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Wprowadzenie 
 

róba zrozumienia człowieka, polepszenia ludzkiej egzystencji oraz nacisk 
na integralność, a także specyficzność jednostki ludzkiej prowadzi 
psychologię egzystencjalną do ciągłego poszukiwania jego głębi, do 

przekraczania jego ograniczeń, lęku, pustki, beznadziejności – wszystko po to, by 
odkryć w wydarzeniach i sytuacjach życiowych pozytywy. To jest właśnie nadzieja, 
która będąc wpisaną w psychikę ludzką, pozwala odkrywać nowe horyzonty. To 
poprzez nadzieję człowiek się realizuje i przekracza swoje możliwości. Życie przynosi 
również chwile tak trudne, że człowiek zgadza się na akty desperacji, takie jak agresja, 
samobójstwo, ucieczka. Te, jak i inne akty, choć często występują oraz są 
rozwiązaniami dość powszechnie stosowanymi i zauważalnymi we współczesnych 
społeczeństwach, są wynikiem braku jakiejkolwiek nadziei na przyszłość. Nadzieja 
realizuje się w konkretnej egzystencji jednostkowego podmiotu. Jednocześnie jest 
mocno związana z konkretnym osobowym podmiotem, który posiada nadzieję. 

W niniejszej refleksji zatrzymamy się nad człowiekiem mającym nadzieję, by 
następnie ukazać nadzieję jako istotną potrzebę i wartość człowieka. Kolejnym 
punktem rozważań będzie nadzieja, która posiada w sobie silny czynnik dążeniowy w 
kierunku przyszłości egzystencjalnej oraz transcendentnej. Ostatecznie, zostaną 
przedstawione postulaty badawcze wynikające z myśli psychologii egzystencjalnej. 

 
1. Psychologia egzystencjalna jako refleksja nad człowiekiem 

mającym nadzieję 
 
Psychologia egzystencjalna w swojej refleksji fascynuje się tym, kim jest 

człowiek. Są to pytania zarówno o ograniczenia jego egzystencji, jak i o możliwości 
rozwoju – o nadzieję. Odpowiedź na podstawowe pytanie „kim jest człowiek” na 
przestrzeni wieków było zróżnicowane. Można powiedzieć, że oscylowała ona 
pomiędzy systematycznym, strukturalnym i dualistycznym ujęciem, a ujęciem 
egzystencjalnym. To pierwsze sygnalizuje rozumienie człowieka jako bytu pośród 
innych bytów; są to poglądy m.in. św. Tomasza, Kartezjusza, Leibniza, Kanta. W 
drugim ujęciu człowiek traktowany jest jako ktoś, kto staje się, od niebycia do bycia, 
to osobowość nieustannie stająca się, realizująca się w całym wachlarzu swojej 
egzystencji, w tym również w perspektywie nadziei. Człowiek nadziei jest zdolny 
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przekraczać wszelkie granice ograniczoności. Egzystować oznacza nie tylko być sobą, 
ale także wziąć na siebie odpowiedzialność. Chodzi zatem o świadomy rozwój, a nie 
stagnację. Wyrażają to poglądy Kierkegaarda, Bubera, Jaspersa, Marcela, Tillicha1. 

