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 Głównym celem rozprawy było ukazanie, na ile propozycja filozoficzna Roberta 

Spaemanna przezwycięża Arystotelesowską felicytologię. Felicytologia to zbiór koncepcji, 

które wskazują normy postępowania, prowadzącego do osiągnięcia szczęścia. Nie jest to 

jednak całościowy system etyczny. Etyka bowiem jest nauką filozoficzną, która formułuje 

normy zarówno ogólne, jak i szczegółowe dotyczące ludzkiego postępowania. Można 

powiedzieć, że felicytologia ma wymiar praktyczny, etyka zaś – teoretyczny. Systemowi 

Arystotelesa wielu autorów zarzuca, że jego koncepcja to właśnie felicytologia, a nie - jak 

sugerowałyby to tytuły dzieł Stagiryty (Etyka nikomachejska, Etyka eudemejska) - etyka. 

Robert Spaemann twierdzi, że etyka może uniknąć zarzutu o felicytologię. Dlatego główne 

pytanie badawcze w pracy dotyczy tego, czy krytyka koncepcji Arystotelesa jest zasadna, a 

jeśli tak, to czy i w jaki sposób udało się Robertowi Spaemannowi uwolnić etykę od zarzutu 

bycia li tylko felicytologią? 

 Zasadniczy cel pracy był realizowany metodą obejmującą analizę tekstów zarówno 

Arystotelesa, jak Spaemanna oraz krytykę poglądów Roberta Spaemanna. W rozważaniach 

porównywałam komentarze do omawianych autorów i sprawdzałam, na ile są one poprawne. 

Dokonałam także syntezy wyników w celu wyciągnięcia wniosków. 

 Realizacji przedstawionych celów posłużyło rozważenie niniejszej problematyki na 

czterech etapach. W pierwszej kolejności badałam zagadnienie niewystarczalności etyki 

Arystotelesa do wyjaśnienia moralności. Analiza dyskusji na temat możliwości zbudowania 

etyki w oparciu o koncepcję Arystotelesa prowadzi do wyłonienia zarzutów wobec jego etyki 

jako felicytologii. Wątpliwości co do uwarunkowania wszelkich ludzkich pragnień celem 
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ostatecznym zgłasza Robert Spaemann, nie zgadzając się z założeniem antycznej koncepcji 

eudajmonizmu. Zdaniem niemieckiego filozofa, błędnie przyjmuje się, że chcenie ma pewną 

jednolitą strukturę. Spaemann zdaje się trafnie zauważać, że nie da się go dowieść w sposób 

empiryczny. Nie sposób udowodnić jednolitości pragnień, motywowanych celem 

ostatecznym. Spaemann poddaje w wątpliwość nie tylko treść założenia eudajmonistycznego, 

ale także zasadność potrzeby założenia o wspólnym dla każdego człowieka celu ostatecznym 

ludzkich pragnień. Rozważa, czy możliwym byłoby zrównanie celu ostatecznego z czymś 

innym niż szczęście, np. z funkcjonalistycznym pędem do zachowania życia. Podejmowane w 

starożytności i średniowieczu korekty koncepcji Stagiryty prowadzą do wniosku o 

jednostronności podejmowanych prób – wszystkie czynią teleologiczne, eudajmonistyczne 

założenia. Zasługą Spaemanna jest wskazanie na pewien wewnętrzny paradoks 

eudajmonizmu. Zauważa on bowiem, że za czyn moralnie słuszny uznaje się w 

krytykowanym nurcie takie działanie, które prowadzi do celu ostatecznego, czyli do 

szczęścia. Tymczasem Spaemann twierdzi, że to rezygnacja z dążenia do osiągnięcia 

własnego szczęścia jest uznawana często za moralnie słuszną. Działanie, w którym człowiek 

jest zdolny do poświęcenia własnego szczęścia na rzecz innych, uznaje on za czyn słuszny.   

