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Księgarnia PWN: Jerzy Bralczyk - Świat przez słowa

SZCZ¢ÂCIE
Strasznie chrz´Êci nasze szcz´Êcie. Trudno cudzoziemcowi wyraziç po polsku szcz´ÊliwoÊç. Na szcz´Êcie ka˝dy mo˝e wyra˝aç jà
po swojemu.
Skàdinàd, nie wszyscy uwa˝ajà wyra˝anie szcz´Êcia za taktowne i eleganckie. Przyznanie, ˝e jest si´ szcz´Êliwym cz∏owiekiem,
nie jest specjalnie w dobrym tonie.
Nie znaczy to, ˝e fraza jestem szcz´Êliwy jest szczególnie rzadko
u˝ywana. Mówimy przecie˝: szcz´Êliwy jestem, ˝e mam to ju˝ za
sobà; jestem szcz´Êliwy, ˝e mog∏em Ci to powiedzieç. Nie tyle przypisujemy sobie stan szcz´ÊliwoÊci, ile wyra˝amy doÊç okazjonalne
zadowolenie. Charakterystyczna jest tu konstrukcja gramatyczna,
ze zdaniem podrz´dnym, w którym zawiera si´ uzasadnienie tego
naszego malutkiego szcz´Êcia, tego, gdybyÊmy mieli zdrobnienie,
„szczàstka”.
Z podstawowym rzeczownikiem jest podobnie. Obok wielkiego,
prawdziwego szcz´Êcia, mamy ró˝ne szcz´Êcia ma∏e, drobne.
Je˝eli mamy szcz´Êcie, trafiamy na nie cz´sto. Czasem te˝ sà z podrz´dnymi uzasadnieniami: szcz´Êcie, ˝e Ci´ nie okradli; szcz´Êcie, ˝e
znalaz∏em miejsce siedzàce. Czasami dodajemy tu s∏owo, które zazwyczaj wskazuje, ˝e nie jest to owo wielkie, prawdziwe szcz´Êcie.
To s∏owo prawdziwe! Mówimy wtedy to prawdziwe szcz´Êcie, ˝e zdà˝y∏em; mia∏em prawdziwe szcz´Êcie, ˝e tam by∏eÊ.
Te ma∏e „szcz´Êcia” zwiàzane sà z pewnà przypadkowoÊcià, ze
„szcz´Êliwymi” zbiegami okolicznoÊci, z losem. JeÊli zdarza nam
si´ cz´sto je prze˝ywaç, mo˝emy o sobie powiedzieç, ˝e w ogóle
mamy szcz´Êcie, ˝e nam si´ wiele rzeczy udaje, ˝e nam si´ powodzi.
Mamy szcz´Êcie. Nawet jeÊli nie jesteÊmy ludêmi szcz´Êliwymi
w pe∏nym znaczeniu tego s∏owa, to mo˝emy powiedzieç, ˝e jesteÊmy szcz´Êliwcami, ˝e szcz´Êcie nam sprzyja.
Takie szcz´Êcie potrzebne jest sportowcom, politykom i artystom. Ale w∏aÊciwie wszystkim. Do niego przyznawaç si´ wypada,
bo to niesie ze sobà Êwiadectwo pewnej skromnoÊci. Uda∏o mi si´
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coÊ. Czy to dlatego, ˝e jestem taki dobry, ˝e umiem, potrafi´,
wiem? Mo˝e po cz´Êci tak – ale tak˝e dlatego, ˝e mia∏em szcz´Êcie.
Mo˝e nawet niezas∏u˝one. Inni te˝ sà dobrzy, niektórzy nawet lepsi
– mnie si´ uda∏o, bo mia∏em szcz´Êcie. Przyznaj´ to i w ten sposób
daj´ dowód skromnoÊci, niech´ci do samochwalstwa.
Najwi´ksze, najpowa˝niejsze i najwspanialsze jest powszechne
szcz´Êcie ca∏ej ludzkoÊci. Ró˝ne ideologie, dà˝àc do niego, kompromitowa∏y si´ wzgl´dnie szybko. Mniejszy zakres ma szcz´Êcie
jednostki, które czasem wynika z niewielkich aspiracji takich jednostek. Dà˝enie do niego jest naturalne, ale przypisywanie komuÊ
hedonizmu jest raczej przyganà ni˝ pochwa∏à, a cz´sto nawet jest
pomyÊlane jako oskar˝enie. Jeszcze mniejsze jest to szcz´Êcie, które
nam w ˝yciu towarzyszy, dajàc poczucie „udanoÊci”, ale czasem
wywo∏ujàce podejrzenia i obawy: wszyscy wiemy przecie˝, ˝e szcz´Êcie jest zmienne, ˝e szcz´Êcie ∏atwo cz∏owieka opuszcza, ˝e szcz´Êcie
mo˝e si´ odwróciç. Najmniejsze to te ma∏e „szczàstka”, które sprawiajà, ˝e ˝yje nam si´ ∏atwiej i milej. Te drobne satysfakcje.
A w ogóle s∏owo szcz´Êcie unika liczby mnogiej. U˝ywamy jej
rzadko, niech´tnie i nienaturalnie. Sà nawet tacy s∏ownikarze, którzy uwa˝ajà, ˝e rzeczownik szcz´Êcie wcale nie ma liczby mnogiej.
A rzeczownik nieszcz´Êcie liczb´ mnogà niewàtpliwie ma. Mo˝e nas
spotkaç szcz´Êcie, ale nawet jeÊli nas spotyka cz´sto, mówimy o jednym szcz´Êciu. Mo˝e nas spotkaç nieszcz´Êcie, a ka˝de nast´pne
mno˝y liczb´ nieszcz´Êç. Mówi si´, ˝e to nieprawda, ˝e nieszcz´Êcia
chodzà parami: one chodzà stadem. ¸àczy si´ to z tym, co tak trafnie wyrazi∏ To∏stoj w pierwszym zdaniu Anny Kareniny: „Wszystkie
szcz´Êliwe rodziny sà do siebie podobne – ka˝da nieszcz´Êliwa jest
nieszcz´Êliwa na swój sposób”.
Mo˝e to i dobrze, ˝e szcz´Êcie jest jedno, a nieszcz´Êcia sà
rozproszone. Mo˝e mamy szcz´Êcie, ˝e tak jest.
Na szcz´Êcie zawsze si´ jakoÊ mo˝emy pocieszyç.
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