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„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku 

kontemplacji prawdy” (Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio). 
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci coraz bardziej zdecydowanie stawiane 

jest pytanie o zależność pomiędzy wiarą i rozumem, relacje pomiędzy 
poszukiwaniami naukowymi a inspiracjami płynącymi z wiary, czy zadaniami 
wytyczanymi osobom wierzącym przez nauczanie Kościoła i ich zaangażowaniem 
społecznym, a ich  życiem prywatnym. Niekiedy mówi się o kryzysie wiary i kryzysie 
rozumu, o braku spójności pomiędzy wartościami deklarowanymi, a wartościami, 
których świadectwo daje człowiek w swoim życiu, czy wprost o sprzeczności pomiędzy 
wiarą a rozumem człowieka. 

 
Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, powołując czasopismo FIDES ET 

RATIO, pragnie wyrazić głębokie przekonanie, że wiara i rozum „mogą okazywać 
sobie wzajemną pomoc” (FerR 100). Nie znaczy to, że pomiędzy wiarą a rozumem nie 
mogą występować napięcia. One są i będą, mogą jednak i powinny być twórcze, nawet 
jeśli czasami są trudne i bolesne. Wiara i rozum powinny  odgrywać wobec siebie rolę 
zarówno „czynnika krytycznego i oczyszczającego, jak i bodźca skłaniającego do 
dalszych poszukiwań  i głębszej refleksji” (Tamże, 100). 

Człowiekowi towarzyszy pragnienie poznania prawdy, jak  i tęsknota za 
odkryciem sensu swojego istnienia (FeR, 102).  

Artykuły zamieszczane w czasopiśmie FIDES ET RATIO mogą pomóc w 
refleksji dotyczącej istotnych problemów ludzkiego życia. 

 
Pierwsze numery czasopisma zostały  poświęcone nadziei. 
Pytanie o nadzieję, o jej źródła, o jej siłę stawia coraz częściej współczesny 

człowiek, mimo, że żyjący w dobie wspaniałych osiągnięć i sukcesów cywilizacji, to 
jednak bezradny i bezbronny wobec cierpienia, śmierci, wojen. 

Współczesny człowiek poszukuje nadziei, często poszukuje jej rozpaczliwie. 
Wielu ludzi cierpi na kryzys nadziei, bezsens działania, bezsens życia, wpada w 
rozpacz, apatię czy depresję. 

Ks. Józef Tischner pisał: „Losem człowieka jest dać się pokonać nadziei. Ginie 
ten, kto przestanie jej ulegać”. 

Nadzieja dodaje sił, chroni przed rozpaczą i beznadziejnością, inspiruje do 
walki z własnymi ułomnościami i słabościami, jest źródłem motywacji w 
podejmowaniu nowych zadań. 

Szczególnego znaczenia nabiera nadzieja służąc w wyzwalaniu radości 
człowieka, chęci działania, pragnienia rozwoju, służenia innym, pomocą w nabywaniu 
umiejętności poprzestawania na małym i dzielenia się każdym dobrem. Ważna jest 
także nadzieja w tworzeniu wspólnoty ludzi, wspólnoty opartej na głębokich więzach.   

Postawa nadziei jest oparta o życzliwość, dobroć, wybaczanie, tolerancję, 
przezwyciężanie słabości. Poprzez nadzieję człowiek wychodzi poza siebie, rozrasta się 
jego świat i on sam rozwija się duchowo. 

Wielu ludzi poszukuje dzisiaj nadziei, stąd też o nadziei trzeba mówić, nad 
nadzieją trzeba się pochylić, nadzieję trzeba i warto ludziom przybliżać. 
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Ks. abp Kazimierz Nycz 
Metropolita Warszawski 
 
 

JAN PAWEŁ II CZŁOWIEKIEM NADZIEI1 
 
 
Jest znamienną rzeczą, że jedna z najlepszych, a być może najlepsza biografia 

Jana Pawła II, George Weigla jest zatytułowana „Świadek nadziei”2. Nie jest dziełem 
przypadku, że książka, która w bibliografii jest przypisywana Papieżowi, choć 
powstała z dialogu z Vittorio Messorim, nosi tytuł: „Przekroczyć próg nadziei”3. Do 
tego chciałbym na końcu jeszcze wrócić, bo to nie są dzieła przypadku. To jest to, co w 
ciągu 27 lat towarzyszyło Papieżowi w Jego przeżywaniu nadziei i również 
towarzyszyło nam wszystkim – światu, który patrzył na Papieża w perspektywie tej 
nadziei, która była potrzebna wówczas nie tylko nam, Polakom, ale wielu, wielu 
ludziom na całym świecie.  

Kiedy 16 października 1978 r. padły w Rzymie słowa kard. Pericle Felici: 
Habemus papam, wtedy rozpoczął się ten czas nadziei, jaka zaistniała w sercach 
ludzkich i w sercu Papieża wobec tych wszystkich, dla których stał się Piotrem 
naszych czasów. Najpierw napisze o sobie, że wtedy umarł Karol Wojtyła, a zaczął się 
Jan Paweł II. Nastąpiła istotowa przemiana, ale równocześnie w swojej biografii 
natychmiast podkreśla – i to podkreśla w dyskursywnym, długim wątku – ile zostało 
w Papieżu Polaka. To, co nazwał: „umarł Wojtyła, narodził się Papież” równocześnie 
dopełnia tym wątkiem kontrowersji, który jest widoczny w całym pontyfikacie Jana 
Pawła II i jest właśnie źródłem największym tej nadziei. 

Trzeba wyraźnie rozróżnić dwie kwestie, to znaczy: nadzieja papieża (w tej 
chwili celowo nie będę wchodził w dywagacje teologiczne dotyczące nadziei jako cnoty 
teologalnej), który przyjmując wybór, niósł w sobie ogromną nadzieję i chciał ją 
przekazać światu, a drugiej strony nadzieja świata, Kościoła, Polski – nas wszystkich. 
To są dwie różne płaszczyzny, na których trzeba rozpatrywać temat Jan Paweł II 
człowiekiem nadziei. 

 
1. Nadzieja papieża  
 
Kiedy bierzemy do ręki książkę „Przekroczyć próg nadziei”, to skłania nas do 

refleksji przede wszystkim wypowiedź Papieża, który mówi sam o tym, co się stało w 
1978 roku, 16 października, kiedy to nadzieją był przepełniony 58-letni kardynał 

                                                
1 Referat wygłoszony na sympozjum organizowanym przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio 
„W trosce o nadzieję”. 
2 G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002. 
Tytuł oryginału: Witness of hope. Biografia Jana Pawła II powstała za aprobatą Papieża i przy jego 
współudziale. Dzieło to wykorzystuje rozmowy z przyjaciółmi i współpracownikami Ojca Świętego, 
wypowiedzi osobistości z kręgów religijnych, politycznych i artystycznych, a także archiwalne, po raz 
pierwszy udostępnione przez Watykan, tajne dokumenty oraz prywatną korespondencję Papieża. 
Polski przekład biografii ukazał się w 2000 roku. Wersja uzupełniona uwzględnia wydarzenia 
pontyfikatu do października 2001 roku. 
3 Jan Paweł II – Karol Wojtyła, Przekroczyć próg nadziei. Redakcja Wydawnictw Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994. 
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Karol Wojtyła po wyborze na papieża. Któż z nas na wspomnienie tego pamiętnego 
wieczoru 16 października nie odczuwa głębokiej duchowej radości, wzruszenia. 
Habemus papam… 

Pamiętamy, jak z okazji dziesięciolecia pontyfikatu, na spotkaniu z Polakami w 
Rzymie Jan Paweł II wspomniał, jak wielką rolę w tym momencie Jego życia odegrał 
kardynał Stefan Wyszyński, który zachęcał Go do tego, by przyjął ten trudny wybór. O 
wielkiej nadziei świadczyły także słowa pierwszej homilii Jana Pawła II podczas Mszy 
św. inaugurującej Jego pontyfikat. Papież tak mówi w książce „Przekroczyć próg 
nadziei”: „Kiedy w dniu 22 października 1978 roku wypowiadałem na Placu św. 
Piotra słowa: „Nie lękajcie się”, nie mogłem w całej pełni zdawać sobie sprawy z 
tego, jak daleko mnie i cały Kościół te słowa poprowadzą. To, co w nich było 
zawarte, pochodził bardziej [a nawet wyłącznie] od Ducha Świętego…” 1.  

Z jaką nadzieją i mocą wypowiadał Jan Paweł II rok później na placu 
Zwycięstwa słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. I 
odnowił – w pamiętnym roku 1989, kiedy runął mur berliński i zaczął upadać system 
komunistyczny, który przez długie dziesięciolecia zniewalał naród. I wciąż odnawia.  

Kierując te osobiste zaproszenia do każdego człowieka, Jan Paweł II świadomy 
był rozlicznych zniewoleń i trudności, które nie pozwalają wielu ludziom uczynić 
odważnego kroku. Papież jest wobec nich cierpliwy, wyrozumiały i dobry. Na kartach 
książki „Przekroczyć próg nadziei” pokazuje się mistrzem dialogu – dialogu 
niezwykle trudnego. Jan Paweł II nikogo nie potępia, ale też i nie przemilcza prawdy o 
Bogu i człowieku, który nie boi się oskarżać Pana Boga i osadzać Go. 

Tutaj potrzebna jest taka osobista dygresja: jakże żałośnie – wobec tych słów 
papieża, z Jego własnej książki – dzisiaj w naszej polskiej prasie brzmią te wszystkie 
słowa, które są pisane, a potem dyskutowane w różnych kontekstach – na przykład, że 
skończył się wreszcie pontyfikat umizgiwania się do świata – świata liberalnego, 
skończył się pontyfikat kremówek, a zaczął się nowy. Tak się interpretuje rzeczowe, 
głębokie otwarcie papieża na świat i równocześnie próbuje się zdezawuować ten czas 
Jana Pawła II w imię jakichś przed-rozumień, przedzałożeń, które autorzy tego typu 
tekstów stawiają, konkludując w sposób zupełnie niepoważny i banalizujący problem. 

Kiedy papież mówi o sobie po kilkunastu latach swojego pontyfikatu i wyjawia 
swój zamiar, jakim jest Kościół wobec współczesnego świata, to te dwie płaszczyzny 
jakby się rozchodzą i rozmijają u początku. 

Wreszcie nadzieja w życiu papieża przy samym trudnym końcu jego 
pontyfikatu, kiedy przyszedł krzyż. Ostateczna wymowa Wielkiego Piątku jest taka: 
człowiek, który sądzi Boga, który każe Mu się usprawiedliwić przed swoim 
trybunałem. Pomyśl o sobie, czy to nie Ty jesteś odpowiedzialny za śmierć tego 
skazańca. Czy sąd nad Bogiem nie jest ostatecznie sądem nad sobą samym? Czy ten 
sąd i ten wyrok – krzyż, a potem zmartwychwstanie nie pozostanie dla Ciebie jedyną 
drogą zbawienia, jedyną drogą nadziei?  

 
2. Nadzieja świata, nadzieja Kościoła wobec Jana Pawła II 
 
Przejdę krótko do tej nadziei, która jest nadzieją nas, nadzieją świata, nadzieją 

Kościoła – nadzieją, jaka towarzyszyła nam wszystkim wtedy, kiedy papież 
rozpoczynał swój pontyfikat, także w jego trakcie i także przy jego końcu. Jest to 
nadzieja narodów słowiańskich zamkniętych żelazną kurtyną – narodów podzielonej 
Europy. Nadzieja, która się wyraziła w zrealizowaniu proroczego wiersza 

                                                
1 Tamże, s. 160. 
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Słowackiego1; nadzieja, do której nawiąże papież Jan Paweł II podczas swej pierwszej 
pielgrzymki – najmocniej i najwyraźniej w Gnieźnie2. Zbliża się trzydziestolecie tego 

                                                
1 Słowiański Papież 
Słowiański Papież  
 
Pośród niesnasek Pan Bóg uderza 
W ogromny dzwon, 
Dla słowiańskiego oto papieża 
Otworzył tron. 
 
Ten przed mieczami tak nie uciecze 
Jako ten Włoch, 
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze; 
Świat mu to proch! 
 
Twarz jego, słowem rozpromieniona, 
Lampa dla sług, 
Za nim rosnące pójdą plemiona 
W światło, gdzie Bóg. 
(…) 
A trzeba mocy, byśmy ten pański 
Dźwignęli świat: 
Więc oto idzie papież słowiański, 
Ludowy brat; 
(…) 
On przez narody uczyni bratnie, 
Wydawszy głos, 
Że duchy pójdą w cele ostatnie 
Przez ofiar stos; 
 
Moc mu pomoże sakramentalna 
Narodów stu, 
Moc ta przez duchy będzie widzialna 
Przed trumną tu. 
 
Takiego ducha wkrótce ujrzycie 
Cień, potem twarz: 
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, 
Robactwo, gad, 
 
Zdrowie przyniesie, rozpali miłość 
I zbawi świat; 
Wnętrze kościołów on powymiata, 
Oczyści sień, 
Boga pokaże w twórczości świata, 
Jasno jak dzień. 
(Juliusz Słowacki, 1848.) 
2 „Kiedy dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego Roku Pańskiego 1979, sięgamy do tych 
fundamentów, nie możemy nie słyszeć - obok języka naszych praojców - także innych języków 
słowiańskich i pobratymczych, którymi wówczas zaczął przemawiać szeroko otwarty wieczernik 
dziejów. Nie może zwłaszcza nie słyszeć tych języków pierwszy w dziejach Kościoła papież-
Słowianin. Chyba na to wybrał go Chrystus, chyba na to prowadził go Duch Święty, ażeby do 
wielkiej wspólnoty Kościoła wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich słów i języków, które 
wciąż jeszcze brzmią obco, daleko, dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich, 
anglosaskich, celtyckich. 
Czyż Chrystus nie chce, czyż Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół-Matka u końca drugiego 
tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością ku 
tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z sobą we wspólnym korzeniu, we wspólnej 
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etymologii, które - mimo wiadomych różnic (nawet w pisowni) - brzmią wzajemnie dla siebie blisko i 
swojsko? 
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież, który nosi w 
swojej duszy szczególnie wyrazisty zapis dziejów własnego narodu od samego jego początku, ale 
także i dziejów pobratymczych, sąsiednich ludów i narodów, na sposób szczególny nie ujawnił i nie 
potwierdził w naszej epoce ich obecności w Kościele? Ich szczególnego wkładu w dzieje 
chrześcijaństwa. Ażeby odsłonił te profile, które właśnie tutaj, w tej części Europy, zostały 
wbudowane w bogatą architekturę świątyni Ducha Świętego. 
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież-Polak, papież-
Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się 
dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu? My, Polacy, którzy braliśmy przez całe tysiąclecie udział 
w tradycji Zachodu, podobnie jak nasi bracia Litwini, szanowaliśmy zawsze przez nasze tysiąclecie 
tradycje chrześcijańskiego Wschodu. Nasze ziemie były gościnne dla tych tradycji, sięgających swych 
początków w Nowym Rzymie - w Konstantynopolu. Ale też pragniemy prosić gorąco naszych braci, 
którzy są wyrazicielami tradycji wschodniego chrześcijaństwa, ażeby pamiętali na słowa Apostoła: 
"Jedna wiara, jeden... chrzest. Kiedy dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego Roku Pańskiego 
1979, sięgamy do tych fundamentów, nie możemy nie słyszeć - obok języka naszych praojców - także 
innych języków słowiańskich i pobratymczych, którymi wówczas zaczął przemawiać szeroko 
otwarty wieczernik dziejów. Nie może zwłaszcza nie słyszeć tych języków pierwszy w dziejach 
Kościoła papież-Słowianin. Chyba na to wybrał go Chrystus, chyba na to prowadził go Duch Święty, 
ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich słów i języków, 
które wciąż jeszcze brzmią obco, daleko, dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, 
germańskich, anglosaskich, celtyckich.  
Czyż Chrystus nie chce, czyż Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół-Matka u końca drugiego 
tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością ku 
tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z sobą we wspólnym korzeniu, we wspólnej 
etymologii, które - mimo wiadomych różnic (nawet w pisowni) - brzmią wzajemnie dla siebie blisko i 
swojsko?  
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież, który nosi w 
swojej duszy szczególnie wyrazisty zapis dziejów własnego narodu od samego jego początku, ale 
także i dziejów pobratymczych, sąsiednich ludów i narodów, na sposób szczególny nie ujawnił i nie 
potwierdził w naszej epoce ich obecności w Kościele? Ich szczególnego wkładu w dzieje 
chrześcijaństwa. Ażeby odsłonił te profile, które właśnie tutaj, w tej części Europy, zostały 
wbudowane w bogatą architekturę świątyni Ducha Świętego.  
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież-Polak, papież-
Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się 
dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu? My, Polacy, którzy braliśmy przez całe tysiąclecie udział 
w tradycji Zachodu, podobnie jak nasi bracia Litwini, szanowaliśmy zawsze przez nasze tysiąclecie 
tradycje chrześcijańskiego Wschodu. Nasze ziemie były gościnne dla tych tradycji, sięgających swych 
początków w Nowym Rzymie - w Konstantynopolu. Ale też pragniemy prosić gorąco naszych braci, 
którzy są wyrazicielami tradycji wschodniego chrześcijaństwa, ażeby pamiętali na słowa Apostoła: 
"Jedna wiara, jeden... chrzest. 
Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa" (por. Ef 4,5-6). Ażeby o tym 
pamiętali. I żeby teraz, w dobie szukania nowej jedności chrześcijan, w dobie nowego ekumenizmu, 
wspólnie z nami przykładali rękę do tego wielkiego dzieła, które tchnie Duch Święty!  
Tak. Chrystus tego chce. Duch Święty tak rozrządza, ażeby to zostało powiedziane teraz, tutaj w 
Gnieźnie, na ziemi piastowskiej, w Polsce, przy relikwiach św. Wojciecha i św. Stanisława, wobec 
Wizerunku Bogarodzicy-Dziewicy, Pani Jasnogórskiej i Matki Kościoła. Trzeba, ażeby przy 
sposobności chrztu Polski była przypomniana chrystianizacja Słowian: Chorwatów i Słoweńców, 
wśród których pracowali misjonarze już około 650 r. i z którymi niedawno w Bazylice św. Piotra w 
ich chorwackim języku dziękowałem Bogu za więcej niż 1000 lat, za 1100, 1300 lat ich wiary i 
wierności dla Stolicy Apostolskiej. I trzeba, żeby tutaj była przypomniana chrystianizacja Bułgarów, 
których książę Borys I przyjął chrzest w 864 lub 865 r., Morawian i Słowaków - do nich docierali 
misjonarze przed 850 r., a potem umocnili tam wiarę święci apostołowie Słowian: Cyryl i Metody, 
którzy przybyli do Państwa Wielkomorawskiego w 863 r., Czechów, których księcia Bořivoja 
ochrzcił w 874 r. św. Metody. W zasięgu działalności św. Metodego i jego uczniów znajdowali się 
także Wiślanie oraz Słowianie zamieszkujący Serbię. Trzeba też, aby był przypomniany chrzest Rusi 
w Kijowie w 988 r. Wreszcie trzeba przypomnieć ewangelizację Słowian Połabskich: Obotrytów 
(Obodrzyców), Wieletów i Serbołużyczan. Chrystianizację Europy, tę oficjalną, ukończył chrzest 
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faktu. Dwadzieścia lat później, w 1997 roku, w tym samym miejscu, w Gnieźnie papież 
Jan Paweł II powrócił do nadziei z roku 1979 – nadziei, która się zrealizowała dziesięć 
lat później. Powrócił także w sensie krytycznej oceny, mówiąc o nowym murze, który 
jest budowany w ludzkich sercach, czy który idzie przez ludzkie serca wtedy, gdy 
ludzie przestają być dla siebie w sposób mądry otwarci1. Ta krytyczna ocena i powrót 
do myśli o powojennej Europie, jest w latach jakby zrealizowania tego zamiaru z 1979 
roku także i dla nas wszystkich nadzieją, która powinna nam towarzyszyć dzisiaj, 
kiedy powstają współczesne mury, współczesne protekcjonizmy.  