 Aby zrozumieć Spaemannowską wizję etyki, należało omówić koncepcję jego 

antropologii, co miało miejsce w drugim rozdziale. Poza unikaniem zarzutów, jakie 

Spaemann sam stawia krytykowanym systemom etycznym, należy docenić, że przy 

konstruowaniu etyki, podkreśla godność i wolność osoby, której przypisuje „głos własnego 

rozumu”, czyli sumienie. Osobę rozumie Spaemann jako wydarzenie, jako stawanie się w 

kontekście transcendencji. Osoba w ujęciu Spaemanna jest zdolna do antropologicznego 

„budzenia się do rozumu”. Mimo dowartościowania osoby oraz pewnego podobieństwa do 

myśli Wojtyły, poglądy Spaemanna nie są personalistyczne. Bycie osobą jest uwarunkowane 

wolnością. Spaemannowska osoba ma zdolność transcendowania własnego popędu. Poznanie 

tak rozumianej osoby staje się paradygmatem poznania bytu w ogóle, a przebudzenie zyskuje 

charakter moralny. Robert Spaemann, opisując osobę, odwołuje się do wewnętrznej różnicy w 

człowieku, polegającej na odmienności istoty osoby od jej właściwości. (..) 

Samoobiektywizacja, według Spaemanna, to nic innego jak tożsamość. Zdolność do 

posiadania tożsamości osobowej, czyli do bycia osobą, skutkuje samorelatywizacją. 

Samorelatywizaja - jako skutek miłości do innych osób skończonych (dla odróżnienia od 

nieskończonej osoby Boga) - polega na zdolności stawiania w centrum drugiej istoty, nie zaś 

siebie. W sytuacji proponowanych przez Hume’a warunków, kiedy nie umiemy otworzyć się 

na drugiego „życzliwość w stosunku do innych, można zaś zawsze zreinterpretować jako 
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zaspokojenie mego pragnienia zadowolenia, jakie daje mi taka życzliwość, myśli zaś i 

interesy jako stany mózgu”. Dlatego Spaemann jako pewne antidotum proponuje uznanie 

„wyjścia poza siebie”, tj. poza obręb własnej świadomości. To nie tylko próba przełamania 

zamknięcia w tym, co wewnętrzne. Wysiłek współczesnego niemieckiego myśliciela został 

podjęty także, a może przede wszystkim, jak sądzi Jarosław Merecki, w celu zmiany 

głównego nurtu nowożytnej filozofii. „Kroki poza siebie” warunkują moralność. Zdaniem 

Spaemanna moralność jest możliwa właśnie dzięki krokom poza siebie, dopiero wówczas, 

gdy opuścimy „centralną pozycję”.  

Rozumiejąc niewystarczalność etyki Arystotelesa jako eudajmonizmu oraz znając 

antropologiczne założenia Spaemanna, trzeci rozdział zaczęłam od analizy przeciwnego 

systemu etycznego, od interpretacji obowiązku w deontologizmie Immanuela Kanta, który 

dawał pierwszeństwo powinności przed szczęściem. Analiza propozycji filozofa z Królewca 

wykazuje również pewne zarzuty, jakie stawiano deontologizmowi. Koncepcji Kanta zarzuca 

się, że pomija moralnie skomplikowane przypadki, że jest zbyt wymagająca, gdy chodzi o 

bezwzględną prawdomówność, że ocena czynu następuje ze względu na jego konsekwencje, 

że przejawia brak autonomii dla osoby, że postuluje działania niezgodne z ludzkimi 

skłonnościami, że nie uwzględnia dążenia jednostki do szczęścia, a miłość wobec siebie 

samego ma za patologiczny motyw działania. Niemniej intuicja poszukiwania harmonii 

między eudajmonizmem i deontologizmem w celu uzyskania pełnego systemu etycznego, 

wydaje się Spaemannowi słuszna. Na przestrzeni dziejów podjęli się tego m.in. Jürgen 

Habermas, twórca etyki dyskursu oraz Paul Ricoeur, autor hermeneutyki. Bliższa analiza 

prezentowanych przez nich poglądów również wykazała niedociągnięcia ich systemów. 