Podłoże psychologii egzystencjalnej odnajdujemy w poglądach Martina 
Heideggera i Karla Jaspersa, którzy uznawani są za głównych przedstawicieli filozofii 
egzystencjalnej. Dla pełnego obrazu należy również zaznaczyć, że Martin Heidegger 
był fenomenologiem, a fenomenologia odegrała znaczącą rolę w psychologii. Jest ona 
opisem danych pochodzących z bezpośredniego doświadczenia. Podstawową ideą 
ontologii Heideggera jest rozumienie egzystencji jednostki jako „bycia-w-świecie” 
(dasein). „Dasein” nie jest właściwością czy atrybutem jednostki, ani też częścią jej 
bytu; jest to całość egzystencji ludzkiej. Jest to sposób bycia w świecie polegający na 
tym, że całość egzystencji jednostki, taka jaka ona jest i jaka ma być, może objawić się 
i stawać się obecna. Ludzie nie bytują poza światem, a świat nie istnieje jako odrębny 
od ludzi. Pojmowanie egzystencji jako „bycia-w-świecie” usuwa podział na podmiot i 
przedmiot i przywraca jedność pomiędzy ludźmi i światem. Człowiek może, jeśli tego 
pragnie, zrealizować w pełni możliwości swego bytu, w tym pragnienia zamknięte w 
pojęciu nadziei. Może żyć życiem autentycznym jedynie wtedy, gdy urzeczywistnia 
swoje możliwości, czyli również wtedy, gdy z nadzieją patrzy w przyszłość i akceptuje 
przeszłość. Jeśli ludzie ignorują lub ograniczają pełnię możliwości swojej egzystencji, 
albo też pozwalają się zdominować innym ludziom czy swojemu środowisku, ich 
egzystencja jest nieautentyczna. Człowiek zdominowany, ograniczony, to często 
człowiek bez nadziei. Życie autentyczne można osiągnąć, żyjąc w sposób zgodny ze 
swoim przeznaczeniem. W świetle powyższych rozważań, psychologię egzystencjalną 
określić można jako empiryczną naukę o egzystencji człowieka, posługującą się 
metodą analizy fenomenologicznej. Stara się ona raczej zrozumieć, niż wyjaśniać 
zjawiska. 

Psychologia egzystencjalna broni tezy głoszącej jedność bytu jednostki w 
świecie. Jednostka jest wolna i tylko ona sama jest odpowiedzialna za swoją 
egzystencję. Wolności nie można mieć, wolnym można tylko być. Człowiek, jeśli jest 
wolny, to jednocześnie i zarazem jest całkowicie odpowiedzialny za swoją egzystencję 
we wszystkich jej płaszczyznach. Realizowanie się jako byt ludzki jest trudnym 
zadaniem i tylko niewiele osób podejmuje ten trud2. To ciągłe stawanie się 
człowiekiem wymaga zatem nieustannej refleksji nad własną egzystencją. Można 
powiedzieć, iż w tym ciągłym stawaniu się, w głębokiej refleksji nad sobą, rodzi się 
człowiek nadziei. 

Pytania, stawiane przez psychologię egzystencjalną, to pytania o to, czym 
nadzieja w życiu człowieka nie jest lub też o to, co to znaczy mieć nadzieję. Z cała 
pewnością nadzieja nie jest pragnieniem posiadania coraz większej ilości różnych 
rzeczy materialnych, bo gdyby tak było, to ludźmi nadziei byliby ci wszyscy, którzy 
mają wiele dóbr. Życie jednak weryfikuje tę tezę, mówiąc, że to właśnie oni najczęściej 
cierpią na deficyt nadziei. Nadzieja nie jest również biernym czekaniem, które może 
być jedynie jej pozorem lub zwykłą rezygnacją czy ideologią. Bierne oczekiwanie jest 
pewnego rodzaju formą rozpaczy, niemożnością realizowania pięknych rzeczy, krótko 

                                                
1 M. Opoczyńska, Wokół pytań o naturę człowieka. W: M. Opoczyńska (red.), Wprowadzenie do 
psychologii egzystencjalnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 10-41; R. May, O 
istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej. Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1995, s. 
148-167. 
2 S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości. Wyd. PWN, Warszawa 1990, s. 291-322; J. Trzópek, Geneza 
ruchu egzystencjalnego i jego główni przedstawiciele. W: M. Opoczyńska, (red.), Wprowadzenie do 
psychologii egzystencjalnej. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 79-86; R. May, O 
istocie człowieka. dz. cyt. 
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mówiąc – brakiem nadziei. Nadzieja nie jest też nierealnym wymuszaniem wydarzeń, 
które nie mogą zaistnieć. Warto zaznaczyć, że bardzo często bywa również tak, jak 
piszą egzystencjaliści, że człowiek nie przyznaje się przed sobą do braku nadziei, tak 
jak nie przyznaje się do samotności, nudy i strachu. Oznacza to, że tak naprawdę 
człowiek nie uświadamia sobie braku nadziei, smutku czy nudy. Dzieje się poniekąd 
tak, że człowiek współczesny to człowiek sukcesu, dlatego musi tłumić w sobie 
wcześniej wymienione postawy, by upragniony sukces osiągnąć. Jak pisze E. Fromm: 
„wielu ludzi świadomie odczuwa nadzieję, a w podświadomości jej brak, niewielu 
czuje na odwrót”3. 