Zwłaszcza w dobie kryzysu warto wrócić do tego, co nam wtedy proponował 
Jan Paweł II jako nadzieję dla Europy – podczas pierwszej pielgrzymki i w trakcie 
pielgrzymki w 1997 roku. Przestrzegał wtedy, że nie wystarczy integracja gospodarcza, 
polityczna, militarna. Ona może się w jednym momencie rozsypać, jeżeli zabraknie 
wspólnego fundamentu wartości i powrotu do korzeni, z których wyrastamy – 
powrotu nie tylko w formie zapisu w europejskiej konstytucji, ale rzeczywistego 
drążenia tego pytanie skąd my wyrastamy2. Dzisiaj widać, że jeżeli zabraknie takiego 

                                                                                                                                                   
Litwy w latach 1386 i 1387, który to, za sprawą błogosławionej naszej królowej Jadwigi, umocnił 
wcześniejszy o sto lat chrzest księcia Mendoga.  
Papież Jan Paweł II - Słowianin, syn narodu polskiego, czuje, jak głęboko wrastają w glebę historii 
korzenie, z których on sam razem z wami wyrasta. Ile wieków liczy ta mowa Ducha Świętego, którą 
on dzisiaj sam przemawia i z watykańskiego wzgórza świętego Piotra, i tutaj w Gnieźnie ze Wzgórza 
Lecha, i w Krakowie z wyżyn Wawelu”. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na 
Wzgórzu Lecha. Gniezno, 3 czerwca 1979 roku. 
1 „Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił 
się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent - mur, który przebiega przez ludzkie 
serca? Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i 
innym kolorze skóry, przekonaniach religijnych, jest on zbudowany z egoizmu politycznego i 
gospodarczego oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego 
człowieka. Nawet niewątpliwe osiągnięcia ostatniego okresu na polu gospodarczym, politycznym, 
społecznym, nie przesłaniają istnienia tego muru. Jego cień kładzie się na całej Europie. Do 
prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jeszcze daleka.  
Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament 
jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze 
swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to 
zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne 
dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. 
Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie. A obecny brak jej duchowej 
jedności wynika głównie z kryzysu tej właśnie chrześcijańskiej samoświadomości”. 
Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha. Homilia podczas mszy 
świętej w Gnieźnie z okazji 1000. rocznicy śmierci świętego Wojciecha. Gniezno, 3.06.1997.  
2 „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament 
jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze 
swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to 
zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne 
dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. 
Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie. A obecny brak jej duchowej 
jedności wynika głównie z kryzysu tej właśnie chrześcijańskiej samoświadomości.  
Drodzy Bracia i Siostry, to właśnie Chrystus, Jezus Chrystus, "ten sam wczoraj, dziś i na wieki" (por. 
Hbr 13,8), objawił człowiekowi jego godność! To On jest gwarantem tej godności! To patroni Europy 
- św. Benedykt, święci Cyryl i Metody - oni wszczepili w europejską kulturę prawdę o Bogu i o 
człowieku. To orszak świętych misjonarzy, których dziś przypomina nam św. Wojciech, niósł 
europejskim ludom nowinę o miłości bliźniego, o miłości nieprzyjaciół nawet - nowinę poświadczoną 
oddaniem za nich życia. Tą Dobrą Nowiną - Ewangelią, przez kolejne stulecia, aż po dzień dzisiejszy, 
nasi bracia i siostry. Powtarzały ją mury kościołów, opactw, szpitali i uniwersytetów. Głosiły ją 
foliały, rzeźby, obrazy, obwieszczały strofy poezji i dzieła kompozytorów. Na Ewangelii kładziono 
podwaliny duchowej jedności Europy.  
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fundamentu wartości, którym jest pomoc narodom słabszym, którym jest fundament 
wartości takich, jak solidarność, to wtedy zaczyna się w sytuacji kryzysu myślenie o 
swoim państwie i pozostawianie biednych, małych narodów Europy samym sobie, w 
imię właśnie takiego niechrześcijańskiego czy nieetycznego egzystowania, wbrew 
deklarowanym wspólnym celom i wspólnej drodze zjednoczonej Europy.  

Te nadzieje narodów słowiańskich w sposób szczególny skoncentrowały się 
oczywiście w Polsce. Nadzieją powiało właśnie podczas pielgrzymki w roku 1979 i to 
zarówno w Warszawie, na placu Zwycięstwa. jak i na Błoniach krakowskich, wtedy 
kiedy Papież mówił w Częstochowie, czy w Gnieźnie. Ta nadzieja, która była w 
ludziach, poza Papieżem, jest także nadzieją konkretnych narodów, gdzie przyjazd 
Papieża, Jego odwiedziny wyzwalały w ludziach ogromnie dużo entuzjazmu i właśnie 
owego oczekiwania na zmianę. Dotyczy to krajów, które były zaangażowane w tzw. 
konflikt o Falklandy, kiedy interwencja papieża była prawie bezpośrednia i skuteczna. 
To dotyczy nadziei ludów Afryki, Ameryki, Kuby – nadzieja przywódców, nadzieja 
prostych ludzi… Nadzieja ludzi przychodzących do papieża podczas pielgrzymek i 
podczas uroczystości watykańskich, podczas prywatnych audiencji i podczas audiencji 
środowych. Nadzieja na pocieszenie, nadzieja na odnowienie swojego myślenia, a 
wręcz wielu ludzi szło tam także z nadzieją na cud, na uzdrowienie i bardzo często 
tego cudu doznawali.  

Konkludując te dwa wątki: nadzieję papieża i nadzieję ludzi, trzeba zauważyć, 
że nadzieja związana z papieżem po jego wyborze wiąże się z naszym warszawskim 
placem Zwycięstwa. Wydaje mi się, że należy patrzeć na pontyfikat Jana Pawła II jako 
na dzieło tu, na ziemi zakończone. Już się nic nowego nie wydarzy. Musimy patrzeć 
pionowo na to wszystko, co się stało i co się może dzisiaj uobecnić na placu 
Zwycięstwa czy na placu Piłsudskiego, jakby ponadczasowo, w jednym wymiarze tak, 
jak się uobecnia historia zbawienia w Eucharystii.  

Zwornikiem owej nadziei, łączącej Papieża Jan Paweł II i kardynała 
Wyszyńskiego, jest właśnie plac Zwycięstwa. Wydaje mi się, że trzeba nam, żebyśmy 
cztery lata po śmierci Papieża stawali w takich symbolicznych dla tego pontyfikatu 
miejscach – do takich miejsc należy plac Piłsudskiego, Plac św. Piotra w Rzymie i 
wiele, wiele innych miejsc, gdzie się wiele razy coś działo i próbowali przekrojowo 
popatrzeć na ten pontyfikat. Popatrzmy na ten plac przez pryzmat czterech lat: 1979 
rok – chłodno na początku, ludzie troszkę jakby wystraszeni przez nasze ówczesne 
media. I ten entuzjazm, wybuch nadziei, którą rok później miała zaowocować 
powstaniem Solidarności. Ten wybuch nadziei przez obecność przy Janie Pawle II, 
który te nadzieje wlewał w ludzkie serca i równocześnie potrafił – wlewając w ludzkie 
serca nadzieję – czynić, sprawiać, że człowiek przy nim – przy Eucharystii, którą 

                                                                                                                                                   
Od grobu św. Wojciecha pytam więc, czy wolno nam odrzucić prawo chrześcijańskiego życia, które 
głosi, że tylko ten przynosi owoc obfity, kto obumiera dla wszystkiego, co nie Boże, kto dla dobra 
braci obumiera, jak ziarno rzucone w ziemię? Tu, z tego miejsca, powtarzam wołanie z początku 
mego pontyfikatu: Otwórzcie drzwi Chrystusowi! W imię poszanowania praw człowieka, w imię 
wolności, równości, braterstwa, w imię międzyludzkiej solidarności i miłości wołam: nie lękajcie się! 
Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który 
wznosi się dzisiaj w sercach, mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez 
Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, 
z których wyrosły narody duchowej minionych wieków.  
Jakże można liczyć na zbudowanie "wspólnego domu" dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł 
ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej 
będącej owocem miłości Boga? O taką właśnie rzeczywistość zabiegał św. Wojciech, za taką 
przyszłość oddał swoje życie. On też dzisiaj nam przypomina, iż nie można zbudować nowego 
porządku bez odnowionego człowieka, tego najmocniejszego fundamentu każdego społeczeństwa”. 
Tamże. 



W TROSCE O NADZIEJĘ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O    
 

Strona 13 

sprawował, przy kazaniach, które głosił, potrafił się czuć mocny i bezpieczny. Nie czuł 
tego lęku, przed którym przestrzegał Jan Paweł II: „Nie lękajcie się”. To był początek 
polskiej nadziei – nadziei, o której potem szerzej pisał w swoich książkach ks. prof. 
Józef Tischner1.  

Maj 1981 roku jest takim historiozoficznym momentem dziś możemy 
wspominać już bezpiecznie i spokojnie, ale kto żył w tamtych czasach, pamięta, jak z 
jednej strony towarzyszyła nam ogromna nadzieja wyrażana w modlitwie Kościoła i 
świata, w Polsce, a z drugiej strony, jak bardzo towarzyszył nam smutek. Otóż bowiem 
w tym miesiącu dwóch wielkich Polaków było w sytuacji zagrożenia życia. W 
Warszawie umierał i było wiadomo, że umrze kardynał Wyszyński, natomiast w 
Rzymie po zamachu był zagrożony papież Jan Paweł II. Na placu Piłsudskiego stała 
trumna kardynała Wyszyńskiego, a w Rzymie – już z nadzieją na to, że będzie żył – 
modlił się za Kościół, modlił się za swojego polskiego współpracownika papież Jan 
Paweł II. A więc skrzyżowanie nadziei i smutku. Można powiedzieć w ten sposób – 
jeżeli w 1979 roku panowała tam nadzieja gaudium et spes, to w 1981 roku był to 
smutek, ale ciągle nadzieja. Wreszcie rok 1999, kiedy papież staje znowu na placu 
Piłsudskiego, 10 lat po odzyskaniu wolności, dziękuje Panu Bogu za to, co się stało w 
1989 roku. Mówi o tym na placu i w parlamencie, a równocześnie pojawia się 
pierwsza przestroga – są poważne warunki, które stawia Jan Paweł II światu 
politycznemu, parlamentowi, politykom – warunki, które muszą być spełnione, jeżeli 
nasza wolność i nasza demokracja mają być oparte o wartości.  

Wreszcie 2005 rok, kiedy na tym samym placu spontanicznie – tak, jak w 
Krakowie i w Poznaniu, tak i w Warszawie – zupełnie spontanicznie zbiera się kilkaset 
tysięcy ludzi. Jest wielka Msza św. z udziałem ludzi w dniu, w którym umiera czy w 
następnym dniu po śmierci Jana Pawła II. Pierwszy plan był taki, żeby Mszę św. 
odprawić w parku, koło kościoła na Kole, natomiast jedna myśl, jedna decyzja kilku 
ludzi, którzy się zebrali bez obawy, czy zdążymy przygotować ołtarz, czy zdążymy 
zebrać ludzi. Dzieje się właśnie rzecz na tym samym placu, związana z Janem Pawłem 
II, jako człowiekiem nadziei – mianowicie smutek, wielkim smutek, ale równocześnie 
i nadzieja, że coś w nas z tego pontyfikatu zostało, coś potrafimy przenieść 
następnemu pokoleniu. 

Głównym wymiarem Ojca Świętego w perspektywie bycia człowiekiem nadziei 
jest zaproszenie współczesnego człowieka do tego, aby przekroczył próg nadziei, to 
znaczy, by wyszedł z obszaru smutku, zwątpienia, agnostycyzmu i wszedł w obszar 
nadziei, gdzie działa żywy Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa. W 1979 roku zaczęła się na 
placu Zwycięstwa rewolucja sumień, która doprowadziła do pokojowej rewolucji w 
roku 1989. Miał w niej znaczący udział nie polityk, nie dyplomata, nie wojskowy, ale 
kapłan – pontifex, kapłan najwyższy Kościoła.  

 

                                                
1 Np. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei. Znak, Kraków 1992.  
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PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI IDZIE PRZEZ RODZINĘ1 
 
 
„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” (FC, 86) – ten tytuł pochodzi z 

ostatniego paragrafu Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”. 
Przedstawienie pojemności pojęciowej tego tytułu przypomina czerpanie łyżeczką z 
rogu obfitości lub łyżką z beczki obfitości. Chciałbym się ograniczyć do wskazania 
kilku ścieżek myślowych, kilku fragmentów tego niezwykle szerokiego obszaru 
rzeczywistości ludzkiej, jakim jest rodzina, która jest właściwie inkarnacją nadziei 
dlatego, że nie stanowi czegoś statycznego – nie jest pomnikiem, figurą, płaskorzeźbą, 
ale jest stawaniem się, jest procesem stawania się, który to proces jest nakierowany 
ku przyszłości.  

„Przyszłość ludzkości przechodzi przez rodzinę” (FC, 86) – to słynne już 
wyrażenie i pewność Jana Pawła II odpowiada odczuciu większości tych, którzy w 
szczęśliwej i harmonijnej rodzinie upatrują własne szczęście. Jest ona miejscem, gdzie 
miłość wydaje się zabezpieczona, gdzie każdy jest kochany dla siebie samego i gdzie 
cała osoba jest zaangażowana, zauważona i potrzebna. W rodzinie jest miejsce na 
intymność, afektywność, na fundamentalne relacje międzyosobowe. Rodzina jest 
najpowszechniejszą ludzka nadzieją, ale i tęsknotą.  

Rodzina jest porównywalna do raju, do którego się wchodzi, ale który można 
stracić, z którego można być wypędzonym. Nic zatem dziwnego, że Ojciec Święty w 
swojej ogromnej katechezie na temat rodziny sięgnął do tego, co można nazwać 
paleoteologią, a więc spróbował w sposób niejako archeologiczny odtworzyć stan 
człowieka w jego relacjach sprzed wygnania z raju. Jest to genialne podejście do tego 
problemu. Nikt przed Janem Pawłem II tego nie dokonał. Nie mamy innego obszaru 
przestrzenno-czasowego, który w sposób tak całościowy i wyczerpujący obejmowałby 
wszystkie ludzkie potrzeby, oczekiwania i wszystkie komponenty ludzkiej osoby. 

Rodzina jako źródło życia – warto zauważyć, że źródło wody, nie jest stwórcą 
wody. Źródło jest syntetyzatorem wody. Źródło jest miejscem, gdzie woda się ukazuje, 
gdzie można ją dostrzec, gdzie można jej dotknąć, gdzie można jej zaczerpnąć. W tym 
znaczeniu można mówić, że rodzina jest źródłem życia. Rodzina nie jest autorem 
życia, ale jego źródłem.  

„Bardzo doniosły obowiązek przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu 
małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga-
Stwórcy, napełnia ich zawsze wielką radością, z którą jednak idą niekiedy w parze 
niemałe trudności i kłopoty” (HV, 1). To jest jakby echo początku wielkiej konstytucji 
soborowej Gaudium et spes. 

Elementem pierwszym tego źródła jest poczęcie człowieka, które odpowiada i 
wyczerpuje następujące warunki: życie ludzkie, im młodsze i im starsze, a więc im 
słabsze, tym bardziej zależy od swojego otoczenia, tym bardziej jest niesamodzielne. I 
tak jest z początkiem człowieka. Początek człowieka – moment zapłodnienia, 

                                                
1 Referat wygłoszony na sympozjum organizowanym przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio 
„W trosce o nadzieję”. 
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ukonstytuowania się genomu ludzkiego – jest to moment skrajnej zależności, 
wymagający jednocześnie skrajnej troski i opieki. Trzeba w tym kontekście spojrzeć 
na weterynaryjne próby reprodukcji ludzkiej, kiedy te warunki są absolutnie 
nieobecne, kiedy dokonuje się to nawet z pogwałceniem elementarnych koprocesów 
biologicznych. Taka jest rzeczywistość. Zapewnienie tych wszystkich warunków – i 
biologicznych, i ludzkich, i socjologicznych początku życia ludzkiego jest absolutnie 
konieczne do dalszego kształtowania człowieka i do jego projekcji w kierunku 
przyszłości, a więc do jego nadziei.  

Ojcostwo i macierzyństwo, które są u źródła zapłodnienia, stanowią ostatnią, 
moim zdaniem, fazę identyfikacji płciowej, tożsamości płciowej. Właściwie dojrzała 
tożsamość płciowa mężczyzny czy kobiety dokonuje się w ojcostwie i macierzyństwie. 
Stąd dochodzenie do dojrzałości człowieka jest tak długie, jest tak trudne i zakłada tak 
wiele warunków. Dochodzenie do tej tożsamości dopiero sprawia, iż człowiek jest w 
stanie zupełnej równowagi społecznej i osobowej,. Staje się w związku z tym zdolny do 
poszerzenia swojej postawy macierzyńskiej czy ojcowskiej wobec innych ludzi. Nic 
dziwnego zatem, że ci, którzy nie doszli do tego stanu dojrzałego ojcostwa czy 
macierzyństwa są ludźmi o bardzo poważnych problemach społecznych i 
psychologicznych. 

Rodzina jest jednocześnie miejscem i obszarem przyjęcia dzieci i 
niepełnosprawnych członków rodziny. Właściwym środowiskiem przebywania 
niepełnosprawnych, słabych, chorych jest rodzina i powinna pozostać rodzina. 
Hospicja domowe – to zrozumiałe, bo człowiek najlepiej się czuje we własnym domu. 
Podobnie oddziały neonatologii i pediatrii, gdzie jednym z elementów sukcesu 
terapeutycznego jest obecność rodziców przy łóżku dziecka mimo, że oni 
bezpośrednio nie uczestniczą w procesie terapeutycznym, ani diagnostycznym. Oni 
tam są i przez ich obecność proces terapeutyczno-diagnostyczny przebiega w sposób 
dużo bardziej skuteczny i dużo szybszy. Dziecko przechodzi przez traumę leczenia w 
sposób dużo bardziej harmonijny. Stąd też musimy powiedzieć, że niespełnianie tej 
społecznej roli powoduje tworzenie instytucji, które mają się zajmować osobami 
niepełnosprawnymi i są to niestety bardzo laboratoryjne środowiska, a nie 
środowiska rodzinne, odpowiadające na wszystkie potrzeby osobowe i osobiste 
każdego człowieka.  

Rodzina jest jednocześnie środowiskiem życia osób w podeszłym wieku i 
chciałbym zwrócić uwagę, że przez fakt obecności dziadków i babć w rodzinie 
realizuje się macierzyństwo w jego wymiarze wertykalnym, podczas gdy rodzicielstwo 
samych małżonków ma wymiar bardziej horyzontalny, dotyczący ich obecnej chwili. 

Dziadkowie są świadkami przeszłości, natomiast wnukowie są obietnicą 
przyszłości, są tą nadzieją, która jest tak bardzo istotna w życiu każdego człowieka i 
każdej rodziny. W związku z tym niesłychanie konstruktywny i budujący jest kontakt 
między pokoleniem dziadków i pokoleniem wnuków. Tego brakuje w dzisiejszym 
procesie humanizacji, wychowania, a zwłaszcza wychowania do miłości dojrzałej.  

Przy takich konstatacjach uświadamiamy sobie, w jaki sposób rodzina staje się 
środowiskiem ludzkiego wzrostu. Przeczytajmy i to zdanie, które pochodzi z 
„Familiaris consortio”: „Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego 
powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości 
i dla miłości nową osobę, która sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, 
rodzice tym samym podejmują zadanie umożliwienia jej życia w pełni ludzkiego” (FC, 
36). Otóż w przypadku człowieka – i to jest zupełny wyjątek w świecie – jest to 
pierwszeństwo rodzicielstwa duchowego nad rodzicielstwem biologicznym. We 
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wszystkich innych formach życia na ziemi pierwszeństwo należy do rodzicielstwa 
biologicznego. Tylko człowiek ma tę dominantę, gdzie jest priorytet wychowywania 
rodzicielstwa duchowego nad rodzicielstwem biologicznym.  

Rodzicielstwo duchowe wyraża się w wychowaniu do przyszłości, w 
wychowaniu do miłości, jako do najbardziej istotnej cechy, która powinna być 
materiałem relacji międzyosobowych, aby społeczeństwo było prawdziwie ludzkie. A 
zatem przez rodzicielstwo duchowe dokonuje się w rodzinie również społeczna 
integracja dzieci, bo rodzina jest szkołą bycia w społeczeństwie. Jeśli tego zabraknie, 
mamy do czynienia z powszechnym sieroctwem, które dziś jest wielkim problemem w 
świecie. Obserwujemy osierocenie ludzi dorosłych, ich zagubienie, osamotnienie i 
jakiś niesłychany, egzystencjalny brak, który odbiera sens życiu i chęć życia. Stąd 
mówimy o społecznej roli rodziny.  

