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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Sens życia jest w zasadzie istotą i celem ludzkiej egzystencji. Pytanie o sens życia pojawia 

się w wielu systemach filozoficznych na całym świecie. Nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. J. Słowacki, Balladyna, wyd. Ibis, Poznań 2018, s. 22. 

Wstęp 

Juliusz Słowacki napisał Balladynę w roku 1834 W Genewie natomiast wydał ją pięć lat 

później (1839) w Paryżu. Utwór ten jest dramatem w pięciu aktach. Po raz pierwszy, 

zaprezentowano Balladynę na scenie w 18672 roku.  

Słowacki doskonale przedstawił w swoim utworze dążenie, wręcz żądzę władzy, a także 

dorastanie do roli zbrodniarza. Mistrzowsko wplótł do dramatu elementy fantastyczne jak i 

wierzenia ludowe. Bohaterki tego utworu, siostry Balladyna i Alina, zostały przedstawione na 

zasadzie kontrastu gdzie Balladyna jest uosobieniem zła natomiast Alina, dobra. Przez większą 

część dramatu zło zwycięża i dopiero na samym końcu role się odwracają a dobro odzyskuje 

władzę. 

Cytat 

„FILON 

Nudzi mię ten stary,  

W głowie ma jakieś bezcielesne mary,  

Pewnie oszalał samotnością, postem. 

 PUSTELNIK 

Cierpienie myśli jest kolącym ostem, 

Lecz rzeczywistość... o! ta jak żelazo 

Rani, zabija... 

       FILON 

O tym inną razą 

Mówić będziemy, a przekonam ciebie, 

Że smutek serca... 
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       PUSTELNIK 

Niechaj cię pogrzebie…” 

Podsumowanie 

Przedstawiony cytat ukazuje dialog Filona i Pustelnika, który bezpośrednio dotyka sensu 

życia. Szczególnie słowa Pustelnika zapadają głęboko w pamięć. Nie istnieje tylko sfera duchowa 

życia ale także rzeczywistość, która może być bardzo bolesna ale z która każdy z nas musi się 

zmierzyć. Może to być bardzo trudne ale nie da się od tego uciec.  

3.2.2. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. Znak, Kraków 2005, s. 80. 

Wstęp 

Pamięć i tożsamość to ostatnia książka Papieża Jana Pawła II, która została wydana 23 

lutego 2005 roku, niedługo przed jego śmiercią. Jest to zbiór refleksji, osobistych przemyśleń i 

wspomnień Jana Pawła II na temat demokracji, wolność czy też praw człowieka. Końcowa część 

tej pozycji zawiera wspomnienia związane z zamachem na życie papieża 13 maja 1981 roku. 

Książka jest owocem rozmów Jana Pawła II z ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim 

na temat XX wieku. 

Cytat 

„Historia każdego człowieka, a przez człowieka dzieje wszystkich narodów niosą w sobie 

szczególny zapis eschatologiczny. Wiele na ten temat powiedział II Sobór Watykański w całym 

swoim nauczaniu, a w szczególności w Konstytucjach Lumen gentium oraz Gaudium et spes. Jest 

to odczytanie historii w świetle Ewangelii, które ma doniosłe znaczenie. Odniesienie 

eschatologiczne mówi bowiem o tym, że życie ludzkie ma sens i że mają też sens dzieje na 

rodów”. 

Podsumowanie 

Wybrany cytat odnosi się przede wszystkim do nauczania kościelnego i dokumentów 

potwierdzających, iż życie ludzkie ma sens. Powinniśmy dążyć do tego, aby go poznać. Jan Paweł 

II idzie dalej i dochodzi do wniosku, że nie tylko życie ludzkie ma sens, ale także życie i dzieje 

całego narodu.  

 

 

 

 

 