Mieć nadzieję oznacza oczekiwać tego, czego jeszcze nie ma, nie wpadając w 
rozpacz, jeśli nie uda się tego osiągnąć. Nadzieja jest jednocześnie czymś większym, 
co naprawdę w pełni można odczytać i zrozumieć dopiero w perspektywie wiary, gdzie 
wiara, wypływająca z ludzkiego doświadczenia, staje się zdolnością do przekształcania 
samych siebie. To wewnętrzne przekonanie, że mogę coś zmienić, oraz wiara, że każdy 
może uczynić to samo. Człowiek nadziei to taka osoba, która wyzwala w sobie 
aktywniejsze i pełniejsze życie, która podejmuje wysiłek wyzwalania siebie z wiecznej 
nudy – z tej nudy, która prowadzi do rozbicia struktury osobowości człowieka poprzez 
niemożność nadania swojemu osobistemu życiu określonych wartości. To właśnie 
nuda powoduje z jednej strony strach przed niepewnością, niezrozumieniem siebie i 
otaczającego świata, a z drugiej strony przyjmuje fałszywe obietnice wypełnienia 
pustki egzystencjalnej rozrywką, nowymi wrażeniami, przygodami, w zamian za 
wyrzeczenie się poszukiwania prawdziwych wartości i kształtowania dojrzałej 
zintegrowanej osobowości. Podsumowując, należy podkreślić, że ostatecznie nadzieja 
jest pewnym stanem w człowieku. Jest to ogromna wewnętrzna gotowość 
intensywnej, ale jeszcze nie spełnionej aktywności. Aktywność ta to pewnego rodzaju 
działanie człowieka, które nieustannie potrzebuje bodźca. Tym bodźcem może być 
drugi człowiek lub jakieś życiowe zdarzenie. Nadzieja jest w tym wypadku ucieczką 
przed niepokojem, który rodzi się w człowieku, gdy staje przed samym sobą, bez 
bodźców zewnętrznych. Nadzieja jest również takim psychicznym towarzyszeniem 
życiu i rozwojowi człowieka. Nadzieja staje się światłem w tunelu ciemności. 
Połączona z uczuciami, świadomością, intelektem, prowadzi człowieka do światła. To 
ona otwiera chorego na powrót do zdrowia, więźnia na odzyskanie wolności, a 
głodnego – na to, że otrzyma posiłek4. 

 
2. Nadzieja jako otwarcie się na poczucie sensu, dialog  

z człowiekiem i urzeczywistnianie wartości 
 
Psychologia egzystencjalna podkreśla w swojej myśli podstawowe znaczenie 

faktu ludzkiego bycia w świecie, które jest zdolne do dialogu z człowiekiem, poszukuje 
sensu życia i urzeczywistnia wartości. Właśnie w tych wymiarach poszukiwań 
psychologii egzystencjalnej doszukiwałbym się pojęcia nadziei. Dążenie do ich 
realizacji wyzwala bowiem w człowieku przekraczanie siebie i swoich możliwości, czyli 
głęboką nadzieję na przeżycie własnego życia jak najpełniej. 

Realizacja tego życia dokonuje się przede wszystkim w poszukiwaniu jego 
sensu. Sens w psychologii egzystencjalnej wiąże się z przeświadczeniem, że wszystko, 
co istnieje posiada konkretną wartość i znaczenie. Nie zawsze i nie do końca człowiek 