„Rodzina – co podkreślono w Karcie Praw Rodziny – jest związkiem 
naturalnym, pierwotnym w stosunku do państwa, czy jakiejkolwiek innej wspólnoty, 
posiada swoje własne,  niezbywalne prawa” (Karta Praw Rodziny, Wstęp). Rodzina 
jest bardziej pierwotna – to znaczy jest wcześniejsza niż państwo i Kościół. Trzeba to z 
naciskiem podkreślać, bo rodzina jest w ogóle instytucją matrycową wszystkiego, co 
istnieje. Rodzina jest matrycowa dla państwa i dla Kościoła.  

Na ostatnim synodzie afrykańskim przypominano, że Kościół jest rodziną 
dzieci Bożych i to jest bardzo ważne odniesienie, nie mniej ważne niż powiedzenie, że 
Kościół jest ludem Bożym. Lud Boży ma jednak tę cechę homogenizacji, a rodzina tej 
cechy nie niesie. Lud Boży jest czasami bliski temu, co obserwowaliśmy w okresie 
posoborowym – swego rodzaju syndykalizacji Kościoła. Rodzina natomiast jest 
stworzona – jak wiemy – jako ikona życia Trójcy Przenajświętszej, a więc jej 
znaczenie jest tak ważne, iż znajduje się w centrum tego, co nazywamy dobrem 
wspólnym. Deficyt dzisiejszej polityki – krajowej i światowej – polega na zagubieniu 
poczucia wspólnego dobra. Nikt już nie jest w stanie określić, na czym to dobro 
wspólne polega. Otóż centrum pojęcia dobra wspólnego jest rodzina. Jest ona 
zarazem wcieleniem prawa naturalnego i kryterium praw człowieka. Gdy zniszczymy 
rodzinę, nie odnajdziemy już podstawy uniwersalnych praw człowieka. To sobie też 
musimy uświadomić. 

Dzisiejsze próby formułowania praw człowieka o zmiennej geometrii, 
kulturalnie uwarunkowanych, będących wynikiem konsensusu, a nie obiektywnego 
stwierdzenia rzeczywistości, stanowią właśnie problem, przed którym stoimy i który 
może doprowadzić do społecznej katastrofy. 

Nie można regulować problemów demograficznych przez pominięcie rodziny. 
Skutkiem tego, z jednej strony, jest implozja demograficzna w krajach najbogatszych, 
które stosunkowo słabo się rozwijają ze względu na deficyt młodego pokolenia, a z 
drugiej strony próby naciskania na rodzinę, żeby przestała rodzić dzieci, które w 
krajach trzeciego świata skończyły się pewnym niepowodzeniem, jeśli chodzi o 
wymiar numeryczny. Doprowadziły one do tego, że rodzina została zdezawuowana, a 
przede wszystkim wartość dziecka została ogromnie zmniejszona. Dziecko jest 
przedstawiane jako pierwszy wróg rozwoju ludzkości. To jest tendencja 
mizantropijna, która przyczyniła się do swego rodzaju katastrof ludzkich w krajach 
trzeciego świata. 

Należy zauważyć jeszcze i to, że rodzina jest naturalną mikrospołecznością 
suwerenną. Stąd wszystkie reżimy totalitarne niszczyły rodzinę, ponieważ ona niesie 
w sobie suwerenność. Fakt, że w Polsce 80% ziemi należało do chłopa w czasach 
komunistycznych ocaliło suwerenność rodziny.  

Rodzina jako droga uświęcenia – jest to sakrament krwi i ciała tak, jak 
Eucharystia i tych związków nie wolno zapominać. Jest to bardzo fundamentalne 
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złączenie Eucharystii z sakramentem małżeństwa. Uświęcenie poprzez ten sakrament 
wiąże się z cechami, które powinny charakteryzować ludzką miłość. Dzisiaj jest na to 
ogromne zapotrzebowanie. Nie ma słowa bardziej wieloznacznego niż miłość. Nikt nie 
rozumie, co to znaczy „miłość” i „miłować”, a powtarzamy te słowa bez przerwy. 
Encyklika Humane vitae zawiera próbę określenia komponentów pełnej ludzkiej 
miłości. Jest to przede wszystkim miłość na wskroś ludzka, a więc i zmysłowa, i 
duchowa. Nie wolno zapominać o tym, że wymiar duchowy miłości ludzkiej jest 
jednocześnie gwarantem jej trwałości i jej nadziei. Bez tego wymiaru duchowego nie 
będzie nadziei w miłości. Jest to miłość pełna. Co to znaczy? To znaczy, że staje się 
ona szczególną formą przyjaźni i jest to znowu nadzieją na przyszłość. Jeżeli miłość 
małżeńska nie przerodzi się w swoistą formę przyjaźni, wówczas nie będzie trwała, a 
powinna taką być z definicji – jest wierna i wyłączna aż do końca życia. Wreszcie jest 
to miłość płodna, która nie wyczerpuje się we wspólnocie małżonków, ale zmierza 
również ku swojemu przedłużeniu i wzbudzeniu nowego życia, a więc znów 
niesłychanie silne wychylenie ku przyszłości i ku nadziei.  

Czystą miłość powinny cechować trzy cechy. Przede wszystkim powinna ona 
być sprawiedliwa. Ktoś, kto angażuje się w relację miłości powinien się zastanowić: 
czy ja mam prawo wobec bliźniego i wobec Boga? Św. Jan Chrzciciel powiedział: Nie 
masz prawa zabierać żony swojego brata – bez względu na rzeczywistość afektywną, 
na wszystkie uniesienia sentymentalne. Miłość, która nie jest sprawiedliwa nie jest 
miłością czystą. Miłość ma być dobra. Dobry to znaczy ten, który świadczy dobro 
drugiemu, współmałżonkowi. To jest dobra miłość. I na koniec miłość ma być 
miłosierna, to znaczy wyrozumiała i przebaczająca siedemdziesiąt siedem razy. 
Powinna ona zauważać, że braki u osoby kochanej, która przecież nie jest doskonała, 
wymagają również bardzo ciepłej, gorącej miłości.  
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JEZUS CHRYSTUS JEDYNYM ŹRÓDŁEM NADZIEI 
Inspiracje wychowawcze Jana Pawła II 

w adhortacji Ecclesia in Europa 
 
 
Poszukiwania optymalnego modelu wychowania, który pomógłby odnaleźć 

właściwą drogę życia współczesnemu człowiekowi, żyjącemu w pluralistycznym 
społeczeństwie i  poszukującemu swojej tożsamości, domagają się głębokiej analizy tej 
współczesności i wyzwań przez nią stawianych oraz określenia kryterium ich oceny i 
propozycji ich rozwiązywania. 

Jednym z ostatnich dokumentów opublikowanych przez Jana Pawła II była 
posynodalna adhortacja „Ecclesia in Europa” o Jezusie Chrystusie, który żyje w 
Kościele, jako źródło nadziei dla Europy1. Po zakończeniu prac nadzwyczajnego 
synodu biskupów kontynentu europejskiego w 1999 r. papież przygotował dokument 
zawierający wskazania dla posługi pastoralnej w Europie u progu III tysiąclecia. 
Starał się w nim najpierw zwrócić uwagę na zmiany, które nastąpiły na naszym 
kontynencie od wydania poprzedniej adhortacji poświęconej posłudze Kościoła w 
Europie2 i stwierdza, że właśnie te zmiany stanowią wyzwanie dla Kościoła jedynie 
będącego w stanie zaspokoić pragnienie nadziei, której tak bardzo brakuje dzisiejszej 
Europie, a sądzę i całemu światu. Podkreśla jednak, iż zauważyć dają pewne 
symptomy odrodzenia nadziei, o ile posługa Kościoła przywróci Europejczykom żywy 
kontakt z Chrystusem – On bowiem jest źródłem wszelkiej nadziei. Dostojny Autor 
używając trzech słów "kluczy" stara się ująć tę delikatną materię, którą jest odbudowa 
nadziei, w trzy zadania powierzone Kościołowi: głoszenie, celebrowanie i służenie 
ewangelii nadziei. Podjęcie ich i realizacja winny doprowadzić do odbudowania 
związków z Chrystusem i Królestwem Bożym w każdym człowieku, w Europie, a więc i 
w naszej Ojczyźnie. 

 
1. W poszukiwaniu zagubionej nadziei 
 
Podejmując pogłębioną refleksję nad otaczającą nas rzeczywistością, należy 

wziąć pod uwagę różnorodność środowisk i tradycji, nie tylko w całej Europie, ale 
nawet w różnych regionach naszej Ojczyzny. Nie mniej możemy stwierdzić, że 
warunki, w jakich przyszło Kościołowi pełnić dzisiaj ewangeliczną posługę, stanowią z 
jednej strony zagrożenie wiary i poczucia godności człowieka, a z drugiej stanowią 
wyzwaniem pluralistycznej współczesności względem Kościoła i wołaniem, by pełną 
dynamizmu działalnością pastoralną budził w swoich członkach poczucie tożsamości i 
odpowiedzialności za realizację Jego misji wobec świata. (...) Kościół ma do 
zaofiarowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może jej dać; jest 
to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie zawodzi; jest to dar leżący u 

                                                
1 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa” o Jezusie Chrystusie, który żyje w 
Kościele, jako źródło nadziei dla Europy. Kraków 2003 (dalej skrót: EE). 
2 Synod Biskupów, Pierwsze zgromadzenie specjalne poświęcone Europie. Deklaracja końcowa z 13 
grudnia 1991, L’Osservatore Romano, wyd. pol., 1992, nr 1.  
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początków jedności duchowej i kulturowej ludów Europy, który dzisiaj i w 
przyszłości stanowić może zasadniczy wkład w ich rozwój i integrację (EE 18).  

Stając u progu trzeciego tysiąclecia wiele mówiliśmy o dwutysiącletniej, a w 
naszym narodzie o ponad tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej. Tymczasem ostatnio 
można zauważyć jakby pewną amnezję, zapomnienie o chrześcijańskich korzeniach 
naszej kultury. Przykładem jest choćby zaproponowany projekt konstytucji 
europejskiej, pomijający milczeniem dziedzictwo chrześcijańskie, stanowiące przecież 
fundament europejskości. Co więcej, zauważyć się daje uparte dążenie do narzucenia 
wszystkim narodom tego sposobu myślenia o świecie bez Boga.  

Jan Paweł II nie wstydził się wielokrotnie przypominać światu swoich polskich 
i zarazem chrześcijańskich korzeni i głoszonej przez siebie antropologii, która 
pozwalała Mu być Europejczykiem, ale tez Polakiem i zarazem świadkiem Chrystusa. 
Nam, swoim rodakom zwracał zaś uwagę na te źródła, z których Ojczyzna i naród 
czerpią moc do zachowania swej narodowej i głęboko chrześcijańskiej tożsamości. 
Wystarczy choćby przypomnieć papieskie homilie wygłoszone w Warszawie1.  

Ostatnio jednak zauważamy jak wielu Polaków stara się przemilczeć, a wręcz 
wykluczać z życia społecznego dziedzictwo chrześcijańskie. Do dobrego tonu należy 
dzisiaj szczycenie się agnostycyzmem, a wręcz pomijanie milczeniem wkładu Kościoła 
w rozwój narodu i głoszenie, że nauka Kościoła przeżyła się, a wręcz przeszkadza w 
postępie (sic!). Może właśnie dlatego Papież podczas swego pontyfikatu stawiał przed 
oczy świata tak licznych świętych i błogosławionych, także naszych rodaków, jako 
świadków wiary czerpiących nadzieję i miłość z wartości fundamentalnych, które 
dzisiejszy świat zagubił, tracąc wraz z nimi źródło autentycznej nadziei. 

Bodajże jeszcze większym zagrożeniem dla chrześcijańskiej nadziei jest to, iż 
dzisiejszy człowiek nawet uznając pewne symbole religijne i wydarzenia zbawcze, 
posługując się nimi i przeżywając je jako sentymentalne wspomnienie wydarzeń o 
charakterze historycznym, a nawet mitycznym. Nie potrafi łączyć swojego 
codziennego życia z ewangelicznym przesłaniem. Nie traktuje chrześcijaństwa 
personalistycznie – jako spotkania z Chrystusem żywym, działającym i zbawiającym 
ludzkość, dzięki Któremu świat ma możliwość zyskać trwały fundament nadziei2. We 
wkradającej się do życia wielu Polaków laicyzacji dominuje przekonanie, iż dzisiaj nie 
jest możliwe osobowe przeżywanie wiary w Jezusa Chrystusa i dawanie jej 
konkretnego wyrazu w kontekście społeczno-kulturowym, uformowanym według 
ewangelicznych zasad. Twierdzą, iż zmieniający się świat wręcz wyklucza wiarę 
osobową (EE 7). 

Proces ten powoduje, iż problematykę religijną traktuje się jako pewien fakt 
kulturowy, nie mający wpływu na zmianę postaw życiowych. Nasi sąsiedzi zza Odry 
określają tę daleko posuniętą selektywność w wierze terminem: Aberkatoliker 
(katolik - ale...), „Jestem wierzący, ale…”. Deklaracja wiary katolickiej u wielu nie 
powoduje jeszcze zmian w postawach i zachowaniach, jakie powinny wynikać z wiary, 
nie znajduje swej konsekwentnej realizacji w codziennym życiu, gdyż nie dochodzi w 
nim do przylgnięcia do Chrystusa i autentycznej interioryzacji.  

                                                
1 Por. (...) Nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, jaką jest naród. Jest to jednak 
wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych 
człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego - tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, 
która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas - bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla 
zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy 
samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem 
tak straszliwie trudną - bez Chrystusa - JAN PAWEŁ II, Homilia 2 czerwca 1979 r..  
2 Por. C. Bartnik, Personalizm. Lublin 2000, s. 367-369. 
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W tej sytuacji obraz przyszłości maluje się w szarych kolorach, bezbarwny, 
pełen obaw, a wręcz wątpliwości: czy człowiek może mieć jakikolwiek wpływ na 
zmianę świata, na przywrócenie i utrwalenie pokoju w świecie, polepszenie bytu 
swojego i innych. Wydarzenia z 11 września w Stanach Zjednoczonych nagle 
uzmysłowiły światu, jak krucha jest ludzka egzystencja, gdy brak jej trwałych 
fundamentów, niezależnych od zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. 
Człowiek pozbawiony skrupułów staje się zagrożeniem dla drugiego człowieka. Brak 
poczucia bezpieczeństwa nawet we własnym domu rodzi w nim poczucie niepewności, 
a wręcz zagrożenia czy stanów lękowych. Na gruncie wiary dostrzegamy nierzadką 
dzisiaj pustkę wewnętrzną prowadzącą wielu do utraty jakiejkolwiek aktywności a 
nawet sensu życia.  

Jednym z najbardziej porażających owoców tej tragicznej pustki 
egzystencjalnej jest dramatycznie zmniejszająca się liczba narodzin w "starej" 
Europie, a nawet zakwestionowania instytucji małżeństwa i rodziny. Zanikły 
perspektywy i poczucie odpowiedzialności za społeczność jutra. Rodzi się cywilizacja 
teraźniejszości, po której niewiele zostanie - ale "to już nas nie obchodzi" – jak wielu 
twierdzi. 

Charakterystyczne dla prawdziwej mądrości jest całościowe widzenie człowieka 
i świata, pewna synteza ducha i materii, ale też i świadomość powołania do przemiany 
świata1. Powszechne jest dziś analizowanie przyczyn zagrożeń ekologicznych – bo 
pragniemy mieć środowisko sprzyjające człowiekowi. Niewielu jednak pochyla się nad 
przyczynami dramatycznej sytuacji demograficznej czy etycznej. Współczesny 
człowiek nie chce widzieć skutków podziałów i bardzo kontrastowych sytuacji. Ta 
dezintegracja i fragmentaryzacja ludzkiej egzystencji prowadzi do odczucia 
osamotnienia i zagubienia się wielu ludzi w społeczeństwie "samotnych wśród wielu". 
Nawet proces kształcenia ulega tym trendom. Jan Paweł II zwracając się do 
katolickich nauczycieli i wychowawców przestrzega: (...) Wykształcenie ulega 
degradacji, kiedy się zmienia w czyste „kształcenie”. Samo tylko wyrywkowe 
gromadzenie umiejętności, metod i informacji nie może zadowolić ludzkiego głodu i 
pragnienia prawdy. Gorące umiłowanie prawdy powinno ożywiać obowiązki 
wychowawcze, wynosząc je ponad czyste koncepcje „scjentystyczne” czy 
„laicystyczne”. Musi prowadzić do nauczenia, jak prawdę odróżnić od fałszu, 
sprawiedliwe od niesprawiedliwego, moralne od tego co niemoralne, to co podnosi 
człowieka od tego co nim manipuluje. Autentyczne wychowanie ma pomóc młodemu 
człowiekowi odkrywać i stopniowo przyswajać poczucie jedności rzeczy, całościowo 
przybliżać się do rzeczywistości, odkrywać propozycje wartości dla jego własnego 
życia, ujmowanego integralnie z punktu widzenia wolności i prawdy2. Utrata tej 
jedności prowadzi w konsekwencji do zagubienia fundamentów nadziei. 

Odchodząc od kolektywizmu dominującego w minionym okresie słusznie 
postawiliśmy w dobie transformacji w Ojczyźnie naszej na indywidualizację, 
szanującą godność i odrębność każdego człowieka. Kierunki postmodernistyczne 
poszły jednak o wiele za daleko. Dzisiaj w wychowaniu, ale i w codziennym życiu 
dominuje indywidualizm z równoczesnym zanikiem poczucia solidarności z innymi 
ludźmi i społecznościami3, „każdy ma swoją prawdę i swoje wartości”. W 
chrześcijaństwie natomiast chodzi o solidarność i braterstwo wynikające nie z 

                                                
1 Personalizm jest wizją nie tylko bytu, lecz także dziejów, kultury, społeczeństwa, sztuki i 
prakseologii – C. Bartnik, Personalizm. dz. cyt., 30. 
2 Jan Paweł II, Homilia do nauczycieli 4 maja 1983; por. P. Bernardin, Machiavel nauczycielem. 
Manipulacje w szkolnictwie. Reformy czy plan zniszczenia, Warszawa 1998, s. 61-62. 
3 Paweł VI, Encyklika o popieraniu rozwoju ludów Populorum progressio, Watykan 26 III 1967, n. 
44.48. 
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deklaracji osobistych, możliwych do zawieszenia czy nawet odwołania, lecz z 
uczestnictwa w Bożym misterium stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Życie 
pierwszych gmin chrześcijańskich było autentycznym świadectwem solidarności 
wynikającej z poczucia jedności w Chrystusie. Dzisiaj niestety stwierdzamy brak 
poczucia tej solidarności nawet wśród sztandarowych katolików.  

Chrystusowi nadającemu sens życia i perspektywę nadziei na inne, lepsze 
życie, przeciwstawia się tzw. „nowa kultura” pomijająca wkład kultury 
chrześcijańskiej w rozwój ludzkości a preferująca różnorodność idei i koncepcji, 
zależnych całkowicie od zmieniających się sytuacji i konwencji społecznych. 
Tendencje te pozostają pod przemożnym wpływem masmediów, których cechy 
charakterystyczne i treści są niejednokrotnie sprzeczne z ewangelią i z samą 
godnością osoby ludzkiej1. Do kultury tej należy też coraz bardziej rozpowszechniony 
agnostycyzm religijny, związany z pogłębiającym się relatywizmem moralnym i 
prawnym (...). Oznaką gaśnięcia nadziei bywają niepokojące formy tego, co można 
nazwać „kulturą śmierci” (EE 9). "Kultura śmierci" jest wynikiem zagubienia miłości 
jako zasady życia, utraty sensu i poszanowania życia, także nienarodzonych, a 
wprowadzenia prawa do aborcji, eutanazji i zaniku instytucji małżeństwa i rodziny.  

Właśnie na tę groźną sytuację zwraca uwagę Jan Paweł II w omawianej 
adhortacji zachęcając wszystkich „do powrotu do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei” 
(EE 18-22). Postawienie Chrystusa z Jego ewangelią miłości w centrum dojrzałej 
osobowości chrześcijanina (proces centralizacji) jest właściwą odpowiedzią na 
dezintegrację wewnętrzną i rozbicie jedności w społeczeństwach.  

