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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Altruista bezinteresownie służy drugiemu człowiekowi, poświęca własne dobro na rzecz 

drugiego człowieka. Altruizm jest przeciwieństwem egoizmu. To postawa otwartości i życzliwości 

na potrzeby innych ludzi.  

W procesie kształcenia u uczniów postawy altruistycznej istotne wydaję się być 

przedstawienie korzyści wynikających z takiego stylu życia:  czerpanie radości z czynienia dobra  

i pomagania innym, które może stać się podstawą życiowej satysfakcji. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. H. Sienkiewicz, Quo Vadis, wyd. Greg,  Kraków 2004, s. 159-160. 

Wstęp 

W powieści Sienkiewicza Glaukos był lekarzem i chrześcijaninem. Doznał straszliwych 

krzywd ze strony Chilona, który go zdradził i wydał na mord, ale mimo wszystko był w stanie 

przebaczyć swojemu oprawcy. 

Cytat 

– Na waszego Boga! litości! – wołał – jestem chrześcijaninem!... Pax vobiscum! jestem 

chrześcijaninem, a jeśli mi nie wierzycie, ochrzcijcie mnie jeszcze raz, jeszcze dwa, jeszcze 

dziesięć razy! Glauku, to pomyłka! Pozwólcie mi mówić! Uczyńcie mnie niewolnikiem... Nie 

zabijajcie mnie! Litości!... 

I głos jego, dławiony bólem, słabł coraz bardziej, gdy wtem za stołem podniósł się Apostoł 

Piotr, przez chwilę chwiał swą białą głową zniżając ją ku piersiom i oczy miał zamknięte, ale 

następnie otworzył je i rzekł wśród ciszy: 

– A oto powiedział nam Zbawiciel: „Jeśliby twój brat zgrzeszył przeciw tobie, strofuj go;  

a jeśliby żałował, odpuść mu. A jeśliby siedmkroć na dzień zgrzeszył przeciw tobie i siedmkroć 

nawrócił się k`tobie mówiąc: – Żal ci mi! – odpuść mu!” 

Po czym zapadła cisza jeszcze większa. 

Glaukus stał długi czas z twarzą nakrytą dłońmi, wreszcie odjął je i rzekł: 

– Cefasie, niech ci tak Bóg odpuści krzywdy moje, jako ja ci je w imię Chrystusa 

odpuszczam. 
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A Ursus uwolniwszy ramiona Greka dodał zaraz: – Niech mi tak Zbawiciel będzie 

miłościwy, jako i ja ci odpuszczam. 

Ów upadł na ziemię i wsparty na niej rękoma, kręcił głową jak zwierz schwytany w sidła, 

rozglądając się naokół i czekając, skąd śmierć przyjdzie. Oczom i uszom jeszcze nie wierzył i nie 

śmiał spodziewać się przebaczenia. 

Podsumowanie 

W powyższym fragmencie przedstawiona jest scena przebaczenia. Glaukos staję się 

wzorem chrześcijanina; jest szlachetny, uczciwy, prawy, empatyczny. Nie chowa w sercu gniewu  

i urazy. Ten akt miłosierdzia, którym jest przebaczenie, zmienia postrzeganie świata u Chilona  

i powoduję gwałtowną przemianę wewnętrzną. Jego cudowne nawrócenie jest dowodem siły 

przebaczenia i postawy altruistycznej.  

 

 