                                                
3 E. Fromm, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii. Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
1996, s. 34. 
4 Tamże. 
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potrafi go ukazać czy też zrozumieć. Sens łączy się z głębokim przekonaniem o 
sensowności oraz celowości własnego życia. Źródłem takiego właśnie poczucia jest 
głębokie doświadczenie sensu w życiu osobistym, to jest w konkretnych sytuacjach 
życiowych, w szerokiej gamie przeżywanych wyborów i decyzji, działań czy oceny 
przeżyć. Poczucie sensu jest poniekąd bardzo mocno wbudowane w życie, w ludzki 
świat potrzeb, obserwacji, wszelkich dążeń czy aktywności. Sens i jego poszukiwanie 
jest doświadczeniem odkrywanym w procesie życia. Każdy człowiek ma potrzebę 
sensu, przez który się realizuje. Sens życia kształtuje się pod wpływem odniesień 
egzystencjalno-indywidualnych i społecznych. Dotyczy poszczególnych etapów życia 
jednostkowego i społecznego. Dążenie do jakiegoś określonego celu nadaje najczęściej 
sens życiu, a jego brak prowadzi zazwyczaj do poczucia bezsensu. Poczucie sensu to 
nadzieja na cele życiowe, na procesy i dążenia istotne dla całości egzystencji, to 
uczuciowe zaangażowanie osoby w relacje twórcze, wolne i odpowiedzialne. Znaleźć 
sens życia to mieć nadzieję na konstruktywne realizowanie tego życia5. 

Człowiek w swoim istnieniu jest otwarty na dialog i poszukuje go nie tylko w 
relacji do drugiego człowieka, ale też do świata przyrody czy w specyficznej relacji, 
jaką jest relacja do Boga. To poszukiwanie dialogu sprawia człowiekowi bardzo wiele 
trudu. Przez swoje lęki, nieumiejętność odczytania siebie, czasami brak sensowności 
życia, nie potrafi wejść w dialog z drugim człowiekiem, a zdarza się również tak, że w 
tym dialogu czuje się nieszczęśliwy. Ale to właśnie dialog prowadzi do poznania 
drugiego człowieka. Takie poznanie może być powierzchowne. Dzieje się tak, gdy 
poznajemy niejako z perspektywy obserwatora, przez co traktujemy drugiego jako 
przedmiot własnych odniesień. Można stwierdzić, że w takim przypadku nie dochodzi 
do dialogu. Poznawanie drugiego człowieka może także stać się wielkim bogactwem, 
gdy jawi się on dla poznającego jako osoba i gdy staje się dla niego obecnością. Takie 
poznanie dokonuje się w szczególnej relacji więzi między osobami6. Najpełniejszą 
formą tego dialogu otwierającego człowieka na drugą osobę, a tym samym na nadzieję 
zrealizowania swojego życia, jest akt miłości. Miłość, jak powie – przywoływany już – 
wielki humanista Fromm, „nie jest zasadniczo stosunkiem do jakiejś określonej 
osoby; jest ona postawą, pewną właściwością charakteru, która określa stosunek 
człowieka do świata w ogóle, a nie do jednego obiektu miłości. Jeżeli dany człowiek 
kocha tylko jedną osobę, a jest obojętny wobec reszty swoich bliźnich, jego miłość nie 
jest miłością, lecz symbolicznym przywiązaniem albo egotyzmem. A jednak większość 
ludzi uważa, że miłość to sprawa obiektu, a nie zdolności”7. 

Miłość jest pewnego rodzaju stanem szczególnego zaangażowania 
emocjonalnego i „uczestnictwa w egzystencji drugiego człowieka, o którego się 
troszczę”8. Pozwala ona na odkrycie w drugim człowieku tego, co w nim złożone, co 
potencjalne i co jest rzeczywistą, choć jeszcze nie zrealizowaną, możliwością9. 
Poznanie drugiej osoby, które jest możliwe dzięki miłości, nie tylko staje się radością 
odkrycia w drugiej osobie tego, co niepowtarzalne, ale dzięki takiemu poznaniu 
człowiek może lepiej ocenić sam siebie, reflektować swoje postępowanie i życie, a 
także – pod wpływem tej drugiej osoby – ulegać przemianie. Tak więc, druga osoba 
może mnie wzbogacać, prowadzić do przemiany i rozwoju, a wtedy miłość – przez 

                                                
5 K. Popielski, Psychologiczno-egzystencjalna interpretacja problematyki sensu i sensowności,. W: K. 
Popielski (red.), Człowiek – wartość – sens. Wyd. RWKUL, Lublin 1996, s. 49-50; S. Głaz, Sens życia. 
Wyd. WAM, Kraków 1998. 
6 M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Wyd. PAX, Warszawa 1992, s. 145-148; A. Kępiński, 
Poznanie chorego. Wyd. PZWL, Warszawa 1989. 
7E. Fromm, O sztuce miłości. Wyd. Sagittarius, Warszawa 1994, s. 47. 
8 W.A. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna, Warszawa 1972, Wyd. PAX, s. 176-177. 
9 M. Buber, Ja i Ty. dz. cyt., s. 148. W.A. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna. dz. cyt. 
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uczestniczenie w poznaniu innych – może być twórcza10. Każdy człowiek ma nadzieję 
na taką relację. I choć czasami jest ona trudna czy bolesna, to wciąż jej poszukujemy. 