Analogicznie do trzech sfer osoby: somatycznej, psychicznej i duchowej można 
mówić o trzech sferach kulturowych: kulturze materialnej, cywilizacyjnej i duchowej. 
Jedność tych sfer może się dokonywać tylko przez doskonalenie dojrzałej religijności i 
wiary jako osobowej więzi z Bogiem. Dojrzałość taka jest możliwa tylko przy integracji 
wszystkich sfer kultury, a nie przez hołdowanie jej namiastkom w formie subkultur2. 
Kultura nienawiści czy nawet śmierci propagowana przez wiele programów 
masmedialnych prowadzi do nowego stylu życia, a nawet do głębokich zmian w 
mentalności współczesnych społeczeństw. Jeszcze czterdzieści lat temu ks. Józef 
Tischner twierdził, że (...) o nadziei mówi się dziś wszędzie: powołuje się na nią 
nauka i technika, do nadziei apelują politycy, najważniejsi filozofowie są filozofiami 
nadziei3. Dzisiaj w okresie głębokich przemian zauważamy jak poważne dokonały się 
zmiany także w stosunku do nadziei, iluż ludzi przeżywa dziś dzisiaj stan 
beznadziejności, frustracji i braku sensu życia. 

W kontekście tych wszystkich wyzwań współczesności zauważamy, że skutkują 
one utratą nadziei, bez której nie sposób nie tylko wierzyć, ale nawet żyć. Dlatego we 
wspomnianym dokumencie znajdujemy stwierdzenie, że Kościołowi została 
powierzona ewangelia nadziei, a realizacja tego posłannictwa spoczywa na wszystkich 
stanach w Kościele, by „urzeczywistniały prawdziwe oblicze Kościoła” (EE 26-29). 
Należy więc wrócić do fundamentów misji Kościoła, do przybliżania ludziom 

                                                
1 Por. M. Więczkowska, Przemoc w różnych środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem mediów. 
Zeszyty Katechetyczne, 9, 2003, n. 2 (29), s. 63-83; T. Zasępa, Komunikacja cybernetyczna 
wyzwaniem dla Kościoła. W: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet i nowe technologie - ku 
społeczeństwu przyszłości. Częstochowa 2003, s. 51-54; A. Lepa, Media i postawy. Łódź 2002, s.80-
91.  
2 C. Bartnik, Personalizm. dz. cyt., s. 452-453. 
3 J. Tichner, Świat ludzkiej nadziei. Kraków 1975, s. 310. 
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tajemnicy Chrystusa nadającego sens historii i krzepiącego nadzieję, której ewangelię 
należy celebrować1.   

Żywej nadziei nie utwierdzi religijność mglista i błędna, powierzchowna, a 
niejednokrotnie magiczna. Niestety wielu młodych ludzi nadal poszukuje 
pokrzepienia nadziei w synkretyzmie religijnym, wierzeniach wschodu czy zjawiskach 
ezoterycznych. Przeciwstawić się temu może tylko Kościół autentycznie (...) 
świętujący Chrystusowe zbawienie (EE 69), przeżywający z pokorną aczkolwiek 
radosną wdzięcznością (...) tajemnicę miłosierdzia Bożego2. Tylko prawdziwa 
fascynacja Chrystusem i Kościołem, a ściślej: Chrystusem w Kościele jest w stanie 
zainteresować i zadziwić współczesną młodzież. Wymaga to jednak od duszpasterzy i 
całego Kościoła odrodzenia poczucia tajemnicy, głębokiej formacji liturgicznej i 
służby ewangelii nadziei na drodze miłości (por. EE 70-85). Kościele w Europie, 
czeka cię - pisze papież - zadanie nowej ewangelizacji! Umiej odnaleźć entuzjazm 
[jej] głoszenia (EE 45)  

 
2. Wychowanie religijne w posłudze Ewangelii nadziei 
 
Zadaniem wychowania religijnego, jak współczesne dokumenty Kościoła 

wielokrotnie przypominają, jest prowadzenie wychowanków ku dojrzałości we 
wierze3. Do tego też nawiązuje papież zwracając się do Kościoła, który jest w Europie, 
by coraz większą uwagę poświęcał wychowaniu młodych we wierze. Patrząc w 
przyszłość - pisze - koniecznie musimy zwrócić ku nim nasze myśli, musimy spotkać 
się z umysłami, sercami, osobowościami młodych, by dać im rzetelną formację ludzką 
i chrześcijańską (EE 61).   

Wśród cech wiary dojrzałej znany pedagog włoski Emilio Alberich na 
pierwszym miejscu wymienia zintegrowanie wiary z (...) życiowym sposobem 
myślenia (...), która organizuje osobowość jednostki w miarę jak przejmuje funkcje 
podstawowego schematu interpretacji egzystencjalnych sytuacji4. Edukacja i 
wychowanie religijne winny więc prowadzić do takiej integracji, by wychowankowie 
odnajdywali głębszy sens życia i przez to umacniali nadzieję. Nie może ona być czymś 
uzależnionym od aspiracji czy osiągania kolejnych stopni awansu społecznego, od 
posiadania coraz więcej dóbr materialnych, musi mieć mocne i ponadczasowe 
podstawy.  

W ramach doświadczenia nadziei jawi się - jak pisze ks. Józef Tischner - także 
doświadczenie dojrzałości5. O dojrzałej osobowości świadczy owocowanie - włączanie 
się w przemianę świata. W świat ludzkiej beznadziejności wkroczył dwa tysiące lat 
temu Chrystus ze swoją ewangelią nadziei, która pozwoliła ówczesnym ludziom 
                                                
1 Ewangelię nadziei, orędzie prawdy, która wyzwala (por. J 8,32), należy celebrować [...] Kościół 
przyjmując to objawienie jest wspólnotą, która się modli. Modląc się, słucha swego Pana i tego, co 
mówi do niego Duch; wielbi, chwali, składa dziękczynienie i prosi o przyjście Pana [...]. Również ty, 
Kościele Boży żyjący w Europie, powinieneś być wspólnotą, która się modli, głosząc swego Pana 
sakramentami, liturgią i całym życiem” (EE 66).  
2 Por. cykl: Jan Paweł II głosi rodakom Dobra Nowinę: Dekalog na nowo odczytany, Szczecin 1992; 
Błogosławieństwa na nowo odkryte. Szczecin 2003; Miłosierdzie na nowo światu ukazane. Szczecin 
2005.  
3 Już w Adhortacji o katechizacji we współczesnym świecie (CT 5), Katechizmie Kościoła katolickiego 
(p. 426), czy w soborowym dekrecie o misyjności Kościoła (AG 14 a) nakreślony zostaje 
chrystocentryczny wymiar wszelkiej posługi Słowa, ale szczególnie wyraźnie podkreśla to Dyrektorium 
ogólne o katechizacji, w którym czytamy że (...) ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić kogoś 
nie tylko do spotkania, ale do zjednoczenia z Jezusem, a nawet głębokiej z Nim zażyłości (DOK 80). 
4 G. Milanesi, Integrazione tra fede e cultura, problem centrale della pastorale catechetica, w: 
Ricerche di psico-sociologia religiosa, Zurich 1970, s. 70. 
5 J. Tichner, Świat ludzkiej nadziei. dz. cyt., s. 295. 
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widzieć świat jako zadanie oczekujące na podjęcia i spełnienie go przez każdego 
człowieka.  

Nadzieja chrześcijańska wynika z osobowego kontaktu z Chrystusem 
ukazującym wartości nieprzemijające i demaskujące, że wiązanie nadziei z 
wartościami przemijającymi, czasowymi prowadzi do "aksjologicznej nicości"1. 
Niepowodzenia czy - w ocenie ludzkiej - klęski nabierają jakże często w perspektywie 
nadziei chrześcijańskiej wartość zwycięstwa. Przykładem niech będą męczennicy, 
świadkowie wiary, wielokrotnie w ocenie ludzkiej przegrani, wobec Boga i historii 
zwycięzcy.  

Teologia biblijna bardzo mocno wiąże nadzieję z Chrystusem, który przez 
Ducha świętego jest w sposób intymny, ale autentyczny obecny i działający w 
Kościele2. Zjednoczenie z Chrystusem stanowi o tej przedziwnej mocy łaski nadziei 
nieprzemijającej. Jednak i Chrystus położył w człowieku nadzieję, iż podejmie jego 
misję głoszenia światu dobrej nowiny, celebrowania tej ewangelii nadziei i służenia 
jej. Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji przypomina Kościołowi, co - jak sądzę - 
winno być także dla chrześcijańskiego wychowania inspiracją, by tej Chrystusowej 
nadziei nie zawiódł i dzieło głoszenia, celebrowania i ugruntowywania jej nieustannie 
podejmował.  

 
2.1. Głosić Ewangelię nadziei 
Zwracając się do Kościoła Papież stwierdza, że ewangelizowanie świata należy 

do jego natury. Kościół został powołany po to, by głosił słowo Boże pełne nadziei, więc 
trzeba, by dzisiaj z (...) entuzjazmem tę łaskę i powołanie swoje podjął (EE 45). 

Głoszenie ewangelii nadziei "starej" Europie Jan Paweł II utożsamia z "nową 
ewangelizacją", której celem jest doprowadzenie ochrzczonych, ale gubiących swoją 
wiarę, do nawrócenia czyli zwrócenia ich ku Chrystusowi i Jego ewangelii oraz 
podjęcia z Nim dialogu, skutkującego  odkryciem autentycznych źródeł sensu życia 
(EE 47). 

Pierwszorzędnym narzędziem nowej ewangelizacji nadziei jest świadectwo 
życia. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,- czytamy w Ewangelii 
Janowej - jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13,35). To Jezusowe polecenie 
zakłada ukazanie prawdziwego oblicza Kościoła, który ma światu objawić Chrystusa. 
Będzie to jednak tylko wówczas możliwe, gdy chrześcijanie napełnią się duchem 
"świadomości misyjnej" (EE 49),  a wiara ich będzie gorąca, żywa i dynamiczna czyli 
dojrzała.   

Papież wskazuje, iż istotnym warunkiem dojrzałości wiary ewangelizatora jest 
prawdziwe i skuteczne głoszenie orędzie zbawczego z równoczesnym jego dążeniem 
do świętości. Właśnie świętość stanowi o mocy świadectwa ewangelicznego. Sposób 
życia całego Kościoła jak i poszczególnych jego członków warunkuje przejęcie się 
prawdami zbawczymi i Bożą łaską przez człowieka, gdy spotyka się z autentycznymi 
świadkami wiary. Przykładem takiego ewangelizatora, uznanego przez cały niemal 
świat, była bł. Matka Teresa z Kalkuty jeszcze za życia tak ofiarnie składanego w darze 
najuboższym traktowana jako święta, czy Sługa Boży Jan Paweł II… 

W dokumentach synodu biskupów Europy znajdujemy uwagę, że (...) dzisiejsza 
sytuacja kulturowa i religijna Europy wymaga obecności katolików dojrzałych we 
wierze i wspólnot [...], które będą dawały świadectwo miłości Boga do wszystkich 

                                                
1 Tamże, s. 304. 
2 M. Czajkowski, Wniebowstąpienie Jezusa. W: F. Gryglewicz (red.), Studia z teologii św. Łukasza. 
Poznań 1973, s. 70. 
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ludzi1. Stawia to więc przed katechetami i przed wszystkich dorosłymi, a zwłaszcza 
rodzicami zadanie szczególnego ukazania, jak spotkanie na swojej drodze Chrystusa i 
przylgnięcie do Niego wpływa na ich postawę w codziennym życiu. Poszukując tej 
dojrzałości wiary możemy zauważyć za Emilio Alberich'em, że nadaje ona większe 
poczucie godności osobistej i wolności, a wcielona w kulturę pozwala na głębokie i 
twórcze zaangażowanie w przemianę świata, z którym nie będzie się obawiać nawet 
niełatwego dialogu2. 

Szczególną cechą wiary dojrzałej jest "duch wspólnoty i sensus Ecclesiae"3. 
Domaga się to od chrześcijanina przeżywania Kościoła w jego tajemnicy, jak i w jego 
strukturze, oraz pragnienia jedności i solidarności ze wspólnotą. Wychowanie 
religijne zakładać musi ugruntowanie ducha communi jako jednej z naczelnych zadań 
wychowawczych4.  

Szczególne znaczenia w świadczeniu o Chrystusie – Nadziei świata Jan Paweł 
II przypisuje zdążaniu do jedności międzyludzkiej i podejmowaniu dialogu ze 
światem, jako zasadom osobowego traktowania wiary. Nie sposób głosić ewangelię 
nadziei nie wpajając w chrześcijan ducha jedności i solidarności z każdym 
człowiekiem, bez względu na jego rasę, wyznanie czy nawet poglądy. Najbardziej 
czytelnym jest dialog i dążenie do pokoju, które są dobrem wspólnym.  

Bliską Janowi Pawłowi II jest też idea ewangelizacji kultury i inkulturacja 
dobrej nowiny5. Nic przeto dziwnego, że trzecim etapem głoszenia ewangelii przez 
Niego zaakcentowanym jest ewangelizowanie życia społecznego, a w nim przede 
wszystkim ewangelizacja kultury i nauki (EE 58). Kościół nie może naruszać 
autonomii badań naukowych, gdyż środki i metody badań teologicznych są inne niż 
nauk świeckich, ale powinien czuwać, by konsekwencje etyczne badań nie naruszały 
godności człowieka i praw wpisanych w ludzką naturę.  

Z problemem tym spotyka się nauka religii na gruncie szkoły publicznej, w 
której Kościół nie ma monopolu na prawdę, lecz powinna prowadzić do spotkania z 
Chrystusem, który sam "jest prawdą prowadząca do życia", a Który, jeśli młodzież 
zafascynuje, pociągnie ją do siebie. Przy całej wolności stanowiącej o autonomii 
szkoły, ale i godności każdego ucznia, szkoła winna prowadzić do pełnego poznania 
dziedzictwa kulturowego, które w Europie przecież ma korzenie chrześcijańskie. 

"Wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją" – tak wielokrotnie 
Jan Paweł II zwracał się do młodzieży6. Nie może więc dziwić, że mówiąc o głoszeniu 
ewangelii nadziei wiele miejsca papież poświęca wychowaniu młodych do zawierzenia 
Chrystusowi, który jest ich nadzieją. Uznając naturalne poszukiwanie przez młodych 
autentycznej prawdy i autorytetów niemal zobowiązuje kapłanów do odnowy 
duszpasterstwa młodzieżowego, dzięki czemu młodzi (...) staną się zdolni ukazywać 
chrześcijański sposób myślenia we wszystkich dziedzinach życia, również w rozrywce 
i relaksie (EE 62) i w tym wszystkim odnajdywać będą niewyczerpane źródło nadziei. 

W procesie głoszenia nadziei szczególną uwagę należy zwrócić na środki 
masowej komunikacji, tak dzisiaj upowszechniających pewne idee i modele zachowań 
nie zawsze o charakterze chrześcijańskim, a w niektórych wypadkach roszczących 
sobie pretensje do bycia nauczycielami współczesnego świata. Szanując autonomię 

                                                
1 Synod Biskupów - Drugie Zgromadzenie Specjalne poświęcone Europie, Propositio 8, 1.  
2 E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Warszawa 2003, s. 143-145. 
3 Tamże, s. 145. 
4 Por. Tamże, 234-242;  
5 Por. Jan Paweł II, Wiara a kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Rzym 1986. 
6 Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku 
Młodzieży.Typis Polyglottis Vaticanis 1985. n 7; por. D. Alimenti, A. Michelini, Wy jesteście moją 
nadzieją. Słowa Jana Pawła II do młodzieży. Warszawa 1987. 
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masmediów, które w encyklice "Redemptoris missio" nazwał "współczesnymi 
areopagami", Jan Paweł II kreśli ich możliwości w służbie głoszenia ewangelii nadziei, 
ale też nawołuje, by nie były nadużywane ze szkodą dla człowieka i dla jego godności 
(EE 63). 

Kościół musi wspierać i rozwijać praktykę przekazu dobrej nowiny o nadziei w 
sposób odpowiadający mentalności współczesnego człowieka oraz pełnić funkcję 
edukacyjną i profetyczną przybliżającą komunikację Boga z człowiekiem1. Dlatego tak 
ważny jest rozwój teologii komunikacji2. Głosić Dobrą Nowinę może tylko ten, kto nią 
żyje, kto się nią karmi i zgłębia ją. Dlatego ewangelizowanie domaga się częstego 
czytania i medytowania Biblii. Uprzywilejowanym miejscem odkrywania Słowa jest 
liturgia, ale koniecznością katechezy ewangelizacyjnej jest wdrożenie młodych do 
zetknięcie się z tekstem biblijnym jak "słudzy i uczniowie", którzy pragną od Mistrza 
uczyć się żyć3. Rozsmakować się w czytaniu Pisma świętego można zarówno podczas 
katechizacji, w małych grupach i wspólnotach religijnych, ale także w domach 
rodzinnych, jeśli Biblia stanie się źródłem refleksji i spotkania z Chrystusem4. Dzięki 
temu poprzez proces inkulturacji świat odnajdzie w Ewangelii sens swojej egzystencji 
i zasadę życia5.  

 
2.2. Celebrować Ewangelię nadziei 
Jan Paweł II posługując się określeniem "celebrować" zwraca uwagę na 

kościelny i liturgiczny wymiar nadziei. Stosunek chrześcijanina do nadziei nie ma 
charakteru tylko intelektualnego, lecz szczególnie przeżyciowy. Nadzieja płynie z 
radosnego przeżywania całej głębi spotkań człowieka ze zbawiającym Chrystusem. Ze 
względu na panoszącą się dziś w Europie dechrystianizację Kościół winien budzić 
autentyczną wiarę i nadzieję objawiając prawdziwe "oblicze Kościoła" żyjącego 
duchem, przejawiającego świętość ludu i dającego świadectwo przemiany życia jako 
wyrazu nawrócenia.  

Dzisiejszy świat winien mieć możliwość widzenia Kościoła jako wspólnoty 
modlącej się. Katechizm Kościoła katolickiego precyzuje: Kościół głosi i celebruje to 
misterium Chrystusa w swojej liturgii, aby wierni przeżywali je i świadczyli o nim w 
świecie (KKK 1068). Przeżywać misterium zbawcze, znaczy spotkać się w liturgii z 
Chrystusem Zmartwychwstałym, przylgnąć do Niego, a nawet dojść do głębokiej z 
Nim zażyłości (por. CT 20). Spotkanie to winno być tak głębokie, by doprowadziło do 
metanoi, do przemiany w Duchu Świętym (KKK 1091). Dokonuje się wówczas 
komunia wszystkich ochrzczonych w jedno Ciało Chrystusa (por. KKK 1109). 

W adhortacji Ecclesia in Europa znajdujemy zachętę Kościoła do świętowania 
tajemnic zbawczych zwłaszcza przez zgłębianie misterium paschalnego 
urzeczywistniającego się w sakramentach, będących - jak określa Katechizm Kościoła 
katolickiego -"arcydziełami Bożymi" (KKK 1116). Są one (...) sakramentami Kościoła 
w podwójnym znaczeniu: są sakramentami "przez Kościół" i "dla Kościoła" (KKK 
1118). Sakramenty bowiem są znakami zbawczego działania Chrystusa przez Ducha 
Świętego w Kościele prowadzącymi do uświęcenia całej wspólnoty i każdego do niej 

                                                
1 P. Donarski, Komunikować wiarę w epoce mass mediów. Zeszyty Katechetyczne, 9, 2003, z. 1, s. 27.  
2 Tamże, s. 30; por. K. Łuszczek, Kierunki badań w pedagogice medialnej. Zeszyty Katechetyczne, 9 
2003, z. 1, s. 16 -24. 
3 S. Haręzga, Biblia w Kościele. Kraków 1998, s. 63. 
4 Tamże, s. 62; por. J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy. Kraków 1992, s. 44-46. 
5 S. Haręzga, Biblia w Kościele. dz. cyt., s.42 - 43. 
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należącego. Ale są także sakramentami budującymi Kościół ukazując tajemnicę 
Miłości miłosiernej i wspólnotę między wszystkimi przeżywającymi tę miłość. 

Wymaga to od katechezy przygotowania młodzieży do pogłębionego 
przeżywania liturgii, gdzie właściwe miejsce ma utwierdzenie wiary i doprowadzenie 
do jej dojrzałości, personalistyczne i społeczne uformowanie uczestników Misterium 
Paschalnego. We współczesnym społeczeństwie nie jest łatwa formacja do 
przeżywania spotkania ze Zmartwychwstałym w liturgii, gdyż  zagubiono gdzieś 
poczucie tajemnicy miłosierdzia Bożego, a wychowanie religijne przecież powinno 
prowadzić do jej ożywienia, to znaczy (...) oddać na nowo najważniejsze miejsce 
Chrystusowi, by oświecał i prowadził człowieka w codziennym życiu (EE 70).   