Habermas zbudował etykę dyskursu, która nie jest filozofią, namysłem, ale stanowi 

konsekwencję swoistego namysłu. Ricoeur z kolei w swojej próbie łączenia deontologizmu i 

eudajmonizmu w punkcie wyjścia postawił eudajmonizm, który uzupełnił o wątki 

deontologiczne. Szczęście osoby uczynił czymś pierwotnym, co trzeba osiągnąć we 

współpracy z innymi w sprawiedliwych instytucjach społecznych.  

W ostatnim rozdziale pracy, analizie został poddany autorski system etyczny Roberta 

Spaemanna, oparty na jego antropologii. Warto dostrzec, że monachijski filozof dokonał 

syntezy pozornie sprzecznych etyk eudajmonistycznej i deontologicznej, unikając zarzutów 

wobec każdej z nich z osobna. Ponadto ominął błędy wcześniejszych prób łączenia 

omawianych systemów etycznych. Nowością w etyce Spaemanna jest odwrócenie kolejności 

połączenia ze sobą szczęścia i obowiązku. Fundamentem etyki uczynił on bowiem, w 

przeciwieństwie do Ricoeura, deontologizm, który dopiero w następnej kolejności uzupełnił o 
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eudajmonizm. Spaemann dokonał przezwyciężenia Arystotelesowskiej felicytologii, gdyż 

zaproponował rozumienie eudajmonizmu jako spełnienie życia, jako cel ostateczny człowieka 

- choć jest to przypisanie nowych treści już istniejącemu w filozofii pojęciu lub zastąpienie 

pojęcia szczęśliwości (szczęścia) nazwami „spełnione życie” oraz „życzliwość” (gdzie 

desygnat pozostaje ten sam, a zmieniają się jedynie określające go słowa). Tym sposobem 

Spaemann uchyla zarzut sprowadzania etyki do felicytologii, a także zarzuty wysuwane pod 

adresem Kanta. Życzliwość to coś więcej niż tylko pragnienie bycia szczęśliwym, a także coś 

więcej niż wypełnianie jedynie obowiązku pochodzącego z procesu uniwersalizacji 

konkretnej maksymy postępowania. Co więcej, propozycja Spaemanna, stanowi 

konsekwentną obronę fundamentu antropologicznego, czyli tezy o jedyności i 

niepowtarzalności osoby, przy jednoczesnym wysiłku podęcia dialogu z innymi poglądami. 

Dzięki takiemu rozumieniu Spaemannowi udało się osiągnąć kompatybilność obu kierunków 

etycznych. Doświadczenie treści moralnej (jako powinności) i jej wyjaśnienie, uczynił 

pierwotnym względem doświadczenia treści moralnej (szczęścia, spełnionego życia). W 

konsekwencji charakter moralny zyskuje działanie ukierunkowane nie tylko na osobę, czy to 

własną czy inną (Spaemann postuluje afirmację osób), gdzie podmiot relacji międzyludzkiej 

jest pojmowany jako osoba jedyna, niezastępowana i nieporównywalna z żadną inną. Etyczną 

konsekwencją systemu Spaemanna jest nadanie moralnego charakteru także relacji z przyrodą 

(afirmacja rzeczywistości). Życzliwość jest afirmacją bytu w ogóle, a szacunek do przyrody 

to skutek obowiązku „troski uniwersalnej” oraz efekt uznania wolności innych. Zdolność do 

afirmacji przyrody (szacunku dla niej)  jest jednym z elementów godności człowieka jako 

osoby. 

Etyka Spaemanna ma zatem charakter normatywny. Podstawą moralności jest w jego 

systemie sfera, którą określa jako „oczywistość poznania”. Wykracza ona poza rozumowanie. 

Oczywistość dotyczy poznania rzeczywistości siebie samego i rzeczywistości drugiego, a 

także świata. To z niej wynika moralność. „Poznanie samoistnego bytu w sobie i w innych 

rodzi życzliwość”.  