Urzeczywistnianie wartości to ich pełne i możliwe realizowanie, to pewnego 
rodzaju umiejętność ich uhierarchizowania, to poczucie realizowania i całkowitego 
spełniania swojej osobowości poprzez usystematyzowany system wartości. Mieć 
wartości to mieć nadzieję na rozwój swojej osobowości ku najszlachetniejszym celom i 
ideałom. Wartości, jak pisze K. Popielski, „wiążą ludzką egzystencję z życiem, 
aktywizują przebieg relacji międzyludzkich i są przedmiotem odniesienia do 
jednostki. Przyciągają i otwierają jednostkę na rzeczywistość, zobowiązują ją i 
ukierunkowują. W tym znaczeniu można o nich orzekać w terminach rzeczywistości, 
które umożliwiają jednostce proces autotransendencji, transformacji, 
ukierunkowania i podejmowania decyzji”11. Wartości zajmują w egzystencji człowieka 
znaczące miejsce. Są one budulcem w procesie realizowania sposobu bycia. Nadają 
jakiś indywidualny charakter jednostce oraz stają się punktem odniesienia dla 
jednostkowego doświadczenia i życiowej orientacji. To prawidłowo ukształtowane i 
wypracowane wartości, jeśli są właściwie zhierarchizowane, pozwalają człowiekowi na 
normalne i pełniejsze psychofizyczne funkcjonowanie. Utrata wartości, czy też ich 
nierealizowanie, wprowadza nieład i zagubienie w życiu. Człowiek nie tylko wartości 
odkrywa, wartościami żyje oraz w nich uczestniczy, ale się do nich odnosi, 
interioryzuje, a przez to w konkretny sposób kształtuje swoja egzystencję. Możemy 
wnioskować, że człowiek nie mający wartości, to człowiek bez nadziei na pełny rozwój 
i radość zrealizowania siebie. To człowiek w jakiś sposób zagubiony i dopóki nie 
odnajdzie się w świecie wartości nie będzie człowiekiem nadziei12. 

 
3. Nadzieja rozumiana na dwóch poziomach egzystencji 

(dążenie ku przyszłości) 
 
W analizie typu egzystencjalnego mamy często do czynienia z refleksją 

dotyczącą zagadnienia nadziei wyrażoną na dwóch różnych poziomach. Można 
powiedzieć, że nadzieja dotyka tak naprawdę dwóch poziomów ludzkiego 
doświadczenia. 

Na pierwszym poziomie rozpatrywany jest przede wszystkim związek 
zachodzący między nadzieją ludzką i podstawowymi wartościami ludzkiej egzystencji, 
takimi jak świadomość, wolność, aktywne bycie w świecie i możliwość uczestniczenia 
w jego zmianie, relacje do innych i do świata. Oczywiście nie są to jedyne i ostateczne 
wartości składające się na całość egzystencji jednostki żyjącej. Myśl egzystencjalistów, 
jak również późniejszych jej interpretatorów, podkreśla fakt istnienia nadziei we 
wszystkich wymiarach naszego istnienia. Wymiar świadomości to obecność własnego 
„Ja”. Świadomość jest tu rozumiana jako wewnętrzne doświadczenie własnego i 
niepowtarzalnego bytu oraz jako swego rodzaju element tworzący ducha i 
pozwalający go odkryć w sobie. Jednocześnie zakłada, że człowiek jest świadom 
również swoich niedających się wyeliminować ograniczeń. Ta myśl jest w moim 
przekonaniu bardzo istotna, gdyż pozwala zobaczyć ograniczoność ludzkiej natury, jej 
                                                