Chrystocentryzm w katechetycznej posłudze szczególnie jest akcentowany nie 
tylko w kerygmatycznej koncepcji katechezy, ale także i we współczesnych kierunkach 
katechezy wiernej Bogu i człowiekowi. Wymaga to od katechezy sakramentalnej 
skupiania uczestników katechezy przy Chrystusie Zmartwychwstałym. Święte 
Zgromadzenie zwłaszcza Eucharystyczne będzie pielgrzymowaniem ze Zbawicielem 
do Ojca niebieskiego, świętym zgromadzeniem dla  "głoszenia i antycypacji przyszłej 
chwały" (EE 71). Szczególne miejsce w tym zgromadzeniu przypisuje Jan Paweł II 
przeżywaniu sakramentów i świętowaniu niedzieli.  

Reforma liturgiczna zapoczątkowana przez  Vaticanum II domaga się w nowej 
pluralistycznej rzeczywistości większego jeszcze wyakcentowania, że sakramenty 
zakładają i budują wiarę. Nie wystarczy przyjmować sakramenty, lecz należy przez nie 
wyrażać Bogu wdzięczność za dar zbawienia. Proces ten może dokonać się tylko na 
drodze nawrócenia, przylgnięcia do Chrystusa, umiłowania go jako swojego Boga, a to 
jest uzależnione od głębokiej dojrzałej wiary.  

Kiedy człowiek osiągnie już w pełni ten etap inicjacji chrześcijańskiej, winien 
dawać świadectwo o Chrystusie oraz w dalszym ciągu zgłębiać Jego tajemnicę 
bezgranicznej miłości i ofiarności. Z tego względu wynikają postulaty pogłębionej 
formacji liturgicznej opartej na odnalezieniu autentycznego sensu liturgii. Celem jej 
jest ukształtowanie postaw będących wyrazem duchowości i gotowości na pełne 
zaangażowania się w świętowanie zbawczych tajemnic niezależnie od powołania i 
statusu. 

Chrystocentryczne ujęcie istotnych elementów  katechezy sakramentalnej 
winno być pogłębione o jeszcze jeden ważny element. Jan Paweł II tak go ujmuje: 
Ważne jest, aby w świetle wiary ukazać oczom umysłu i serca ten Sakrament Jego 
[Chrystusa] obecności, którym jest tajemnica Kościoła - zgromadzenia ludzi 
grzesznych, ale równocześnie uświęconych i tworzących rodzinę Bożą (CT 29)1. To 
właśnie wspólnota ludzi wierzących, chociaż ułomnych i grzesznych, ale szczerze 
kochających Boga, swoim świadectwem miłości do Chrystusa może pociągnąć 
szukających Go i utwierdzić w wierze, by w sposób namacalny współczesny zagubiony 
człowiek doświadczył Kościoła, będącego „niejako sakramentem Chrystusa” i 
dającego wątpiącym możliwość odrodzenia nadziei. Kościół jest właśnie tą wspólnotą 
wiary, w której może i rozwija się autentyczna celebracja nadziei, prowadząca 
człowieka wierzącego do świadomości, iż zbawienie osiąga swój punkt szczytowy w 
przebywaniu Boga z swoim ludem. Według nauki proroków (...) dawnemu ludowi na 
pustyni odpowie nowy mesjanistyczny, doskonalszy2. Tym nowym ludem jest Kościół 
Chrystusowy celebrujący nadzieję pokładaną w Panu. W Nim jest obecne zbawienie, 
                                                
1 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o katechizacji. Catechesi tradendae , 1979. 
2 Por. J. Charytański, Wychowanie świadomości chrztu. W: S. A. Porębski (red.), Nowe życie w 
Chrystusie. Materiały V kursu homiletyczno-katechetycznego. Warszawa 1973, 96-97. 
16 Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna. W: . Kubik (red.), 
Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, cz. I. Warszawa 1985, 91-192. 
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dokonane raz na zawsze dla całej ludzkości w misterium paschalnym Chrystusa a 
uaktualniane w celebracji świętych czynności.  

Aż dwa paragrafy w omawianej adhortacji poświęca Jan Paweł II świętowaniu 
niedzieli (EE 81-82).  Zwraca uwagę, iż świętowanie Dnia Pańskiego ma wymiar 
paradygmatu dla głoszenia współczesnemu światu ewangelii nadziei. Kto uzna, że 
niedziela jest pierwszym dniem rozpoczynającym nowy czas budowania wraz ze 
Zmartwychwstałym życia i świętowania zbawienia, ten napełnia się nadzieją, że każdy 
dzień będzie dniem Pana a życie celebracją Jego obecności w szarej codzienności. 
Apelując o odnowę niedzieli Papież nawołuje do przekształcenia świętowania tego 
dnia w duchu najgłębszej troski o człowieka. Niedziela pozbawiona czasu na Mszę 
świętą, modlitwę, wspólne przebywanie czy czyny miłosierdzia sprawia - stwierdza 
papież - że (...) horyzont człowieka staje się tak ciasny, iż nie pozwala mu dojrzeć 
"nieba" (EE 82), a w ślad za tym człowiek gubi szeroką perspektywę nadziei. 

 
2.3. Służyć ewangelii nadziei 
Trzecim zadaniem wychowawczym współczesnego Kościoła jest posługiwanie 

Ewangelii nadziei służąc Bogu w drugim człowieku. W adhortacji Ecclesia in Europa 
znajdujemy stwierdzenie, że Kościół, jeśli ma służyć nadziei, musi (...) kroczyć drogą 
miłości (EE 83). Nie wystarczy głosić zasady miłości, nie wystarczy świętować 
bezgraniczną miłość w Chrystusie przez celebrację liturgiczną, ale nieodzowne jest 
utwierdzanie swego postępowania, całego swojego życia na drodze czynów miłości. 
Podczas pielgrzymki do Polski z okazji konsekracji bazyliki Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach Jan Paweł II stwierdził: (...) to wyznanie [Jezu ufam Tobie], w którym 
wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych 
czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. 
Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich pełnych 
cierpienia, niepokoju  i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei1.  

Mówiąc o drodze miłości należy wziąć pod uwagę dwa wymiary posługi 
człowiekowi będącemu w potrzebie. Miłość jako zasada życia codziennego jest 
procesem, a nie jednorazowym czynem nawet heroicznym, ale nie przenikającym 
wszystkich czynów chrześcijanina zdążającego do realizacji "cywilizacji miłosierdzia"2 
w świecie spragnionym nadziei. Każde dzieło miłosierdzia ma wymiar 
ewangelizacyjny. Wielokrotnie mówiąc o "nowej ewangelizacji" Jan Paweł II zaznacza 
jej wielowymiarowość nie ograniczoną jedynie do posługi profetycznej. Przypomniane 
w encyklice "Redemptor hominis" adagium: "drogą Kościoła jest człowiek" (RH 14), 
wskazuje na pierwszorzędną posługę wspólnoty mającej współczesnemu światu 
ukazać Chrystusa, który przyszedł, aby świat odkupić i pomóc człowiekowi powrócić 
do Ojca. Szczególnie przybył do chorych, pokrzywdzonych, zagubionych i samotnych, 
by im przywrócić ufność. 

Drugim wymiarem "drogi miłości" jest ukazanie nadprzyrodzonego charakteru 
posługi człowiekowi. Troska o każdego człowieka, to nie tylko czysto humanistyczne 
zabieganie o lepszy byt ludzkości, lecz naśladowanie pokornego i posługującego 
swoim uczniom Mistrza z Nazaretu. Scena z Ostatniej Wieczerzy winna nam 
uzmysłowić, że Chrystus umywający nogi swoim uczniom i zachęcający, by jego 
uczniowie w tej posłudze Go naśladowali, chciał wskazać na eschatologicznym wymiar 

                                                
1 Jan Paweł II, Zawierzam cały świat Bożemu miłosierdziu. L'Osservatore Romano (wyd. pol.), 2002, 
nr 9, s. 17.  
2 Jan Paweł II, Bądźcie świadkami miłosierdzia. Homilia na Błoniach krakowskich 18 VIII 2002, 
L'Osservatore Romano, wyd. pol., 2002, 9, s. 20-22.  
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czynów miłości: Coście uczynili choćby jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili 
(Mt 25,40). 

Przejaw miłosierdzia i pełne wrażliwości spojrzenie na potrzebujących jest 
niczym innym jak wyrazem solidarności z każdym człowiekiem. Ta solidarność 
przekracza wszelkie bariery i prowadzi do wspólnoty ludzkiej w Chrystusie. 
Doświadczenie tej jedności ma swoje źródło w Bogu: Dzięki darowi Ducha miłość 
Boża zostaje dana wierzącym, przez co oni  również stają się zdolni do takiej miłości 
(...). Właśnie dlatego, że została dana przez Boga, miłość staje się przykazaniem dla 
człowieka (EE 84). Kościół, który jest powołany, by być znakiem miłości Boga do 
ludzi, winien przeżywać tę jedność w miłości z każdym, a wówczas współczesny 
człowiek zagubiony w pluralistycznym i podzielonym świecie doświadczy kościelnej 
wspólnoty jako szkoły autentycznej komunii (por. EE 85). Wymaga to jednak 
głębokich przemian, by Kościoły lokalne, parafie a nawet grupy apostolsko-
modlitewne miały charakter wspólnot, w których każdy odnajduje sens i 
wystarczające motywy nadziei. 

Szczególnie Jan Paweł II w adhortacji akcentuje zadanie stojące przed 
współczesnym Kościołem, jakim jest "przywracać nadzieję ubogim". Zubożenie nie 
tylko poszczególnych ludzi, ale całych grup społecznych a nawet narodów, stawia 
przed całą wspólnotą europejską troskę o ubogich jak wyraz służby Chrystusowi1. 
Kościół nie może być obojętny na ubóstwo. Preferencyjny wymiar miłości Kościoła 
wobec ubogich może im przywrócić nadzieję. Papież wśród ubogich wymienia 
bezrobotnych, chorych i niezaradnych. Wszyscy oni są wyzwaniem dla współczesnego 
Kościoła i dla chrześcijańskiego wychowania mającego przygotować młode pokolenie 
do odpowiedzialności za budowanie przyszłości przywracającej nadzieję każdemu 
zagubionemu i ubogiemu.  

Przez cały swój pontyfikat Jan Paweł II zwraca światu uwagę na narastające 
zagrożenia, jakie powodują degradację małżeństwa i rodziny a w konsekwencji 
zrujnowanie życie ludzkiego. W omawianej adhortacji papież wprost wymienia 
narastającą tendencję do legalizacji związków, które nie są małżeństwami. Wpływają 
na to zmieniające się czynniki kulturowe, społeczne a nawet ekonomiczne czy 
polityczne. Prowadzą one do wypaczenia samej idei rodziny, a niektórzy wprost 
nazywają je "drugą rewolucją seksualną"2. Już nie jest to atak na trwałość małżeństwa 
i rodziny, lecz na samą ideę "wspólnoty życia i miłości" (KDK 48). Dlatego Kościół jest 
zobowiązany przez swojego Mistrza, by (...) głosił z nową mocą to, co Ewangelia 
mówi o małżeństwie i rodzinie (EE 90), zwłaszcza o godności  "Kościoła domowego" i 
udziale w posłannictwie Kościoła powszechnego i w życiu społecznym.  

Wychowanie religijne więc winno uznać za jeden z priorytetów swojej posługi 
utrwalenie w młodym pokoleniu prawdy o małżeństwie i rodzinie oraz ich znaczenia 
w Bożym planie zbawczym, a także promowania teologii i duchowości rodziny. Nie 
można zamykać oczu na trudne problemy związane z rozbiciem rodzin, czy też z 
zagrożeniem poczętego życia, lecz odważnie podjąć zadaniem przypomniane przez 
Papieża, jakim jest wychowanie młodych do miłości, dzięki której umieliby odnaleźć 
się w sytuacjach, które przed nimi staną nie tylko w czasie wzrastania, ale i w życiu 
dorosłym.  

Właśnie naruszenie tej świętości życia powoduje olbrzymie zaniepokojenie 
"starej Europy". Za Synodem Biskupów Papież stwierdza, że spadek urodzin i 
starzenie się społeczeństw w Europie jest szczególnym przejawem braku nadziei, jest 
                                                
1 Już Paweł VI zwracał uwagę na zobowiązanie narodów bogatszych do troski o narody biedne i pomocy 
im, nie tylko jako wyraz humanitaryzmu, lecz ze sprawiedliwości; Encyklika Populorum progressio, n. 
17. 
2 K. Romanowska, Druga rewolucja seksualna. Newsweek z dn. 23 XI 2003, s. 36. 
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znakiem "kultury śmierci" przenikającej dzisiejsze społeczeństwo (EE 95)1. Katecheza 
więc powinna podjąć posługę wobec życia nie tylko odsłaniając ukryte tendencje do 
eutanazji, aborcji czy też praktyk na embrionach ludzkich, ale przede wszystkim 
poprzez (...) powszechną mobilizację sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby 
wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia (EE 96). Jest to wielkie wyzwanie, 
bo - jak dalej stwierdza Jan Paweł II - przyszłość cywilizacji europejskiej zależy w 
znacznej mierze od stanowczej obrony i promowania wartości życia stanowiących 
rdzeń jej kulturowego dziedzictwa.   

Odwołując się do Apokalipsy Jan Paweł II często posługuje się określeniem 
"Boża nowość", "kontemplowanie nowości będącej dziełem Boga" czy też "Ewangelia 
nadziei dla nowej Europy" dla podkreślenia, że to stare  pełne bólu, zagubienia, 
bezsensu, grzechu, musi być przezwyciężone przez "nowe niebo i nową ziemię" i temu 
ma służyć Kościół jako wspólnota z Bogiem, pamiętająca, że jest "przybytkiem Boga z 
ludźmi" (por. Ap 21,3) i świadoma powołania, by być ewangelią i znakiem nadziei. 
Współczesność domaga się od całego Kościoła, a wiec i od rodziców i wychowawców 
promowania "wartości uniwersalnych", które od wieków stanowią korzenie cywilizacji 
europejskiej. Musi to jednak być nakreśleniem fascynującej droga do odnowienia 
oblicza Europy, która by (...) uznała i odzyskała z twórczą wiernością te podstawowe 
wartości, w których zdobycie chrześcijaństwo wniosło decydujący wkład, a które 
można streścić jako głoszenie transcendencji godności osoby ludzkiej, wartości 
rozumu, wolności, demokracji, państwa prawa i rozdziału między polityką a religią 
(EE 110)2.  

W obliczu tendencji jednoczenia się Europy Jan Paweł II zwraca się do całej 
wspólnoty europejskiej, aby z Ewangelii czerpała nowy zapał, by być "na powrót 
sobą". Proces wychowania zaś winien odczytać to wezwanie, by nieść młodemu 
pokoleniu tej Europie przesłanie o kulturze i cywilizacji miłości i Bożego miłosierdzia. 
Wymaga to jednak podjęcia jeszcze intensywniejszych poszukiwań modelu 
wychowania, które pomogłyby młodym ożywić swoją wiarę i nauczyć dynamicznie 
świadczyć o Chrystusie. 

         
3. Inkulturacja procesem wychowania do życia w nadziei 
 
Od Synodu Biskupów w 1977 r. upowszechnił się termin „inkulturacja”, 

rozumiany jako wcielenie kultury w proces ewangelizacji mający podkreślać 
wewnętrzny charakter wzajemnego przenikania się, czego nie oddają wyczerpująco 
pojęcia „adaptacja” czy „akomodacja”3. Ewangelizowanie kultury nie jest burzeniem 
dotychczasowych struktur czy dyskutowaniem z dziedzictwem kulturowym, lecz 
oczyszczeniem jej z błędów i zarazem pielęgnowaniem dobra, piękna czy zalążków 
prawdy w niej tkwiących. Katecheza [wychowanie religijne] – jak podczas dyskusji 
synodalnej w 1977 r. jeden z biskupów meksykański stwierdził – winna wcielać się w 
kulturę poszczególnych narodów w taki sposób, aby z jednej strony ją oświecała, a z 
drugiej z niej wypływała4. Jan Paweł II ujmuje to jeszcze bardziej zdecydowanie 
stwierdzając, że istotnym zadaniem ewangelizacji jest  (...) wszczepienie sił Ewangelii 

                                                
1 Por. Propositio 8,1. n. 32. Zastanawiające jest dlaczego papież używa określenia "kultura śmierci" 
podczas, gdy słowo kultura oznacza pozytywną działalność człowieka dla dobra społeczeństwa, zaś na 
określenie zadania przemiany świata posługuje się zwrotem "cywilizacja miłości".  
2 Propositio n. 28. 
3 Tamże, s. 89. 
4 Dyskusja. Życie i Myśl, 1978, nr 2, s. 81. 
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w samą istotę kultury i jej formy (CT 53). Zaś język i to nie tylko jego warstwa 
semantyczna, stanowi przekaz pewnych prawd, informacji, ale też wyrażenie 
stosunku do głoszonej prawdy, do adresata i do otaczającej rzeczywistości oraz 
impresję – apel, skłaniające słuchacza do refleksji i podjęcia decyzji opowiedzenia się 
za nią lub do jej odrzucenia. Język religijnego przekazu musi nadążać za 
współczesnością i przerzucać „most” między odwieczną prawdą a mentalnością 
współczesnego człowieka. Poezja, obraz i dramatyzm utrwalony na kartach Biblii jest 
zachętą do podobnego ujmowania orędzia zbawczego, a nie stosowania języka 
hermetycznie zamkniętego w kręgu teologów. Wiara nie rodzi się z teologii, lecz ze 
spotkania z autentyczną wiarą innego człowieka, która budzi człowieka z letargu 
niewiary1. 

II połowa XX wieku przyniosła rewolucję zarówno w środkach komunikacji, 
jak i w mentalności ludzi. Można określić, że o ile przez długie wieki człowiek żył w 
logosferze, o tyle obecnie uległ dominacji ikonosfery. Programiści komputerowi 
generują sztuczne środowiska, a nawet sztuczną populację zamieszkującą ten 
wirtualny świat, świat iluzji 2. Ewangelia Chrystusa nie funkcjonuje w świecie iluzji, 
jest autentyczna. Nakłada to na Kościół nowe obowiązki ewangelizacji twórców 
kultury i zaangażowania masmediów w praktykę ewangelizacyjną, zaś odbiorców 
wierzących uczenia realizmu w odbiorze wirtualnego świata i przestrzegania etyki 
w wyborze programów3. To także służba autentycznej nadziei.  

Analiza modyfikacji procesów komunikacji poprzez media elektroniczne każe 
zwrócić uwagę na bogactwo form komunikacji wiary i nadziei istniejących w Kościele 
od dawna, a dziś zapomnianych, np. postawy, gest, cisza, milczenie, ale też muzyka. 
Te niewerbalne formy komunikacji wiary stawiają przed procesem wychowawczym 
zadanie wnikania w znaczenie i treść tych gestów, a także w kod, którym się one 
posługują. Szczególną rolę w tej komunikacji spełniają symbole, których zadaniem 
jest przekaz czegoś, czego nie można wyrazić słowem  

Już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ks. Władysław Kubik starał 
się ukazać znaczenie symbolu, niezwykle ważnego dla wychowania religijnego z 
zwłaszcza dla całego procesu inicjacji chrześcijańskiej. Poza bezpośrednim, literalnym 
znaczeniem symbole są nośnikami doświadczenia religijnego. W wychowaniu do 
rozumienia symboli o charakterze religijnym (...) nie chodzi o budzenie chwilowych 
przeżyć, które są czymś szybko przemijających, lecz kształtowanie doświadczeń, które 
są czymś wspólnym, bo są odkrywaniem właściwego sensu przeżywanej 
rzeczywistości4. Dla wierzącego umiejętność czytania symbolu jest odkrywaniem 
najgłębszych pokładów wiary – odkrywaniem związku między tym co Boże, a tym co 
ludzkie i prowadzące do utrwalenia nadziei5. 