 Koncepcja życzliwości jest pewnym problemem do przemyślenia. Empatyczna 

życzliwość, podobna do miłości i kluczowa w filozofii niemieckiego myśliciela, polega na 

uczynieniu celów drugiej osoby swoimi własnymi celami. Czy przypadkiem nie jest to pewna 

utopia? Idealistyczne założenie? Wszak Spaemann sam zakłada, że człowiek jest istotą o 

strukturze popędowo-kulturowej, a na dodatek wolną, a więc mogącą odrzucać głos rozumu, 

wskazującego na słuszność życzliwości. 
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Inną trudność, dającą się zauważyć, stanowią poglądy Spaemanna na temat natury. 

Twierdzi on bowiem, że natura zawiera w sobie jednocześnie swe przeciwieństwo. W 

nieutożsamianiu osoby z jej naturą Spaemann upatruje potwierdzenia osobowego charakteru 

człowieka. Jeśli rozum jest formą przekroczenia własnej natury, to ludzką naturę należałoby 

rozumieć w systemie Spaemanna jako tożsamą z egocentrycznym usposobieniem człowieka, 

jego egoistycznymi pragnieniami i popędami. Czyny kierowane egoistycznymi pobudkami 

byłyby zatem działaniem nierozumnym. Spaemann nie pozostaje konsekwentny w poglądach 

głoszonych na temat natury. Wbrew bowiem temu, co twierdzi o ułomności kartezjańskiego 

typu nauki, będącego „centralną siłą we współczesnej cywilizacji”, redukującą przedmiot do 

jego przedmiotowości i zastępującą antropomorfizm radykalną formą antropocentryzmu, sam 

do końca nie wyzbył się kartezjanizmu. Choć utrzymuje, że filozofia powinna być takim 

namysłem nad rzeczywistością, który ujmuje człowieka i jego otoczenie całościowo, to 

jednak prezentuje Kartezjańską wizję natury. Ujawnia się to właśnie w przeciwstawianiu 

sobie osoby oraz natury. Mimo twierdzenia, jakie znajdujemy w książce Szczęście a 

życzliwość o zgodności z naturą jako ostatecznym wyjaśnieniu słuszności norm moralnych, 

Spaemann powiada, że człowiek może się sprzeciwić własnej naturze, np. pędowi do 

zachowania życia. Według Spaemanna, wolność człowieka to wolność od własnej natury. 

Osoba, jego zdaniem, nie jest zatem tożsama z własną naturą. Podobnie twierdził Kant. Ale 

już filozofia tomistyczna nie przeciwstawia sobie natury i osoby ludzkiej. W dziele O 

rozumieniu natury Krąpiec ujmuje naturę w opozycji do kultury, jednak nigdy względem 

osoby. Wykazanie braku konsekwencji Spaemanna w wizji natury stanowi pewne novum, jak 

ufam, wnosi niniejsza rozprawa.  

Niemniej za nieoceniony wkład Spaemanna w filozofię należy poczytać jego autorski 

system etyczny, polegający na scaleniu deontologizmu i eudajmonizmu w odpowiedniej 

kolejności. Docenieniu wysiłku monachijskiego filozofa miały służyć psychologiczne 

rozważania zawarte w pracy, których celem było ukazanie, że ujęcie psychologiczne 

szczęścia, ukazujące dynamikę jego przeżywania, doświadczanie jako stanu błogostanu, 

bliższe jest eudajmonizmowi, na którym nie da się zbudować etyki. Tymczasem filozoficzne 

pojmowanie bycia szczęśliwym zawiera się w deontologicznej powinności życzliwości wobec 

drugiego. Sensem psychologicznych rozważań było zobrazowanie Spaemannowskiego 

dokonania scalenia eudajmonizmu i deontologizmu poprzez budowanie etyki w oparciu o 

deontologizm, nie zaś eudajmonistyczne, psychologiczne poczucie szczęścia.  