10 A. Węgrzecki, O poznaniu drugiego człowieka. Wyd. PAT, Kraków 1992, s. 66-67; J. Bukowski, 
Zarys filozofii spotkania. Wyd., ZNAK, Kraków 1987, s. 299-307; A. Kępiński, Poznanie chorego. dz. 
cyt., s.43. 
11 K. Popielski, Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi. W: K. Popielski, (red.), Człowiek – wartość – 
sens. dz. cyt., s. 62 
12 Tamże; por. także: M. Wolicki, Człowiek w analizie egzystencjalnej Viktora Emila Frankla. 
Przemyśl 1986. 
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słabość i ułomność, a w konsekwencji pozwala narodzić się świadomości nadziei 
przezwyciężenia w sobie tych różnych słabości. 

W świadomości samego siebie człowiek tak naprawdę nigdy nie dochodzi do 
pełni, do czystej świadomości siebie. Subiektywizm czyni z niego jednostkę o 
podstawie duchowej ograniczonej i skończonej, wbrew powszechnemu przekonaniu, 
że wszystko o sobie wiem, że znam wszystkie swoje reakcje i wszystko mogę. 
Świadomość owej ograniczoności i skończoności sprawia, że rodzi się w człowieku 
pewnego rodzaju niepokój, nieuchronne dążenie do ciągłej realizacji siebie ku 
przyszłości. Wymiar wolności wpisany jest w życie człowieka bardzo intensywnie. 
Człowiek, poniekąd zawieszony pomiędzy byciem a działaniem, nieustannie się 
rozwija oraz ponosi porażki poprzez ciągłe dokonywanie wolnych wyborów. Tę 
wolność powinien traktować (tak ją w rzeczywistości traktuje) jako odpowiedzialność. 
Natomiast odpowiedzialność to otwarcie się na świat, to posiadanie nadziei. Bycie i 
działanie stanowią dwa bieguny dążenia człowieka, który poprzez ciągłe dokonywanie 
wolnych wyborów nadaje znaczenie swojej egzystencji. 

Można zatem powiedzieć, że po prostu człowiek staje się prawdziwie ludzki lub 
się gubi. Bez wewnętrznej motywacji nie może podjąć żadnej decyzji. To właśnie 
motywacja staje się także motorem jego rozwoju, patrzenia w przyszłość, a to już 
droga do posiadania nadziei. Przyszłość to nadzieja na lepsze bycie, istnienie, 
pełniejsze realizowanie swojej egzystencji. Wymiar aktywnego bycia w świecie to 
głębokie przekonanie o uczestniczeniu w zmianie tego świata, to kierunek ku 
przyszłości. To wybory, plany, idee, które mają sens o tyle, o ile człowiek ma w sobie 
samym pozytywną perspektywę (nadzieję) dającą mu szansę potwierdzenia siebie w 
przyszłości. Realizując się całkowicie w sposób swobodny, bez jakichkolwiek 
ograniczeń, staje się odpowiedzialny za zmiany w świecie. Ten świat ma stawać się 
lepszy poprzez wartości humanizujące, a nie materialne. Wymiar komunikacji z 
innymi czy też ze światem to poszukiwanie relacji międzyludzkich i z całym światem. 
W swoim otwarciu, dawaniu siebie, połączeniu i otwarciu na innych i świat każdy w 
pełni realizuje siebie. Człowiek odkrywa, że przede wszystkim to połączenie 
międzyludzkie jest trudne, czasami bolesne i wymaga ciągłej aktywności. Zdarza się 
też niemożność porozumienia, która wynika z odmienności osób, ich poglądów czy 
odniesień emocjonalnych lub uczuciowych. Połączenia międzyludzkie są czymś, co 
pozostaje zawsze do zrobienia, jest to rzeczywistość realizowana zawsze w przyszłości. 
Można powiedzieć, że zawsze będzie przyszłością, która będzie stanowić kierunek 
dążeń nadziei, mającej na celu swoją realizację13. 