 
Konkluzja  
 
Podsumowując nasze rozważania możemy stwierdzić, że opracowanie jednego 

modelu wychowania jest niezwykle trudne. Nawet propozycja Dyrektorium, by 
wzorcem współczesnej katechezy wychowawczej był katechumenat nie wyczerpuje 
problemu, wręcz można raczej powiedzieć, że wszystkie wymiary posługi 

                                                
1 M. Leist, Nie ma wiary bez doświadczenia. Uwagi o religijnym wychowaniu dziecka. Warszawa 
1986, s. 10. 
2 W. Cwalina, Oni żyją! Psychologiczne aspekty tworzenia wirtualnych osobowości, w: Internet i 
nowe technologie... dz. cyt,., 94-95.  
3 T. Zasępa, Media publiczne a więzi społeczne. W: Internet i nowe technologie. dz. cyt., s. 92.  
4 W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej. Kraków 1990, s. 141. 
5 Tamże, s. 142. 
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katechetycznej: nauczanie, wychowanie i inicjacja winna mieć charakter 
ewangelizacyjny i być przeniknięta żarem ewangelicznym. Cały zaś proces 
wychowanie w swoim celu i realizacji zawsze winien brać pod uwagę budzenie nadziei 
opartej na Osobie Chrystusa, będącego głównym źródłem nadziei. 
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NADZIEJA W SPE SALVI BENEDYKTA XVI 
 
 
Wstęp 
 
Punktem wyjścia rozważań o nadziei papieża Benedykta XVI są słowa Świętego 

Pawła z Listu do Rzymian: „W nadziei już jesteśmy zbawieni”. Benedykt zauważa, że 
fragmenty Pisma Świętego z całą mocą podkreślają wartość i znaczenie nadziei jako 
cnoty i jako postawy otwartości w stosunku do przyszłości. Zwraca też uwagę na rangę 
nadziei, która przez natchnionych autorów Biblii jest zamiennie używana z wiarą.  

W niektórych tekstach „wiara” i „nadzieja” wydają się być synonimami (Hbr 
10, 22-23, 1P 3,15). Ten fakt upoważnił Benedykta do rozważań na temat wiary przy 
okazji nadziei. W Ef 2,12 Św. Paweł wskazuje Efezjanom na sytuację sprzed poznania 
Chrystusa i mówi wręcz, że żyli jako „nie mający” nadziei. Reasumując ten krótki 
materiał biblijny możemy powiedzieć, że nadzieja nie jest tylko postawą 
egzystencjalną czy psychologiczną, ale przede wszystkim wartością teologiczną. 
Teologiczny, wręcz teocentryczny charakter nadziei prowadzi do zbawienia, do 
wyzwolenia z bolesnych doświadczeń doczesnego życia i do osiągnięcia pełni w 
spotkaniu z Bogiem.  

W Spe Salvi zawarta jest refleksja na temat wiary i związanej z nią nadziei. 
Encyklika Spe salvi nie jest ostatecznie skupiona na wierze i nadziei jak by się mogło 
wydawać, ale na ich zbawczej naturze. „Jest to encyklika o zbawieniu w nadziei i 
dzięki nadziei tożsamej z wiarą, która zbawia, poprzez wiarę w Zbawiciela”1.  

 
Podstawą tej wiary jest Dobra Nowina, czyli Ewangelia, która nie jest tylko 

intelektualną nauką, ale posiada moc Słowa, które jest sprawcze i mistyczne. 
Papież pokazuje, że Ewangelia ma działanie sprawcze i może oddziaływać na 

nasze życie tak, że możemy być odkupieni przez nadzieję. W encyklice pojawia się 
parę kluczowych pytań i zagadnień, na które papież stara się znaleźć odpowiedź i 
wyjaśnienie.  

Oto niektóre z nich: 
- Wezwanie do chrześcijańskiej refleksji o nadziei  
- Na czym polega nadzieja chrześcijańska, która jako nadzieja jest 

„zbawieniem”? 
- Czy wiara chrześcijańska jest dla nas dzisiaj nadzieją, która przemienia i 

podtrzymuje nasze życie”. 
- Czego pragnie i chce człowiek?  
 

                                                
1 J. Lewandowski, W nadziei jesteśmy odkupieni, Komentarz do encykliki Benedykta XVI „Spe salvi”. 
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 10. 



W TROSCE O NADZIEJĘ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O    
 

Strona 33 

„SPE SALVI facti sumus” - w nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8, 24), mówi 
Św. Paweł Rzymianom, a także nam. Św. Augustyn1 interpretując te słowa powiedział 
„w nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni”, nie powiedział będziemy, ale już jesteśmy 
zbawieni, jeszcze nie w rzeczywistości, ale w nadziei. „Odkupienie”, zbawienie, 
zgodnie z wiarą chrześcijańską, nie jest jedynie zwyczajnym wydarzeniem. 
Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, 
nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości: 
teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i 
jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud 
drogi. W tym kontekście rodzi się od razu pytanie: jakiego rodzaju jest ta nadzieja, 
skoro może uzasadniać stwierdzenie, według którego, poczynając od niej, i tylko 
dlatego, że ona istnieje, jesteśmy odkupieni? I o jaką chodzi tu pewność?” 

 
1. Związek wiary i nadziei 
 
„Wiara jest poręką tych cnót, których się spodziewamy, dowodem tych 

rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). Benedykt przytaczając fragmenty 
Pisma Świętego wskazuje na ścisły związek, prawie na jednoznaczność pojęć wiary i 
nadziei. Papież zaznacza, że „wiara nadaje życiu nową podstawę, nowy fundament, na 
którym człowiek może się oprzeć, a przez to zwyczajny fundament, czyli ufność 
pokładana w dobrach materialnych, relatywizuje się”. 

Greckie słowo hypostasis Ojcowie Kościoła i średniowieczni teologowie 
tłumaczyli na łacinę jako substantia. Przekład w starożytnym Kościele brzmi: wiara 
jest „substancją” rzeczy, których się spodziewamy i dowodem istnienia rzeczy, których 
nie widzimy.(Hbr 11,1). 

Św. Tomasz z Akwinu2 tłumaczy, że wiara jest habitus, czyli stałym 
nastawieniem duszy, dzięki któremu życie wieczne bierze w nas początek, a rozum 
jest skłonny przystać na to, czego nie widzi. Wiara jest więc mocnym trwaniem przy 
tym, czego się nie widzi. Do tego pojęcia wiary należy dodać, że nie chodzi tylko o 
stałe nastawienie duszy, na skutek czego rozum przystaje na to, czego nie widzi, ale 
należy się tutaj wyjaśnienie, że przez wiarę są w nas „już obecne na sposób inicjalny 
„substantia” czyli te rzeczy, których się spodziewamy, a więc życie prawdziwe „ [7]. 

Wiara już teraz daje nam coś z samej oczekiwanej rzeczywistości, a obecna 
rzeczywistość stanowi dla nas „dowód” rzeczy, których jeszcze nie widzimy. „I tak 
rzeczy przyszłe wpływają na obecne i obecne na przyszłe” [7].   

Zbawienie usprawiedliwia chrześcijańską wiarę i nadzieję. Chrześcijanie mają 
nadzieję, że idąc za Chrystusem osiągną zbawienie, będą żyć wiecznie. Benedykt XVI 
zakłada, że poznanie przez wiarę i nadzieję odbywa się w sposób nadprzyrodzony, a 
nie dzięki procedurom poznawczym. Dążenie ludzi do wiary I nadziei doprowadziło 
do tego, że niektórzy nawet wyrzekają się swoich hyparchoanta (rzeczy nietrwałe, 
niesubstancjalne) – majątku koniecznego do egzystencji na rzecz hypostasis (rzeczy 
trwałe, substancjalne). 

Papież poprzez zarysowanie podziału między hyparchonta a hypostasis 
podkreśla znaczenie wiecznej relacji. Wprowadza hipotezę teologiczną, która 
przeciwstawia się antropologicznej, podkreślając w ten sposób, że widzenie rzeczy 
wiecznych wymaga rezygnacji z przywiązania do rzeczy doczesnych. [13] 

                                                
1 Św. Augustyn, Contra Faustum, 11,7, (Przeciwko Faustusowi ksiąg trzydzieści trzy, przeł. J. Sulowski, 
Warszawa 1991. s.61.). W: J. Pieper, O miłości, nadziei i wierze. Poznań 2000, s. 162. 
2 Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, q.4.a.1. 
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2. Nadzieja w Nowym Testamencie i Kościele pierwotnym 
Wzorcowa wiara przodków  
 
W swojej encyklice Benedykt pokazuje dynamikę nadziei jak przyniesiona 

przez Chrystusa odmieniła ówczesną rzeczywistość. Koniec starożytności to czas 
pojawiającego się chrześcijaństwa, które przyniosło ze sobą Dobrą Nowinę jako 
nadzieję. W liście do Hbr 11, 13-16 i Flp 3, 20 Św. Paweł zapowiada, że chrześcijanie 
nie mają ojczyzny na Ziemi, ale należą do nowego świata, który antycypują – 
pielgrzymując. Kultura starego świata powoli się degradowała i właśnie wtedy wiara, 
nadzieja i miłość stawały się sensem.  

Paweł w Liście do Efezjan przypomina Efezjanom, że zanim spotkali Chrystusa 
nie mieli Pana, a pełne sprzeczności mity powodowały, że żyli w mrocznym świecie. 
Człowiekowi od zawsze towarzyszyli Bogowie (często w kulcie bożków), ale z kultu do 
bożków nie płynęła żadna nadzieja, nie było żadnej przyszłości. W tym samym duchu 
pociesza Tesaloniczan (1Tes 4,13)- „nie powinniście się smucić, jak ci, którzy nie mają 
nadziei”. 

Benedykt prosto wskazuje na nadzieję, która jest darem i która pojawiła się po 
raz pierwszy, kiedy objawił się Bóg. Zawołanie Boga „Jestem, który jestem” wskazuje 
na jedynego Boga i pojawiającą się wraz z Nim nadzieję, która zawsze jest poza nami, 
jest w Bogu. 

Zawarte przymierze z Bogiem Jahwe jest gwarancją sensu, który przenika i 
który otwiera się na wieczność.  

Nadzieja jest wyzwaniem dla każdego chrześcijanina pochodzącym od Boga 
Starego i Nowego Testamentu. Nadzieja objawiona w Biblii nadaje sens i kształt 
ludowi Bożemu. 

 
3. Indywidualizm jako zagrożenie dla chrześcijańskiej nadziei 
 
Dla nas nadzieja często jest tak ulotna, że nie zdajemy sobie sprawy, że ją 

mamy. Ten ulotny status nadziei wynika z niemożliwości poznania jej za pomocą 
zmysłów. Zbawienie, które mamy zagwarantowane w nadziei często sprowadzamy do 
wymiaru psychologicznego i zastanawiamy się jak być szczęśliwym na ziemi, a tak 
naprawdę mamy problem teologiczny z pytaniem o szczęście wieczne. Nauka próbuje 
odpowiadać na trudne pytania i często konfrontuje się z wiarą. 

Benedykt również zastanawia się nad samą strukturą ludzkiej nadziei. Wielu 
ludzi starało się żyć wiarą wyrzekając się wspomnianych już wcześniej hyparchonta. 
Czasy nowożytne często krytykowały taką nadzieję, podejrzewając o indywidualizm 
(Benedykt w swojej encyklice pyta, czy nadzieja chrześcijańska jest 
indywidualistyczna?). Czy samo poznanie indywidualne, nastawienie na zbawienie 
indywidualne ma również charakter wspólnotowo – relacyjny?. 

Trzy cnoty teologalne (wiara, nadzieja, miłość) nie dotyczą przecież tylko 
pojedynczego człowieka, jego talentów i powołania, ale przekładają się na talenty i 
możliwości zbiorcze. Rzeczy wieczne nie są więc darami indywidualnymi, ale sięgają 
także relacji człowieka do Boga i człowieka do człowieka.  

Już od czasów ojców Kościoła, na których powołuje się H. de Lubac i którego 
cytuje Benedykt XVI w encyklice Spe salvi [14] zbawienie zawsze było rozumiane jako 
rzeczywistość wspólnotowa. W Liście do Hebrajczyków (Hbr 11, 10.16; 12,22; 13,14) 
jest mowa o „mieście”, a więc jak podkreśla Benedykt jest to zapowiedź zbawienia 
wspólnotowego. Nie można więc się zbawić w samotnej radości, w poczuciu wybrania, 
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pojedynczo, w sposób narcystyczny bez relacji z innymi. Można zbawić się dopiero we 
wspólnocie czyli w mieście. 

Ojcowie Kościoła oceniają negatywnie postawy indywidualistyczne. W ich 
ocenie rozbicie jedności rodzaju ludzkiego jest grzechem podziału, który można 
przezwyciężyć poprzez przywrócenie jedności opartej na wspólnocie wiary.  

Teologia zbawienia poszukuje różnych interpretacji i rozwiązań. Teoria 
odkupienia odwołuje się do tego, że człowiek musi zapłacić za podział i z pomocą Bożą 
wykupić się ze zdrady jedności. 

Ks. Lewandowski1 komentuje, że życie szczęśliwe domaga się utworzenia nie 
tylko relacji ja - Ty, ale także relacji ja – My. W liście do Proby Św. Augustyn opisuje 
jak można osiągnąć szczęśliwą rzeczywistość tak poszukiwaną przez człowieka.  

W odpowiedzi Benedykt XVI przytacza Psalm 144,15 [143,15] „szczęśliwy lud, 
którego Bogiem jest Pan”. Nie ma szczęścia poza wspólnotą. Aby osiągnąć życie 
wieczne z Bogiem potrzebna jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i 
wiary nieobłudnej.  

Benedykt zastanawia się jak mogła powstać myśl o indywidualistycznym 
przesłaniu Jezusa, o zbawieniu duszy w wyniku ucieczki przed światem2, przed 
odpowiedzialnością za to co wspólne, o egoistycznym zbawieniu, które odmawia 
służenia innym. Papież w odpowiedzi wskazuje na nowość wizji Bacona3, która tkwi w 
nowej charakterystycznej dla świata nowożytnego zależności pomiędzy nauką a 
praktyką. Miało to również wpływ na ujęcie teologiczne „ta nowa zależność pomiędzy 
nauką i praktyką miała oznaczać, że panowanie nad stworzeniem dane człowiekowi 
przez Boga i utracone z powodu grzechu pierworodnego zostało przywrócone” [16].  

Z tych słów wynika, że pierwsi Chrześcijanie przyjmowali Chrystusa, jako tego, 
Który może odzyskać odkupienie – „utracony raj”. W dzisiejszych czasach częściej 
pokłada się nadzieję w nowo odnalezionym związku nauki z praktyką. Wiara w takim 
przypadku nie zostaje całkiem wyeliminowana, ale przeniesiona na inny poziom – 
prywatny i pozaziemski, co sprawia, że staje się nieistotna w życiu codziennym świata 
i stąd wynika aktualny kryzys wiary, który jest przede wszystkim kryzysem 
chrześcijańskiej nadziei” [17]. 

U Bacona jest to po prostu wiara w postęp, wiara w nowy świat, w nowe 
królestwo człowieka. Pojawiła się nauka jako nowa wiara. W kategorii rozwoju i 
postępu coraz pokaźniejsze miejsce zajmuje także rozum i wolność. Rozum wzmaga 
postęp i władze. Postęp pokonuje zależności, więc prowadzi do wolności. Natomiast 
wolność coraz częściej jawi się jako obietnica, dzięki której człowiek może się 
realizować. W konsekwencji takiego nurtu „rozum i wolność” same mają 
zagwarantować doskonałą wspólnotę z immanentnym dobrem. Benedykt jednak 
podkreśla, że zarówno rozum jak i wolność przeciwstawiają się więzom nakładanym 
przez wiarę i Kościół, jak też przez ówczesny ład państwowy, dlatego obydwa te 
pojęcia zawierają niezwykle „wybuchowy potencjał rewolucyjny” [18]. 

Papież zwraca też uwagę na polityczne dzieje krystalizowania się nowej nadziei, 
motywując to tym, że rozwój, rozumienie i trwałość chrześcijańskiej nadziei jest 
warunkowana tymi zdarzeniami. Jako pierwszy etap wymienia Rewolucję Francuską, 
która próbowała ustalić granicę rozumu i wolności. Jako ważne w procesie 

                                                
1 J. Lewandowski, W nadziei jesteśmy odkupieni … dz. cyt., s. 60. 
2 Chodzi o klasztory, w średniowieczu klasztory były uważane za miejsca schronienia dla uciekających 
przed światem i uchylających się od odpowiedzialności, Spe salvi [15].  
3 W Nowej Atlantydzie wskazuje na nową epokę, która rozpoczęła się wraz z odkryciem Ameryki. 
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kształtowania się nadziei Benedykt [19 wymienia dzieła Emanuela Kanta1, który] 
pisze „stopniowe przejście od wiary kościelnej ku wyłącznemu panowaniu czystej 
wiary religijnej stanowi przybliżenie się Królestwa Bożego”.  

 
4. Zagrożenia wiary i nadziei w czasach nowożytnych 
 
Współczesną sytuacje jak pisze ks. Jerzy Lewandowski2 charakteryzuje 

cywilizacyjny i kulturowy dramat i właśnie w tym kontekście pojawia się nowa 
encyklika Benedykta XVI, Spe salvi – W nadziei jesteśmy zbawieni. W dzisiejszych 
czasach coraz częściej dyskutuje się o religijności, duchowości i rozważa się je w 
kontekście praw człowieka, sprawiedliwości, umów społecznych, globalizacji co w 
konsekwencji prowadzi do ekonomii sakralnej. Bada się wciąż narastające potrzeby 
człowieka, którym nauka i technologie starają się sprostać. Nad tym wszystkim 
czuwają różne siły nadprzyrodzone lub po prostu Bóg. 

Inne interpretacje sprowadzają Boga do autorytarnego podmiotu, którego wola 
utożsamiana jest z żądaniem. 

Wszechobecny racjonalizm przyczynia się do demistyfikacji świata, ale w puste 
miejsce wchodzi mistyfikacja realizowana według ludzkich idei. Spe salvi według Ks. 
Lewandowskiego3 „jawi się jako przeciwstawienie wróżbiarstwu, ukazuje znaczenie 
chrześcijańskiej nadziei dla budowania życia wiary”. 

Benedykt4 wnikliwie ocenił również proces globalizacji i zwrócił uwagę w 
związku z rozwijającą się globalizacją za wzrastające poczucie współzależności, 
bliskości i współodpowiedzialności za świat. Szybkie zmiany powodują szkodliwy 
indywidualizm a elektroniczna komunikacja wzrost paradoksalnego poczucia 
osamotnienia. Świat przeżywa głęboką potrzebę duchowości, a jednocześnie przeżywa 
trudności, aby wejść do wnętrza tajemnicy Kościoła.  

Zbawienie jest formą wyzwolenia od różnych zależności, takich jak grzech, 
choroba, śmierć. Chrześcijańskie zbawienie „przez nadzieję” rozpatruje się również w 
innych ludzkich ideologiach. Namiastki zbawienia upatruje się w nauce, technice, 
dobrej organizacji, umowie społecznej, medycynie, kulturze itp.. Benedykt w Spe salvi 
rozważa jaki wpływ mają teorie ulepszania życia na zmiany w podejściu człowieka do 
zbawienia chrześcijańskiego. 

Charakterystyczna dla czasów nowożytnych humanizacja życia ludzkiego, 
holistyczne ujęcie człowieka zdają się zastępować teologiczny projekt zbawienia.  

W idei postępu i rozwoju różnych nurtów myślowych zauważa się powoływanie 
na słowa z Rdz. 1, 28 – czyńcie sobie ziemię poddaną. Myślenie według idei postępu 
naukowego upoważniło ludzi do uzurpowania sobie niemal w pełni władzy nad 
ziemią. Idea zbawienia immanentnego (przez postęp techniczny) przeciwstawia się 
idei zbawienia transcendentnego (przez życie wieczne). 

 
5. Wymiar chrześcijańskiej nadziei 
 
W swoich filozoficznych rozważaniach nadziei J. Pieper wychodzi od refleksji 

na temat ziemskiego pielgrzymowania i nad tym, że współczesne brzmienie słowa 
nadzieja utraciło swoją wiążącą moc. W związku z powyższym próbuje dotrzeć do 
pierwotnego rozumienia tego słowa. Pisze on, że sama rzeczywistość należy do 
fundamentów chrześcijańskiego bycia w świecie. Samo pojęcie status viatoris - bycie 
                                                
1E. Kant, Werke IV. 
2 J. Lewandowski, W nadziei jesteśmy odkupieni. dz. cyt., s. 4-5.  
3 Tamże, s. 7. 
4 Apele Benedykta zaczerpnięto z przemówień podczas wizyty w USA – 14 – 18 kwietnia 2008.  
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w drodze przeciwstawia innemu – status comprehensoris – osiągnąć, posiąść 
szczęśliwość (może to być uszczęśliwiająca wizja Boga).  

Pieper wymienia te dwa pojęcia status viatoris i status comprehensoris jako 
sposoby istnienia wszelkiego stworzenia, przede wszystkim człowieka. Dziwi się jak 
wiele podstawowych pojęć teologii ma dwojaki sens zależnie od ich 
przyporządkowania do stanu bycia w drodze lub ogarniającego posiadania. Sens 
teologicznej nauki o nadziei podkreśla, że nadzieja jako trwałe wywyższenie człowieka 
istnieje tylko z Chrystusem, przez Niego i w Nim. 