 W Polsce Spaemann znany jest głównie jako etyk i antropolog, niemniej istnieją 

perspektywy dalszych badań nad jego myślą, zwłaszcza w zakresie filozofii przyrody, 
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sumienia, małżeństwa itp Możliwymi kierunkami analizy i rozbudowy systemu Spaemanna 

jest także problematyka w obrębie zagadnień dotyczących natury. Wartym uwagi jest także 

aspekt głoszonych przez Spaemanna poglądów na temat szczęścia. Być może mają one 

bowiem zastosowanie terapeutyczne. Takiego charakteru upatruję zwłaszcza w poglądach 

dotyczących szczęścia jako realnego, możliwego do osiągnięcia, nie wymagającego 

bezwarunkowego poświęcenia się dla dobra innych własnym kosztem, sprzężonego z 

wolnością i prawdą. Wystarczy uznać, tj. afirmować rzeczywistość, aby człowiek stał się (nie 

zaś tylko poczuł się) szczęśliwy, według Spaemanna. W spełnionym życiu szczęście ma 

charakter moralny. Jako główny cel osoby, szczęście osiąga się przez miłość, czyli przez 

relację z inną osobą, z przyrodą. Wystarczy przekroczyć swój popęd, uczynić kroki poza 

samego siebie, spojrzeć na swoją osobę oczami innego. Nasze jestestwo możemy uczynić nie 

tylko moralnie godziwym, lecz naprawdę szczęśliwym, afirmując świat, swoje życie i innych 

ludzi. 
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 Robert Spaemann's overcoming of felicitology of Aristotle  

(summary) 

 

 The main purpose of the thesis was to explore the extent to which philosophical 

proposition of Robert Spaemann would be capable of overcoming the felicitology of Aristotle. 

Felicitology, understood as a set of ideas indicating specific principles of conduct leading to 

attainment of happiness but not as a comprehensive system of ethics. For ethics, as a form of 

philosophical reflection formulates both, general and specific principles of conduct. One 

might say, that the domain of felicitology focuses on praxis, while of ethics - theory. Many 

authors criticize the system of Aristotle as being indeed a felicitology, not as the titles of his 

works would suggest (The Nicomachean Ethics, The Eudemian Ethics) - ethics. Robert 

Spaemann's claims that ethics can avoid the objection of felicitology. 

 Therefore, the key research questions of this paper are whether the criticism of 

Aristotle is valid, if so whether Robert Spaemann's proposition is capable of answering to 

claims reducing ethics to felicitology and if so, by what means. 

 The key questions have been approached through analysis of sources of Aristotle and 

Spaemann followed by criticism of Robert Spaemann's propositions. I have discussed 

compared commentaries to the authors and examined their validity. This was followed by 

synthesis of the results of investigation leading to conclusions. The research has been 

performed in four stages. 

 First, I have researched the question of explanatory insufficiency of Aristotle's ethics 

in terms of explaining morality. The analysis of discourse regarding capability of Aristotle's 

concept to constitute a foundation of ethics lead to the objection against his ethics as being a 

felicitology. Robert Spaemann undermines the view regarding all human desires as being 

driven by the ultimate goal, disagreeing with one of the premises of ancient concept of 

eudaemonia. In his view, also a common assumption that desire shows sort of cross 

uniformity in structure, is false. Spearman makes the point noticing that it is not empirically 

verifiable, it is not possible to produce empirical evidence to support uniformity across desires 

driven by ultimate goal. Thus, Spaemann expresses objections not only against the 

eudaemonic assumption but also the justification of need for assumption of a - common to all 

humans - ultimate goal of their desires. This leads to discussion of whether it would be 

tenable to substitute the ultimate goal with something else than happiness, e.g. functionalist 
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self-preservation drive. This exposed a flaw of ancient and medieval revisions of the concepts 

of the Stagyryte, namely their biased approach - all of them utilize teleological, eudaemonic 

assumptions. Spaemann makes a notable contribution by exposing intrinsic paradox of 

eudaemonia which enables any conduct to be considered a morally right action provided that 

it leads to attainment of the ultimate goal - which is happiness - while the very renunciation of 

pursuit of one's own happiness would often be considered morally right. Especially, when one 

does it for the sake of community. 

