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DZIENNIK STOIKA CO OD NAS ZALEŻY, A CO NIE 

TYDZIEŃ I 
CO OD NAS ZALEŻY, A CO NIE 

 
odręcznik Epikteta (Encheiridion) zaczyna się od najważniejszej kwestii 
w całym stoicyzmie – umiejętności odróżniania rzeczy, które „zależą od 

nas” (są pod naszą kontrolą) od tych, które „od nas nie zależą”. To właśnie ta 
„dychotomia kontroli” jest pierwszą zasadą całej tej filozofii. Mimo że nie 
od nas zależy zdobycie wielu rzeczy, o które się w życiu ubiegamy, fakt, że 
nie możemy ich osiągnąć, złości nas, zasmuca, sprawia, że czujemy się zra-
nieni, budzi w nas lęk lub zazdrość. W rzeczywistości tylko te uczucia – 
reakcje – są tym, nad czym możemy zapanować. Gdyby to miała być jedyna 
nauka zapisana przez Ciebie w dzienniku i zapamiętana w tym roku, wiedz, 
że byłby to rok dobrze i filozoficznie przeżyty. 

„Głównym zadaniem w życiu jest po prostu to, aby rozeznawać 
i oddzielać od siebie sprawy, bym mógł jasno powiedzieć sobie, 
które są zewnętrzne, czyli takie, na które nie mam wpływu, a które 
mają związek z moimi wyborami i naprawdę zależą ode mnie. W czym 
zatem mam upatrywać dobra i zła? Nie w tym, co zewnętrzne [wobec 
mnie], lecz w moich własnych wyborach [...]”. 

— EPIKTET, DYSKURSY, 2.5.4–5 

„Z wszystkich rzeczy jedne są od nas zależne, drugie zaś niezależne. 
Zależne są od nas: sądy, popędy, pragnienia, odrazy i jednym słowem – 
to wszystko, co jest naszym dziełem. Niezależne natomiast są od nas: 
ciało, mienie, sława, godności i jednym słowem – to wszystko, co nie 
jest naszym dziełem. I dlatego te rzeczy, które od nas zależą, z natury 
są wolne i nie podlegają żadnym zakazom ani przeszkodom, te nato-
miast, które od nas nie zależą, nie przedstawiają żadnej wartości, speł-
niają służebną rolę i stanowią cudzą własność”12. 

— EPIKTET, ENCHEIRIDION, 1,1–2 

  

 
12 Jeśli nie zaznaczono inaczej, ten i inne cytaty z Encheiridionu podajemy w prze-

kładzie Leona Joachimowicza – przyp. tłum. 
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„Do nas należy racjonalny wybór i wszelkie działania, które zależą od 
tego aktu woli. To, co nie podlega naszej kontroli, to ciało i wszelkie 
jego części, nasz dobytek, rodzice nasi, rodzeństwo, dzieci lub kraj – 
wszystko, z czym możemy mieć styczność”. 

— EPIKTET, DYSKURSY, 1.22.10  
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1 stycznia. Nad czym naprawdę mam kontrolę? 

PORANNE PRZEMYŚLENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIECZORNE PRZEMYŚLENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 stycznia. Po co się uczę i studiuję? 

PORANNE PRZEMYŚLENIA 
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WIECZORNE PRZEMYŚLENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 stycznia. W jakich sprawach mogę powiedzieć „nie”,  
a w jakich mogę powiedzieć „tak”? 

PORANNE PRZEMYŚLENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIECZORNE PRZEMYŚLENIA 
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4 stycznia. Czy mam jasność w oglądzie? Czy działam dostatecznie ofiarnie?  
Przystaję na to, czego nie mogę zmienić? 

PORANNE PRZEMYŚLENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIECZORNE PRZEMYŚLENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 stycznia. Co jest moim celem w życiu? 

PORANNE PRZEMYŚLENIA 
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WIECZORNE PRZEMYŚLENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 stycznia. Kim jestem i co sobą reprezentuję? 

PORANNE PRZEMYŚLENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIECZORNE PRZEMYŚLENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poleć książkęKup książkę

https://onepress.pl/rf/stonak
https://onepress.pl/rt/stonak


DZIENNIK STOIKA CO OD NAS ZALEŻY, A CO NIE 

7 stycznia. Co robić, aby oczyścić swój umysł i chronić go przed skażeniem? 

PORANNE PRZEMYŚLENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIECZORNE PRZEMYŚLENIA  
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