Nadzieja chrześcijańska pochodzi z rzeczywistego spotkania z Bogiem. 
Benedykt stwierdza, że chrześcijaństwo to nie tylko głoszenie dobrej nowiny, ale 
również sprawianie. Chrystus może tak przemieniać nasze życie, że czujemy się 
odkupieni przez nadzieję. Dlatego też papież z dużym naciskiem podkreśla, że 
prawdziwa nadzieja została dana tym, co poznali jedynego prawdziwego Boga, że 
dopiero spotkanie Chrystusa - prawdziwego Logosu pozwoliło zasmakować 
prawdziwej nadziei. Związanie naszej nadziei z Chrystusem jest decydujące do tego 
stopnia, że kto nie jest w Chrystusie, nie ma nadziei. 

Jako przykład chrześcijańskiej nadziei wskazuje postać kanonizowanej przez 
Jana Pawła II świętej Józefiny Bakhity z Darfuru w Sudanie, zakonnicy urodzonej 
około 1869 roku, która w wieku dziewięciu lat została porwana przez handlarzy 
niewolników, chłostana każdego dnia i w końcu sprzedawana na targach niewolników 
w Sudanie. Trafiła do Włoch, kupiona przez włoskiego kupca, który jako nowy pan był 
dobrym człowiekiem. Tam poznała Boga i to tam poznała wiarę, która dała jej 
nadzieję, bo poznała innego Pana, żyjącego Boga Jezusa Chrystusa. Zyskała 
prawdziwą wolność i uzyskała chęć dzielenia się nadzieją, która się w niej zrodziła. 

Święty Paweł (Flm 10, 16) opisuje jak zbiegły niewolnik Onezym niesie list 
Filemonowi z polecenia od niego samego, z prośbą, aby ten przyjął go jak 
umiłowanego brata, a nie jak zbiegłego niewolnika. Paweł tak bardzo ufa, że 
przemiana, która nastąpiła dzięki Chrystusowi pozwoli Filemonowi stać się nowym, 
miłosiernym człowiekiem. I tak też pierwsi chrześcijanie na mocy chrztu odrodzili się 
i zostali napełnieni Duchem Świętym, doznali wewnętrznej przemiany. Nadzieja 
chrześcijańska rozwija się od początku przepowiadania Jezusa w ogłoszeniu 
błogosławieństw (...) Zapewnia nam radość nawet w czasie próby: „Weselcie się 
nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi” (Rz 12,12). (...) We wszelkich okolicznościach 
każdy powinien mieć nadzieję, że z łaską Bożą „ wytrwa do końca”. Dlatego ci, którzy 
jako pierwsi zostali przy Chrystusie i jako pierwsi byli kontynuatorami Jego nauki 
mogą mianować się uczniami Chrystusa, to chrześcijanie. 

Chrześcijan wyróżnia to, że mają przyszłość, nie znają dokładnie swojej 
przyszłości, ale wiedzą, że ich końcem życia ziemskiego nie jest pustka. 

Benedykt w Spe salvi podkreślił, że tylko wtedy, kiedy przyszłość jest pewna 
jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w teraźniejszości. W kontekście Jezusowego 
objawienia „Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale 
jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. Mroczne wrota przyszłości zostały 
otwarte na oścież. Kto ma nadzieję, żyje inaczej, zostało mu dane nowe życie” [Spe 
salvi, 2]. W czym możemy pokładać nadzieję [Spe salvi, 22] - pytanie wciąż pojawia 
się na nowo w naszej dyskusji. Benedykt wspomina o dialogu czasów nowożytnych z 
chrześcijaństwem i jego koncepcją nadziei. Chrześcijanie powinni być uważni na fakt, 
że w kontekście ich doświadczeń winni ciągle na nowo uczyć się, czym jest ich 
nadzieja i co maja do zaoferowania światu, a czego obiecywać nie mogą. Wraz z 
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refleksją o czasach nowożytnych powinna iść w parze refleksja na temat nowożytnego 
chrześcijaństwa.  

Różnie rozumiany postęp może przyczynić się do błędnych interpretacji. Nie 
należy ignorować postępu z jego coraz to nowymi możliwościami oraz trzeba 
pamiętać o dwuznaczności postępu – o ofercie dobra, ale też o przepastnych 
możliwościach zła, o ile postęp techniczny nie pokrywa się z postępem w formacji 
etycznej człowieka.  

Benedykt w encyklice różnicuje postęp materialny i postęp duchowy. W 
postępie materialnym odkrycia mogą się sumować, ale postęp duchowy, który opiera 
się na wyborach moralnych i świadomości etycznej nie da się sumować, gdyż wolność 
nie polega na sumowaniu. Decyzje muszą być podejmowane każdorazowo na nowo. 
Wolność jest darem trudnym do realizacji przez jednostkę, ponieważ takie czynniki 
jak: reguły społeczne, polityczne i kulturowe odgrywają dużą rolę. Rozum możności i 
czynu musi być zintegrowany poprzez otwarcie rozumu na zbawcze moce wiary i na 
rozeznawanie dobra i zła.  

W wolności należy pamiętać, że domaga się ona zharmonizowania różnych 
wartości, Benedykt podsumowuje to tak „człowiek potrzebuje Boga, w przeciwnym 
razie nie ma nadziei! Nie ma wątpliwości, że Królestwo Boże realizowane bez Boga – a 
więc królestwo samego człowieka nieoczekiwanie zmierza ku perwersyjnemu 
końcowi” [Spe salvi, 28].  

Wolność zakłada, że każda decyzja ma wymiar indywidualistyczny i jest nowym 
początkiem, dla każdego, kto ją podejmuje. Przy podejmowaniu decyzji ważna jest 
wiedza i doświadczenie tych, które ją poprzedzały. Świadomość moralna ludzi jest 
inaczej obecna niż rzeczy materialne, ale mądrość jako „skarbiec moralny” [Spe salvi, 
24] jest zaproszeniem do wolności.  

Porządek moralny świata nie może być zagwarantowany tylko przez struktury, 
choćby były najbardziej wartościowe. Jako takie są konieczne, ale nie powinny 
pozbawiać człowieka wolności. Jeżeli nie będzie żywego przekonania, które skłania do 
przyjęcia ładu wspólnotowego, to nawet najdoskonalsze struktury nie będą 
funkcjonować. Benedykt przypomina również, że wolność człowieka jest zawsze 
krucha i dlatego nie ma szans na tym świecie na istnienie „definitywnie 
ukształtowanego królestwa dobra”, [Spe salvi, 24] kto więc obiecuje lepszy świat, 
który miałby istnieć na zawsze daje fałszywą obietnicę i pomija ludzką wolność. 

 
6. Szkoła nadziei chrześcijańskiej 
 
Modlitwa jest pierwszym miejscem uczenia się nadziei. W modlitwie człowiek 

nigdy nie jest całkowicie samotny, zawsze może wzywać Boga [Spe salvi, 32]. 
Benedykt XVI odwołuje się do Św. Augustyna, który definiuje wewnętrzną relację 
zachodzącą między modlitwą i nadzieją a w 1J jest mowa o modlitwie nazwanej 
„ćwiczeniem pragnienia”[ Spe salvi, 33]. Benedykt XVI podkreśla, że modlitwa nie 
służy chowaniu się „w prywatnym kącie własnego szczęścia” [Spe salvi, 33], ale 
prawidłowa modlitwa, czyli ta, która uczy i prowadzi do nadziei jest wewnętrznym 
oczyszczeniem prowadzącym do Boga i ludzi. Człowiek prawdziwie modlący się uczy 
się, żeby nie prosić o rzeczy powierzchowne, uczy się oczyszczać swoje intencje i 
uwalniać od ukrytych kłamstw, którymi zwodzi samego siebie. „Oczyść mnie od tych, 
które są skryte przede mną” modlił się Psalmista (Spe salvi, 19 [18], 13). 

Ojciec Święty przypomina też o indywidualnym i wspólnotowym wymiarze 
modlitwy. Z jednej strony modlitwa ma być osobistym spotkaniem z Bogiem, 
konfrontacją mojego „ja” z Bogiem żywym [Spe salvi, 34], z drugiej strony ma być 
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włączona w wielkie modlitwy Kościoła i świętych. Jest to sposób na otwarcie się na 
wielką nadzieję, wtedy „stajemy się sługami nadziei wobec innych” [Spe salvi, 34]. 

Benedykt też w swojej encyklice kładzie nacisk na działanie i cierpienie 
człowieka, jako miejsca uczenia się nadziei. Zaznaczył, że „każde prawe działanie 
człowieka jest czynna nadzieją”. 

Szkołą nadziei chrześcijańskiej jest również cierpienie. 
Męczennicy są żywym świadectwem jak dawać siebie dzień po dniu.  
 „Cierpieć z innymi, dla innych, cierpieć z powodu pragnienia prawdy z 

powodu stawania się osobą, która naprawdę kocha – oto elementy fundamentalne 
człowieczeństwa” [Spe salvi, 38]. Miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do 
cierpienia i do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki jak i 
społeczeństwa. Te wszystkie elementy kształtowania nadziei prowadzą człowieka do 
jego pełni człowieczeństwa.  

Miłość jak pisze Benedykt XVI nie może istnieć bez wyrzeczenia się samego 
siebie, bo wtedy staje się zaprzeczeniem miłości. Dlatego też w ciężkich, trudnych 
próbach życiowych, kiedy człowiek decyduje się przedłożyć prawdę nad dobrobyt, 
karierę czy majątek daje świadectwo wielkiej nadziei o której pisze Ojciec Święty w 
Spe salvi.  

 
Zakończenie 
 
Pisząc o drzemiącym w ludziach pragnieniu wieczności Benedykt XVI pyta: 

„Czy naprawdę tego chcemy - żyć wiecznie?”. 
Wiele osób odrzuca dziś wiarę. Życie wieczne nie jest rzeczą przez nich 

pożądaną. Wybierają życie doczesne jako to, o które jedynie warto walczyć. Wiara w 
życie wieczne jest dla nich przeszkodą, sprostanie wymaganiom jest utrudnieniem, 
bardziej wyrokiem niż darem. Natomiast chciałoby się odsunąć śmierć jak najdalej. 
Ale żyć zawsze, bez końca - to w sumie może być tylko nudne i ostatecznie nie do 
zniesienia” - zauważa. 

Benedykt XVI zwraca uwagę, iż chrześcijan wyróżnia to, że „mają przyszłość”. 
Zauważa: „Nie wiedzą dokładnie, co ich czeka, ale ogólnie wiedzą, że ich życie nie 
kończy się pustką. Tylko wtedy, kiedy przyszłość jest pewna jako rzeczywistość 
pozytywna, można żyć w teraźniejszości”.  

Benedykt XVI zwraca się w Spe salvi do chrześcijan tymi słowami: 
„Potrzebujemy małych i większych nadziei, które dzień po dniu podtrzymują nas w 
drodze. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi przewyższać pozostałe, są one 
niewystarczające. Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg, który ogarnia 
wszechświat, i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy 
osiągnąć”[ Spe salvi, 31]. 

Nasze życzenia, oczekiwania są uwikłane w nasze potrzeby. Rezygnacja z żądzy 
zapanowania nad przyszłością jest trudna. Nadzieja zaprasza do zrezygnowania z 
pełnej kontroli nad naszym życiem i. Nadzieja jest radykalna postawą czekania na 
obietnicę z otwartym sercem.  

Bez Boga, poza Bogiem i związaną z Nim nadzieją nie ma nie tylko nadziei i 
wiary, ale również nie ma szczęścia, sprawiedliwości i życia w prawdzie. Wiara w 
przewidywanie naukowe, prawicowe i lewicowe ideologie szczęścia mogą tchnąć 
energię w ludzkie działanie, ale nie mogą dać poczucia głębokiego sensu trudnej drogi 
człowieka. Próba zbudowania harmonijnych społeczności bez odniesienia do 
Transcendencji, do żywego Boga jest zawsze skazana na porażkę. 
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Świat, który sam buduje własną sprawiedliwość jest światem bez nadziei. 
Jedynym gwarantem budowania społeczności względnie sprawiedliwych i bliższych 
ideałowi jest nawrócenie, które następuje w spotkaniu żywym Bogiem. Nawrócenie 
choć nie zawsze ma skutek widoczny w zmianie struktur społecznych i znoszeniu 
ucisków, to jednak zmienia w zasadniczy sposób, to co najważniejsze – stosunek 
osoby do samej siebie i innych, a z czasem widoczny staje się wpływ na 
społeczeństwo. Znamy tych, co już uczynili życie odrobinę lepszym służąc Bogu i 
ludziom. Znamy świadectwa życia Franciszka, Benedykta, Dominika czy Ignacego, po 
dziś dzień korzystamy z ich miłości do Boga. Podstawą sprawiedliwej rzeczywistości i 
miłości jest więc wewnętrzna treść i duch, który ja ożywia.  

Encyklikę kończy modlitwa – wołanie do Maryi – Gwiazdy nadziei: „Święta 
Maryjo, Matko Boga, Matko nasza, naucz nas wierzyć, żywić nadzieję, kochać wraz  
z Tobą”. 
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FUNDAMENTY NIEZAWODNEJ NADZIEI 
 
 
Miłość to jedyny fundament  
niezawodnej nadziei. 
 
 
Wstęp 
 
W życiu doczesnym każdemu z nas potrzebna jest nadzieja po to, by żyć i by 

odważnie mierzyć się z trudami codzienności. Kto traci nadzieję na to, że życie ma 
sens czy że wystarczy mu siły do życia w sposób godny człowieka, temu grozi 
zniechęcenie a nawet rozpacz. Potwierdzeniem są tu choćby losy Judasza. W Biblii 
słowo nadzieja występuje około 150 razy. Nie jest to dużo w porównaniu choćby ze 
słowem radość, które występuje w Piśmie Świętym ponad 800 razy. Jeszcze bardziej 
znamienne jest to, że w Ewangeliach słowo nadzieja występuje tylko dwa razy. W 
dodatku raz jest to cytat z Iz 42, 1-4: „W Jego imieniu narody nadzieję pokładać 
będą” (Mt 12, 21), a raz ostrzeżenie przed fałszywą nadzieją: „Waszym oskarżycielem 
jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję” (J, 5, 45). W rzeczywistości jednak 
Ewangelia jest pełna nadziei, gdyż ukazuje źródła nadziei niezawodnej. Poszukiwanie 
źródeł takiej nadziei jest celem niniejszej analizy.  

 
1. Nadzieja chrześcijańska, czyli prawdziwa 
 
Postawmy najpierw pytanie o to, czy można mówić o nadziei chrześcijańskiej? 

Z pewnością tak, ale eksponowanie tego przymiotnika może sugerować to, że istnieje 
wiele form ugruntowanej nadziei, a chrześcijaństwo ukazuje jedynie jedną z nich. 
Tymczasem istnieje tylko jedna nadzieja – ta prawdziwa. Jako uczniowie Jezusa 
wierzymy, że Objawienie, na którym opiera się chrześcijaństwo, jest darem od Boga, 
czyli że jest całkowicie prawdziwe. Chrześcijaństwo uznaje zatem pierwszeństwo 
Prawdy przed chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo nie jest źródłem prawdy o 
rzeczywistości. Nie jest też jedną z wersji realistycznego odczytania rzeczywistości. 
Jest natomiast jedynym świadkiem pełnej Prawdy o rzeczywistości. Z tego samego 
powodu chrześcijaństwo uznaje pierwszeństwo Chrystusa przed Biblią, która jest 
szczególnie cennym źródłem wiedzy o Bogu, ale nie może w pełni objąć i odsłonić 
rzeczywistości Boga. Chrześcijanin to ktoś, kto kieruje się wartościami prawdziwymi, 
a przez to chrześcijańskimi. Wyruszmy zatem na poszukiwanie prawdziwej nadziei, 
która – właśnie dlatego, że prawdziwa – jest z pewnością chrześcijańska. 

Prawdziwa, a przez to niezawodna nadzieja, nie płynie stąd, że ktoś z ludzi 
dzieli się z kimś innym swym własnym optymizmem czy że pocieszał kogoś, kto 
znajduje się w sytuacji zwątpienia albo bezradności. Tego typu pocieszanie i bycie 
blisko osoby przeżywającej trudności jest z pewnością potrzebne. Czasem może wręcz 
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ratować życie. Ale jest to jedynie pomoc doraźna. Bycie pocieszanym przez innych to 
coś mniej niż umacnianie się we własnej nadziei. Ten, kto mnie pociesza czy kto 
próbuje dzielić się ze mną swoją nadzieją, nie pomaga mi jeszcze w odnalezieniu 
niezawodnych źródeł mojej nadziei. Warunkiem niezawodnej nadziei jest dotarcie do 
jej źródła. Nadzieja - podobnie jak radość - nie jest osiągalna wprost. Kto szuka 
nadziei, ten musi dotrzeć do miejsca, w którym ona się rodzi. Wtedy może umocnić 
się niezawodną nadzieją i nie musi jej „pożyczać” od innych ludzi. Przyjrzyjmy się 
najpierw typowym powodom utraty nadziei oraz zdemaskujmy złudne wyobrażenia 
na temat nadziei, by w ten sposób przygotować drogę do nadziei prawdziwej, czyli 
niezawodnej.  

 
2. Zagrożona nadzieja 
 
W życiu doczesnym każdy z nas doświadcza wielu trudności czy sytuacji, które 

stanowią zagrożenie dla nadziei. Pierwszym źródłem zagrożenia nadziei jest brak 
czegoś pozytywnego, a zatem czegoś, co jest ważne w życiu i co stanowi źródło 
pewności siebie. Przykładem może tu być brak dobrego zdrowia czy wykształcenia, 
brak pracy czy mieszkania. Dla nastolatków może to być brak „swojego” chłopaka czy 
„swojej” dziewczyny, brak radości i zainteresowania ze strony rówieśników, a nawet 
brak ściągawki na klasówkę czy kieszonkowego, którym można dowolnie 
dysponować. Każdy z nas mógłby bez wysiłku spisać listę cech, rzeczy czy osób, 
których mu brakuje. A każdy taki brak przyczynia się do osłabienia nadziei.  

Drugim źródłem zagrożeń w tym względzie jest utrata czegoś lub kogoś. Utrata 
to coś bardziej bolesnego niż brak, gdyż oznacza ona zniknięcie czegoś co już miałem, 
co czasem było wręcz dla mnie skarbem lub zerwanie więzi z kimś, do kogo się już 
przyzwyczaiłem i kto mnie wspierał. Utrata może dotyczyć bardzo wielu rzeczy i 
spraw, począwszy od utraty urody (często z powodu stosowania tych kosmetyków, 
które są szkodliwe), zdrowia, pieniędzy, ale także utrata wolności (np. poprzez 
uzależnienia) lub strata jakiejś ważnej osoby. Ta ostatnia strata jest szczególnie 
bolesnym ciosem dla nadziei. Jedyne, czego człowiek nie może stracić, to życie. Jest 
możliwa jedynie utrata życia doczesnego, ale wtedy przechodzi ono w wieczne 
istnienie, gdyż Bóg nie wycofuje nigdy raz ofiarowanego daru życia. Można natomiast 
stracić nadzieję w życiu i nadzieję na zbawienie, a to sprawia, że życie staje się 
nieznośnym ciężarem.  

Kolejnym zagrożeniem nadziei jest lęk przed utratą czegoś, co jest pozytywne i 
ważne. To chyba najczęstsze, a zarazem najbardziej powszechne źródło niepokoju w 
naszych czasach. Są ludzie, którzy nie odczuwają jakiegoś istotnego braku, ani nie 
przeżyli jakiejś bolesnej straty. Nie ma natomiast ludzi, którzy byliby wolni od obaw o 
możliwość utracenia czegoś cennego. Naszą cywilizację można wręcz nazwać 
cywilizacją lęku, gdyż obecnie podsycanie tego lęku wynika nie tylko z naturalnej 
kruchości i słabości człowieka, ale też ze świadomego działania tych, którzy na 
naszych lękach i obawach pragną zarobić. W konsekwencji obserwujemy obecnie 
dążenie wielu ludzi do „ubezpieczania się” w każdej możliwej dziedzinie oraz do 
„zabezpieczania się” od każdego potencjalnego zagrożenia.  