 In the second chapter, Spaemann's anthropology has been discussed. It is necessary to 

understand his idea of ethics. He does not only avoid objections raised against other systems 

himself, but also emphasizes dignity and individual freedom, crediting the latter with "the 

voice of one's own reason" or conscience. The person is understood here as a process, as a 

becoming in the context of transcendence. The person, according to Spaemann's approach, is 

capable of anthropological "raising to reason".  His approach should not be regarded as a form 

of personalism, despite strong emphasis on the person and a certain resemblance to thought of 

Karol Wojtyla. Freedom is a defining characteristic of a person and a Spaemann's person is 

seen as necessarily capable of transcending drives. Cognition of the person becomes a 

paradigm of cognition of the existence with rising acquiring it's moral character. Furthermore, 

he refers to intrinsic differentiation within human being which separates the essence of the 

person from her properties with „self-objectifying” being virtually indistinguishable from 

identity, so that capability of holding a personal identity results in self-relativisation. The 

latter, as a result of loving other finite persons (as opposed to the infinite person of God) 

consists in becoming within the centre of the other, not only oneself. In the light of conditions 

proposed by Hume, when we are incapable to open up towards the other our „benevolence 

towards others can always be interpreted as satisfying own desire of satisfaction acquired 

through benevolence with thoughts and interests, as states of the brain”. Thus, Spaemann 

seeks remedy in acknowledging „reaching beyond” oneself, reaching across boundaries of 

one's consciousness which is more than just an attempt to overcome confinement within the 

internal. According to Jaroslaw Merecki, Spaemann undertakes the subject to a great extent, if 

not primarily, to influence the mainstream of contemporary philosophy. „Reaching beyond” 

oneself determines morality which becomes possible through the very „reaching beyond” but 

only after shifting from the „central position”. 

 Third chapter introduced analysis of an opposing system, namely the problem of 

interpretation of obligation (or duty) in Immanuel Kant's deontology which put obligation 

(duty) before happiness. Criticism of Kant's deontology (and deontology at large) points out 
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several important problems: it's inability to include morally complex instances; excessiveness 

of demand of absolute truthfulness; moral qualification of an action being dependant on it's 

consequences; disregard of individual autonomy of a person; advising conduct incoherent 

with human inclinations, disregard of individual desire of happiness and pathologizing action 

out of self-love. 

 Spaemann follows his intuition of a possible harmony between these opposites leading 

to emergence of a novel system. Also, Jurgen Habermas (discourse ethics) and  Paul Ricoeur 

(hermeneutics) undertook the challenge. Their concepts are not free from criticism. Habermas 

constructed discourse ethics that is not a philosophy, a reflection, but a consequence of a 

certain reflection. Ricour originated his synthesis of the above from eudaemonia, 

subsequently including some questions of deontology putting happiness as something 

primordial, something that needs to be attained in cooperation with others within fair social 

institutions. 

 The last chapter is based on analysis of Roberta Spaemann's own system of ethics 

based on his anthropology. His approach not only avoids objections raised against 

eudaemonia and deontology, but also mitigates errors of previous attempts by reversing order 

of synthesis between happiness and obligation starting from deontology. 

 Spaemann overcame Aristotle's felicitology by proposing understanding of 

eudaemonia as fulfilment, an ultimate goal. Despite appearing as mere redefining of existing 

notions or substituting  names like „fulfilled life” or „benevolence”  for „happiness” without 

affecting the designate, Spaemann approach mitigates the objection of reducing ethics to 

felicitology and those raised against Kant. 