Na drugim poziomie dotykamy zagadnienia śmierci, która jest doświadczeniem 
ostatecznym. Ogranicza ono w dążeniu ku przyszłości, ale też w tym rozumieniu 
ułatwia „przejście” oraz pokazuje, że ważnym elementem bycia człowiekiem jest 
pragnienie życia. Ludzkie doświadczenie nadziei cechuje dialektyczne dążenie. 
Wyraża ono w człowieku jego poczucie bytu oraz realizowanie się w teraźniejszości i 
przyszłości rozumianej i wewnętrznie odczuwanej jako pragnienie zmiany. To właśnie 
przyszłość jest właściwym wymiarem dla pełnego zrozumienia człowieka, który w 
swym istnieniu nie jest tym, czym jest, ale tym, czym powinien się stawać. Tę 
przyszłość widać było zarówno w dążeniu egzystencjalnym na pierwszym poziomie – 
w różnych wymiarach od świadomości ku relacji interpersonalnej – i widać na drugim 
poziomie, gdy dotyka się tajemnicy śmierci. Żadna filozofia nadziei nie może uciekać 
przed problemem śmierci. Śmierć bowiem obala w nicość znaczenie życia ludzkiego i 
zadaje kłam ludzkiemu pragnieniu zapanowania nad przyszłością. Mieć nadzieję 

                                                
13 R. Zavalloni, Psychologia nadziei. Aby poczuć się zrealizowanym. Wyd. Jedność, Kielce 1999, s. 13-
15. 
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sięgająca poza śmierć, to sięgać w rzeczywistość, która nadaje ostateczny sens naszym 
trudom, rozwojowi, istnieniu, cierpieniom, czy przeżywaniu całej swojej egzystencji. 

Konkludując, możemy powiedzieć, że nadzieja otwarta jest na dwa poziomy 
dążenia ludzkiej egzystencji. Jest to dążenie poziome i pionowe. Analiza dążenia 
poziomego podpowiada nam, że nadzieja nie jest tylko otwarciem się na przyszłość w 
różnych jej wymiarach, ale że musi być czymś o wiele więcej. Wyraża to wymiar 
pionowy, który podkreśla, że nadzieja sama w sobie jako główną wartość przyjmuje 
pragnienie przyszłości transcendentnej. Otwarcie się na transcendencję, nie wypływa 
jedynie z ograniczeń, które człowiek spotyka w swoim codziennym życiu, ale w dużej 
mierze z faktu czegoś tak nieuchronnego, jak śmierć14. 

 
4. Postulaty badawcze na kanwie nadziei w psychologii 

egzystencjalnej 
 
Jak to już zostało wcześniej powiedziane, tak naprawdę człowiek żyje różnymi 

nadziejami. Jedni kierują nadzieję do świata przedmiotów, rzeczy, całej otaczającej 
ich materii, inni ukierunkowują i odnoszą ją do relacji z drugim człowiekiem, a 
jeszcze inni kierują ja ku Bogu. Psycholog, stając przed zagadnieniem nadziei, stawia 
sobie nie tylko wiele pytań natury teoretycznej, ale także poszukuje punktów 
odniesienia, czyli szuka tego, w jaki sposób można badać zagadnienie nadziei i czy 
praktycznie można pomóc człowiekowi, który nadzieję utracił. 

Wydaje się, że interesującym byłoby poszukiwanie nadziei rozumianej jako 
ufność, czyli oczekiwanie, że spełni się coś, czego pożądamy, pragniemy, czy też 
jakiegoś rodzaju ufności, w której pragniemy wyrazić przekonanie, że mam nadzieję 
przykładowo na znalezienie osoby, która zginęła. Człowiek może mieć nadzieję na 
lepszą pracę, która pomoże mu zrealizować szereg jego planów. Ma nadzieję, że 
chociaż lekarze nie dają żadnej szansy przeżycia dla bliskiej mu osoby, mimo 
negatywnych rokowań – ona wyzdrowieje. Ma nadzieję na wiele innych rzeczy. Czy 
może: ma ufność? Może warto byłoby poszukać związków między tym, co określamy 
nadzieją, a tym, co jest ufnością wypływająca może z intelektualnego przekonania, czy 
też uczuciowego nastawienia. Czy nadzieja to ufność, czy może ufność wyrasta z 
posiadania nadziei? Czym są i czym się różnią te dwa jakże bliskie sobie pojęcia? 

