






Dyrektor, redaktor naczelny: Wojciech Głuch
Wybór: Aldona Różanek
Korekta: Maria Derwich
Projekt okładki: Renata Krzyżaniak
Projekt typograficzny: Jakub Kortyka
Skład i łamanie: Studio MAK, sp. z o.o.

W rozdziale „Mądrość ksiąg indyjskich” wykorzystano fragmenty 
ŚWIĘTEJ KSIĘGI POŁUDNIOWYCH INDII (TIRUKKURAL) 
w przekładzie Bohdana Gębarskiego.

W serii SKARBIEC AFORYZMÓW ukazały się:
Mądrość świata
O człowieku 
Sztuka życia
Jaką jesteś... o kobiecie
My rządzimy światem... o mężczyznach
O miłości
Radość tworzenia

W serii SKARBIEC PRZYSŁÓW ukazały się:
Przysłowia polskie
Przysłowia Europy

W serii SKARBIEC ANEGDOT ukazały się:
O wielkich Polakach

Wydanie pierwsze
© 2005 by Wydawnictwo EUROPA

Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie prawo do przedruku i tłuma-
czeń na inne języki. Żadna z części tej książki nie może być publikowana 
bez uprzedniej zgody Wydawnictwa. Dotyczy to również sporządzania 
fotokopii, mikrofilmów oraz przenoszenia danych do systemów kompu-
terowych.

ISBN 83-7407-058-7

Wydawnictwo EUROPA
50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 35
tel.(071) 346 30 10, faks (071) 346 30 15
e-mail: europa@wydawnictwo-europa.pl
www.wydawnictwo-europa.pl

Druk i oprawa: Łódzka Drukarnia Dziełowa



Spis treści

Czym jest życie? ........................................................................................5

Na drodze życia...  ...................................................................................13

Zegar odmierza minuty życia ...............................................................23

Wzrastanie, uczenie się życia  ...............................................................29

Mądrość i doświadczenie  ......................................................................37

Refleksja nad życiem ...............................................................................45

Powołanie, wartość życia .......................................................................53

Piękno, urok i radość życia ....................................................................59

Pomyślność i satysfakcja ........................................................................71

Los, przeznaczenie  .................................................................................91

Nadzieja  ...................................................................................................97

Lęk i odwaga ..........................................................................................105

Cel i sens życia  ......................................................................................111

Między dobrem a złem  ........................................................................117

Sztuka współżycia .................................................................................135

U kresu drogi  ........................................................................................145

Jak żyć? ....................................................................................................153

Mądrość ksiąg indyjskich ....................................................................161



S K A R B I E C A F O R Y Z M Ó W

CZYM JEST ŻYCIE?



S Z T U K A  Ż Y C I A
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Życie ludzkie jest jak tkanie pajęczyny.
Abraham a Santa Clara

�

Życie – przeglądanie luster w poszukiwaniu własnej 
twarzy. 

Wojtek Bartoszewski 

�

Życie jest szpitalem, w którym każdy pacjent 
jest opanowany chęcią zmiany swego łóżka. 

Charles Baudelaire 

�

Życie jest jak puszka sardynek – wszyscy szukamy klucza. 
Alan Bennett

�

Życie nie jest prezentem, który otrzymuje się w dniu 
urodzin. Z chwilą kiedy zaczynam myśleć, 
staje się ono zobowiązaniem. 

Izabella Bielińska 

�

Wszelkie prawdziwe życie jest spotkaniem. 
Martin Buber 

�

Życie to jeden długi proces męczenia się. 
Samuel Butler  

�

Życie jest snem. 
Pedro Calderón 

�

Życie jest tragedią, gdy widziane z bliska, 
a komedią, gdy widziane z daleka. 

Charles Chaplin 
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C z y m  j e s t  ż y c i e ?

Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem 
zwycięstwa. 

Joseph Conrad  

�

Żyć – to myśleć. 
Cyceron

�

Życie to honorarium, które otrzymują nie autorzy, 
lecz ich dzieła. 

Antoni Czechow

�

Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach. 
Fiodor Dostojewski

�

Żyć znaczy umierać. 
Fryderyk Engels 

�

Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś 
komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy 
gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny? 

Erazm z Rotterdamu 

�

Nasze życie jest ciągłą walką. 
Eurypides

�

Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca. 
Iason Evangelu

�

Wieczna przemiana, która się w nas dokonywa, 
to jest życie. 

Pola Gojawiczyńska