 Benevolence consist of something more than sheer desire of happiness and meeting 

obligation resulting from universalization of a principle of conduct. More of it, his proposal 

expressed a consistent argumentation to support for his anthropological foundation with thesis 

of uniqueness  of  a person while maintaining effort of dialogue with other approaches which 

led to unveiling  compatibility of the analysed ethics.  He put experiencing moral content (as 

obligation) and explaining it as primordial to experience of moral content (as happiness, 

fulfilled  life).  As a result, moral character is acquired not only by an action directed towards 

a person, self or the other in their unique personhood, which in turn enables acquisition of 

moral character of  relationship with nature, affirmation of reality.  Benevolence becomes 

affirmation of being in general and respecting it stems from „universal care” duty and 

acknowledgement of freedom of others.  Ability to affirm nature is placed among elements 

constituting dignity of a person. Thus, Spaemann's ethics has a normative character with 
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morality rooted in an area which he himself refers to as „obviousness of cognition” that 

reaches beyond reasoning. Obviousness refers to cognition of reality of one's own self and the 

other, including the world which implies morality. „Cognition of being per se in oneself and 

others results in benevolence” . 

 Empathic benevolence similar to love, a key concept in his philosophy, consists in 

adopting goals of another person as one's own. Regardless of how idealistic it may appear, a 

person can reject reason's call for benevolence through her freedom.  

 Spaemann's view of nature is problematic as he claims that nature contains it's own 

contrary and separating person from her nature confirms personal character of human being. 

If reason is understood a form of transcending nature, that nature can be seen as identical with 

egocentricity and egoistic desires or drives. This in turn leads to conclusion that acts 

originating from egoistic motivation would be irrational. He remains inconsistent throughout 

his understanding of nature.  

Despite his objections towards Descartian type of science for reducing object to it's 

objectivity and replacing anthropomorphism with a radical form of anthropocentrism, he 

himself remains a Descartian to the extent in which his claim that philosophy should be a 

holistic form of reflection over the world is undermined by the very Descartian understanding 

of nature he adopts. Despite considering consistency with nature an ultimate justification of 

moral principles of conduct, he supports a view in which a human being can deliberately act 

against own nature, e.g. self-preservation drive. According to Spaemann, human freedom 

means freedom from one's own nature which implies – in parallel with I. Kant – that the 

person is not identical with it's nature. However, Thomistic philosophy does not share this 

opposition, while M. Krąpiec sets nature in opposition to culture, but never in opposition to 

the person. Showing certain inconsistency in Spaemann's understanding of nature can be 

considered a novum contributing to understanding the problem. 

 Spaemann can certainly be credited with proposing a novel system of ethics developed 

from synthesis of deontology and eudaemonia, in correct order. To even further credit of 

Spaemann's work, investigation of it's psychological implications reveals that psychological 

approach to happiness, focusing on dynamism of experience as an experience of a state of 

bliss is much closer to eudaemonia which in turn is incapable of founding ethics.  While 

deontological obligation of benevolence towards the other contains philosophical 

understanding of being happy, the main purpose of psychological investigation was to 

illustrate Spaemann's synthesis or eudaemonia with deontological ethics through funding 

ethics on deontological not eudaemonic or psychological experience of happiness. The 
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interest in Spaemann's thought in Polish philosophy focuses on his work in the fields of ethics 

and anthropology, however there are open perspectives of further research of his concept, 

especially problems of philosophy of nature, conscience, marriage etc. It is possible to deepen 

the analysis and further develop Spaemann's system in respect of questions relating to nature. 

It is worth mentioning, that specific Spaemann's views on happiness imply a plausible 

question of their potential therapeutic application. This refers especially to understanding 

happiness as real, possible to attain, not requiring unconditional self-sacrifice for the sake of 

others at own expense, remaining in conjunction with freedom and truth.  

 Following his idea, it is sufficient to acknowledge, to affirm reality, for a human being 

to become (not only feel) happy. The happiness of a fulfilled life is of a moral character. 

Happiness, as the main goal of a person is attainable through love in relationship with another 

person, nature. Transcendence of one's own drives is everything that is needed to “reach 

beyond” oneself, to look at oneself through the other's eyes. We can make our selves not only 

morally good but also truly happy by affirming the world, own life and other people. 

 