Interesujący jest postulat poszukiwania związku nadziei z wiarą człowieka. Jak 
pisze E. Fromm: „wierzyć znaczy ośmielić się pomyśleć niemożliwe do pomyślenia, a 
jednak działać w ramach realistycznych możliwości; jest to paradoksalna nadzieja – 
oczekiwać każdego dnia mesjasza, a jednak nie tracić ducha, kiedy o przepowiadanej 
godzinie nie przyjdzie. Ta wiara nie jest bierna i nie jest cierpliwa, sama szuka każdej 
nadarzającej się okazji działania w ramach dostępnych możliwości. A już zupełnie nie 
jest bierna, gdy w grę wchodzą rozwój i emancypacja własnej osoby. Nie ulega 
wątpliwości, że istnieją poważne ograniczenia osobistego rozwoju, wyznaczane przez 
strukturę społeczną”15. Wiara sama w sobie jest nadzieją, poprzez którą człowiek 
otwiera się na Absolut. Zarówno wiara, jak i nadzieja są istotnymi elementami 
ludzkiego życia, bez których trudno jest funkcjonować oraz stają się w strukturze 
osobowości człowieka pewnego rodzaju czynnikami, które dynamizują jego rozwój. 
Jeszcze raz pozwolę sobie zacytować Fromma, który pisze, że „nadzieja jest aurą 

                                                
14 Tamże; por. także: E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo. Wyd. PWN, Warszawa 1996, s. 49-51. 
15E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998, s. 494. 
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towarzyszącą wierze. Bez niej wiara nie byłaby możliwa. Nadzieja nie ma poza wiarą 
innej podstawy”16. 

Innym elementem struktury życia człowieka powiązanym z nadzieją jest 
odwaga, określana też bardzo często jako „hart ducha”. Hart ducha to pewnego 
rodzaju zdolność cierpliwego trwania w nadziei, bez przekształcania jej w pusty 
optymizm czy wiarę irracjonalną. To poniekąd przeciwstawianie się myśleniu świata, 
który narzuca współczesnemu człowiekowi własne prawdy, pragnienia, normy, 
wartości. To umiejętność powiedzenia „nie” wszędzie tam, gdzie dzisiejszy świat chce 
usłyszeć „tak”. Czyż nie byłyby interesujące poszukiwania tego, na ile prawdziwa 
nadzieja, która nie jest pustym optymizmem, otwiera człowieka na budowanie 
dojrzałej osobowości, w której człowiek nie będzie niewolnikiem irracjonalnych 
pragnień, bożków i strachu przed śmiercią? 

I jeszcze jeden postulat na kanwie powyższych przemyśleń. Nadzieja jest 
wartością dynamizującą nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale także społecznym. 
Może więc warto szukać odpowiedzi na pytanie, na ile nadzieja dynamizuje rozwój 
społeczeństw w kierunku tego, co dobre i piękne. Truizmem jest przecież twierdzenie, 
że jeśli społeczeństwo się nie rozwija, jeśli nie idzie w kierunku tego, co lepsze, to 
zmienia się na gorsze. Takie społeczeństwo ulega samozagładzie17. 

 
Zakończenie 
 
Życie człowieka nabiera sensu, rozwija się w pełni i aktywizuje oraz posiada 

swą specyficzną wartość dzięki nadziei. To w nadziei człowiek odnajduje pełnię siebie. 
Człowiek żyjący nadzieją niczego z góry nie zakłada i nie przyjmuje. Pozostaje wciąż 
otwarty na przyszłość, której nie wywołuje, lecz ją przyjmuje. Osoba otwarta na 
przyszłość, umiejąca sformułować cele swego istnienia, poszukująca dróg do ich 
spełnienia, jak również godząca się z porażkami, to osoba posiadająca nadzieję. 
Nadzieja jest ciągłą gotowością na to, co może powstać, a czego jeszcze nie ma, jest 
czynnością intensywną i nigdy nieukończoną, a spełnioną może dopiero w 
transcendencji. Nadzieja zatem odnosi się do budowania świata tu i teraz ze 
świadomością istnienia czegoś więcej. 

                                                
16 E. Fromm, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii. Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 1996, s. 37-38. 
17 Tamże, s. 37-40. 