Radykalna utrata nadziei grozi tym ludziom, których filozofia życia opiera się 
na szukaniu przyjemności za każdą cenę. W takiej sytuacji znajdują się między innymi 
alkoholicy, narkomani i erotomani. Ludzie uzależnieni są w rozpaczliwej sytuacji, 
dlatego że dla chwili przyjemności czy dla doznania emocjonalnej ulgi poświęcają 
zdrowie, sumienie i radość, a często nawet życie. Uzależnienie od przyjemności 
powoduje bardzo nieprzyjemne skutki i prowadzi do utraty nadziei. W podobnej 
sytuacji są ci ludzie, którzy uwierzyli w mit o istnieniu łatwego szczęścia. Powtarzają 
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oni dramat grzechu pierworodnego. Poddają się bowiem archaicznej iluzji, że sami 
odróżnią dobro od zła i że będą jak bogowie. Tego typu naiwne oczarowanie miłą 
fikcją prowadzi do dramatycznego rozczarowania, gdyż kończy się – jak u pierwszych 
rodziców – utratą raju i nadziei. Radość i nadzieję można znaleźć jedynie w twardej 
rzeczywistości. W świecie fikcji jedynie cierpienie jest rzeczywiste.  

 
3. Czcza i zwodnicza nadzieja 
 
To, co jest cenne dla człowieka, zwykle okazuje się trudne do zdobycia. 

Osiągnięcie tego, co wartościowe, nie dokonuje się przecież w spontaniczny sposób, 
lecz wymaga mądrości, wysiłku, odwagi, czujności. Stąd pokusa, by szukać namiastek, 
albo wręcz karykatur nadziei. Biblia z całą stanowczością przestrzega przed uleganiem 
takiej pokusie, stwierdzając, że „głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje” (Syr 34,1). 
Popatrzmy zatem na typowe przykłady tego typu pozornej i fałszywej nadziei. 

Z pierwszą formą zwodniczej nadziei mamy do czynienia wtedy, gdy opieramy 
ją na fałszywych podstawach. Klasyczne przykłady w tym względzie to opieranie 
nadziei na pieniądzach, na powiązaniach z „ważnymi” osobami czy na własnej sile. 
Naiwność ludzi w tym względzie bywa tak wielka, że prowadzi ich do śmierci, jak ma 
to miejsce w przypadku ludzi zarażonych wirusem HIV, którzy nie kierowali się 
odpowiedzialnością w sferze seksualnej, gdyż mieli nadzieję, że prezerwatywa 
zapewni im „bezpieczny” seks. Fałszywą nadzieją jest też przekonanie, że zapewnione 
szczęście mają wszyscy, którzy są młodzi, piękni, znani i bogaci. Tymczasem losy 
wielu takich ludzi (zwłaszcza wśród aktorów, piosenkarzy czy sportowców) pokazują, 
że niektórzy z nich przeżywają dramatyczny kryzys, popadają w uzależnienia i tracą 
nadzieję.  

Kolejna forma złudnej nadziei to liczenie na „łut szczęścia” czy „uśmiech losu”. 
Ludzie, którzy ulegają tego typu czczej i zwodniczej nadziei, zaczynają wierzyć w 
horoskopy, wróżby i przepowiednie, liczą na wysoką wygraną na loterii czy czekają na 
szczęśliwy traf, który odmieni ich życie i zapewni im szczęście. Nawet jeśli ktoś z nich 
spotka kiedyś jakąś wyjątkowo szlachetną osobę czy zdobędzie fortunę w jakiejś grze 
losowej, to takie wydarzenie nie gwarantuje mu jeszcze ani rozwoju, ani szczęścia.  

Jeszcze jedna forma złudnej nadziei przejawia się w tym, że ktoś liczy na to, że 
uniknie naturalnych konsekwencji błędnego postępowania. Taką fałszywą nadzieję 
ma uczeń, który – nieprzygotowany – idzie do szkoły i liczy na to, że „jakoś to będzie”, 
albo dorosły, który liczy na to, że nie popadnie w uzależnienie, mimo że nadużywa 
alkoholu. Podobnie fałszywą nadzieję ma kłamca, który wierzy, że nikt nie odkryje 
jego przewrotności, albo złodziej, który ma nadzieję, że kradzione przedmioty 
zapewnią mu radość życia. 

Trzeba strzec się jeszcze jednej fałszywej nadziei, jaka płynie z karykaturalnej 
„pobożności”. Tego typu naiwna i magiczna pobożność przejawia się w przekonaniu, 
że skoro jestem człowiekiem wierzącym, to Bóg mnie zawsze uratuje. Tego typu 
niedojrzali ludzie wyznają zasadę: „ufam Bogu, to On mnie na pewno uratuje w 
każdej sytuacji i nigdy nie dopuści do tego, by stało mi się coś złego”. Tymczasem 
Bóg nie może uratować mnie przede mną samym. On obdarzył każdego z nas 
świadomością i wolnością i dlatego nie może pozbawić nas konsekwencji naszego 
działania. Właśnie dlatego sama ufność - w oderwaniu od naszego sposobu 
postępowania – staje się karykaturą nadziei.  

 
4. Źródła niezawodnej nadziei 
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Jedynym źródłem niezawodnej nadziei jest Boża miłość, dzięki której staje się 

możliwa miłość między ludźmi. Miłość urzeczywistnia się i wyraża tylko w jeden 
sposób: poprzez więzi. Gdy nie łączą nas więzi miłości, wtedy nie tylko tracimy 
nadzieję, ale umieramy. Dramatyczny w konsekwencjach okazał się eksperyment 
cesarza niemieckiego - Fryderyka II (panującego w latach 1220-1250), który 
kierowany ciekawością nakazał grupie matek, by zaspakajały podstawowe potrzeby 
swych niemowląt, ale w taki sposób, żeby nie odzywać się do własnych dzieci i żeby z 
nimi w żaden sposób nie komunikować. Fryderyk II chciał w ten sposób ustalić, w 
jakim języku zaczną mówić owe niemowlęta. Zakładał, że będzie to język hebrajski, 
grecki, łaciński, arabski albo język ojczysty rodziców tych niemowląt, które poddane 
zostały eksperymentowi. Cesarz nie doczekał się odpowiedzi na swoje pytanie, gdyż 
wszystkie niemowlęta zmarły na skutek tego, że nie otrzymały słów miłości i czułości 
od swoich matek. Losy ludzi są tak różne, jak różne są więzi, które przeżywają.  

 
 4.1. Więź z samym sobą 
Na sytuację dziecka najbardziej wpływają jego więzi z rodzicami i z Bogiem. 

Stopniowo jednak dziecko zaczyna zajmować coraz bardziej wyrazistą postawę wobec 
samego siebie i odtąd sposób odnoszenia się do siebie wpływa również na sposób 
przeżywania więzi z Bogiem i z innymi ludźmi. Ten, kto odnosi się do samego siebie w 
sposób niedojrzały i skrajny, a zatem z wrogością lub z pobłażliwością, ten krzywdzi 
samego siebie i oddala się od nadziei. Właśnie dlatego przyjęcie z Bożą miłością 
samego siebie, czyli uczenie się dojrzałej postawy wobec siebie to nie tylko 
wypełnienie Bożych pragnień („Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” 
– Mt 22,39), ale to także konieczny warunek trwania w niezawodnej nadziei.  

Zajęcie dojrzałej postawy wobec samego siebie wymaga spełnienia wielu 
warunków. Pierwszym warunkiem przyjęcia samego siebie z dojrzałą miłością jest 
odkrycie własnej godności i wielkości. Ta godność i wielkość nie płynie z doskonałości 
człowieka, bo nikt z ludzi jej nie ma, ale z faktu, że jest kochany przez Boga nad życie i 
że kochają go jego bliscy, dla których jest skarbem. Człowiek jest wielki również 
dlatego, że - w przeciwieństwie do zwierząt - może nauczyć się myśleć, kochać i 
pracować. Pokochać siebie to zatem zachwycić się miłością Boga i ludzi do samego 
siebie oraz uczyć się podobnej miłości.  

Drugim warunkiem zajęcia dojrzałej postawy wobec samego siebie jest 
realistyczne uświadomienie sobie zagrożeń, jakim podlega człowiek. Każdy z nas jest 
zagrożony z zewnątrz, zwłaszcza przez ludzi cynicznych, którzy chcą nami 
manipulować i rządzić. Ikoną takiego człowieka jest biblijny Józef - syn Jakuba - 
sprzedany do niewoli przez własnych braci. Każdy człowiek jest zagrożony również 
przez samego siebie, jak syn marnotrawny, który miał mądrego i kochającego ojca, a 
mimo to sam siebie skrzywdził. Ko widzi jedynie własną wielkość, albo jedynie 
zagrożenia, ten nie jest w stanie przyjąć siebie z dojrzałą miłością. W pierwszym 
przypadku popadnie w fałszywe poczucie bezpieczeństwa, a w drugim – w rozpacz.  

Najtrudniejszym chyba warunkiem pokochania siebie jest stawianie sobie 
jasnych i stanowczych wymagań. Dojrzale kochać samego siebie to wymagać od siebie 
tego, by żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami, gdyż Dekalog chroni naszych 
największych marzeń oraz ideałów. Kto nie stawia sobie wymagań, ten lekceważy 
własny rozwój i stopniowo traci nadzieję. Natomiast człowiek, który przyjmuje 
samego siebie z Bożą miłością, codziennie staje się kimś większym od samego siebie. 
Dojrzałość osiągają ci ludzie, którzy przechodzą od spontanicznego skupiania się na 
sobie do dobrowolnego bycia darem dla innych i którzy postępują w sposób godny 
dziecka Bożego. Tylko tacy ludzie doświadczają niezawodnej nadziei dzieci Bożych.  
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4.2. Więź z bliźnimi 
Więź z samym sobą nie wystarcza do tego, by trwać w miłości, a w 

konsekwencji by doświadczać niezawodnej nadziei. Nie dobrze jest człowiekowi być 
samemu, gdyż każdy z nas – na podobieństwo Boga – jest spotkaniem. Tak, jak więź 
wobec samego siebie po części zależy od tego, w jaki sposób inni ludzie odnoszą się do 
nas, tak również nasza więź z bliźnimi zależy nie tylko od nas, ale - podobnie jak 
taniec - jest efektem wzajemnego oddziaływania na siebie obu stron.  

Dla tych, którzy kochają, zagrożeniem nadziei jest spotkanie z ludźmi, którzy 
nie kochają lub którzy kochają mało albo w niedojrzały sposób. Zagrożenie to staje się 
tym bardziej radykalne, im bardziej osobiście i na trwałe wiążemy się z tego typu 
ludźmi. Egoiści, a także ludzie niedojrzali i nieszczęśliwi dążą do tego, byśmy byli dla 
nich naiwną ofiarą, a nie mądrym darem. Ten bowiem, kto jest mądrym darem, 
stawia innym ludziom twarde wymagania po to, by oni również mogli uczyć się 
miłości i byli szczęśliwi. Właśnie dlatego największe wymagania stawiają ci, którzy 
najbardziej kochają. Tymczasem ten, kto nie chce lub nie potrafi kochać, pragnie 
przyjmować miłość od innych, jednak on sam nie staje się darem. Taka postawa 
prowadzi do toksycznych więzi, opartych na manipulacji, krzywdzie, przemocy czy 
przewrotności. Nic nie odbiera człowiekowi nadziei bardziej niż chore więzi. Ludzie, 
którzy nie kochają dążą - nie zawsze świadomie - do tego, by nas z czegoś okraść. 
Czasem chcą naszego towarzystwa, naszej atrakcyjności, radości, cierpliwości. 
Czasem chcą naszych umiejętności, pracowitości czy pieniędzy. Czasem chcą czegoś 
więcej. Próbują okraść nas z naszej czystości, wolności, z naszych największych 
wartości, marzeń i ideałów. To są złodzieje, którzy usiłują ukraść nas samych, naszą 
świętość i szlachetność. Chcą nas pozbawić naszych więzi z Bogiem, z samym sobą i z 
tymi, którzy nas naprawdę kochają. Jednym z największych dramatów w relacjach 
między ludźmi jest kradzież małżeństwa. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy ktoś 
doprowadza drugą stronę do złożenia przysięgi małżeńskiej, mimo że on sam wie, iż 
nie ma zamiaru lub nie potrafi dochować takiej przysięgi wobec współmałżonka. 
Kradzież małżeństwa w tym znaczeniu dokonuje się zwykle przez oszustwo (udawanie 
kogoś lepszego), wzbudzanie litości („jestem bezradny, ale ty mnie uratujesz”), 
manipulację (np. doprowadzając do współżycia seksualnego). Kto wejdzie w tego typu 
toksyczny związek, ten nie jest w stanie uchronić siebie i swoich dzieci od bolesnego 
cierpienia. Największym dramatem dla kobiety czy mężczyzny jest pomyłka w 
wyborze współmałżonka i rodzica własnych dzieci. Taka sytuacja jest znacznie 
bardziej radykalnym zagrożeniem nadziei niż trudności materialne, poważna choroba 
czy inne najdotkliwsze nawet ciężary życia.  

Dojrzale kochać drugiego człowieka to być nie tylko dobrym, ale też mądrym 
darem dla innych. To zatem być darem, który stawia stanowcze wymagania. Jeśli ten, 
kogo kocham, nie odpowiada miłością na miłość, lecz krzywdzi mnie, to – dopóki tak 
postępuje - pozostaje mi już tylko kochać go na odległość, czyli naśladować postawę 
mądrze kochającego ojca wobec marnotrawnego syna. Kochać dojrzale to w taki 
sposób dobierać słowa i czyny, by wprowadzać kochaną osobę w świat dobra, prawdy 
i piękna. Trafny dobór słów i czynów to największy kunszt w miłości. Obowiązują tu 
dwie zasady. Pierwsza z nich brzmi: to, czy kocham ciebie, zależy ode mnie, ale to, w 
jaki sposób wyrażam miłość, zależy od Ciebie i od twojego postępowania. Zasada 
druga jest równie ważna: to, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie 
krzywdził. Obydwie te zasady potwierdził Chrystus, który ludzi dobrej woli uzdrawiał, 
rozgrzeszał, przytulał, stawiał za wzór, bronił przed krzywdą. Natomiast tych, którzy 
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byli cyniczni, upominał, wzywał do nawrócenia i rozwalał im stoły. Tylko takie słowa i 
zachowania stwarzały tym ludziom szansę na refleksję i zmianę postępowania.  

Nadzieja płynie nie tylko z tego, że kocham na wzór Jezusa, ale też z tego, że 
łączę się z ludźmi, którzy kochają mnie w podobny sposób. Największym 
umocnieniem nadziei jest budowanie więzi z kimś, kto pomaga mi dojrzale kochać! 
Ale to ode mnie zależy, czy przyjmę ten dar! Jedna z moich studentek zmieniła się 
zupełnie pod wpływem spotkania z własnym dzieckiem na początku ciąży. Zerwała 
wszystkie toksyczne więzi i zatroszczyła się o to, by dojrzale pokochać samą siebie, bo 
tylko wtedy może dojrzale pokochać swoje dziecko. Człowiek, który kocha i jest 
kochany, jest człowiekiem największej nadziei.  

 
4.3. Więź z Bogiem 
Bez więzi z Bogiem człowiek nie jest w stanie budować dojrzałe i trwałe więzi z 

samym sobą i z bliźnim. Właśnie dlatego najsilniejsze więzi tworzą ci ludzie, którzy są 
przyjaciółmi Boga. Nikt z nas nie jest samą miłością. Każdy człowiek w jakimś stopniu 
dotknięty jest egoizmem, słabością, naiwnością, grzechem. Nikt z nas nie jest w stanie 
wymyślić miłości ani trwać w miłości bez pomocy Boga, który jest Miłością. Jest tu 
zatem analogia do sytuacji dziecka, które bez pomocy mądrze kochających dorosłych 
nie rozwinie się spontanicznie. Człowiek potrzebuje więzi z Kimś, wobec Kogo może 
przez całe życie pozostać dzieckiem potrzebującym pomocy i czułej miłości. Podobnie 
jak w „Niekończącej się opowieści” Michaela Ende, w każdym z nas jest jednocześnie 
dzielny i nieustraszony wojownik oraz zagubione i bezradne dziecko. Potrzebujemy 
więzi z kimś, kto kocha nas bardziej niż my kochamy samych siebie, kto kocha nas 
nad życie, nieodwołalnie i bezwarunkowo. Kimś takim jest tylko Bóg, który jest 
Miłością. Możemy stawać się mądrym darem dla innych ludzi tylko wtedy, gdy 
spotykamy się z Miłością i gdy Miłość kochamy nade wszystko, bo tylko Boża Miłość 
chroni nas przed toksycznymi więziami, krzywdą, grzechem i rozpaczą. Nie jesteśmy 
więksi od Dawida, który bez spotkania z Bogiem pozostałby cudzołożnikiem i 
mordercą, dopuszczającym się coraz okrutniejszych krzywd i coraz cięższych 
grzechów. Nie jesteśmy też więksi od Piotra, który bez spotkania ze 
Zmartwychwstałym podpadłby w rozpacz tak, jak Judasz.  

W każdej sytuacji będziemy trwać w nadziei wtedy, gdy nasza więź z Bogiem 
będzie silniejsza od naszej najsilniejszej więzi z człowiekiem. Pierwszym przejawem i 
sprawdzianem dziecięcej więzi z Bogiem jest modlitwa. Dzieci, które czują się 
kochane, nieustannie rozmawiają z rodzicami i żyją mocą kontaktu z nimi. Podobnie 
człowiek dziecięco zaprzyjaźniony z Bogiem, nieustannie się modli. Modlitwa to 
najbardziej osobista rozmowa, w czasie której jestem w stanie powiedzieć Bogu o 
mnie więcej niż samemu sobie. W czasie modlitwy zyskuję nowe siły, odkrywam nowe 
drogi rozwiązywania trudności, odnajduję nową nadzieję. W czasie modlitwy 
upewniam się o tym, że Bóg szepce mi takie słowa, których najbardziej potrzebuję w 
danej chwili i kocha mnie taką miłością, która niezawodnie umacnia moją nadzieję. 

Skoro jedynym źródłem niezawodnej nadziei jest miłość, to ludźmi największej 
nadziei są święci. Święty to ktoś, kto w najtrudniejszej nawet sytuacji może zachować 
niewzruszoną nadzieję, gdyż taki człowiek w każdej sytuacji kocha i przyjmuje miłość. 
Jakże trudne i pełne przeciwności było doczesne życie Maryi i Jozefa czy życie Jana 
Pawła II. Po ludzku patrząc, mieli oni wszelkie powody do tego, by popaść w rozpacz 
lub buntować się przeciw Bogu. Ale - będąc świętymi - błogosławili Boga i stali się 
Jego czytelnymi świadkami. Pełnię i pewność nadziei mają ludzie święci, czyli ci, 
którzy wiernie pełnią wolę Boga, a wszystko inne Jemu zawierzają.  
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Zakończenie 
 
W swej kruchości i słabości każdy z nas zagrożony jest utratą nadziei. 

Najbardziej radykalnym zagrożeniem nadziei nie jest bieda czy choroba, ale toksyczne 
więzi, czyli więzi oparte na czymś innym niż miłość. Dramatycznym zagrożeniem 
nadziei jest szukanie jej tam, gdzie jej znaleźć nie można. Nadzieja to nie to samo, co 
„pozytywne” myślenie czy optymistyczne nastawienie do życia. Niezawodna nadzieja 
to owoc dojrzałych więzi, chronionych dojrzałymi wartościami, czyli trwanie w 
miłości. Nadzieja – podobnie jak radość - ukryta jest za przezroczystą miłością. 
Nadzieja nie jest osiągalna dla ludzi, którzy krzywdzą siebie czy innych. Utrata 
nadziei nie jest problemem, lecz sygnałem, że w naszym życiu brakuje miłości. Dla 
tych ludzi, którzy nie kochają, droga do nadziei zaczyna się od szczerego nawrócenia. 
Pierwszym warunkiem odzyskania nadziei jest bowiem uwolnienie się z sytuacji, 
która odbiera nadzieję.  

Nadzieja nie jest nam potrzebna na jutro lecz na dziś, tu i teraz, bo nie ma 
dobrej przyszłości bez dobrej teraźniejszości. Właśnie dlatego nadziei trzeba szukać w 
teraźniejszości, natychmiast, nie odkładając tego na jutro. Rozpaczliwa sytuacja ma 
miejsce wtedy, gdy ktoś postanawia, że będzie szukał nadziei jutro czy pojutrze. Jutro 
jest przecież w rękach Boga, a nie w naszych rękach. Człowiek może decydować tylko 
o tym, co w jego życiu dzieje się tu i teraz. Człowiek nadziei to kto, kto tu i teraz uczy 
się dojrzale kochać samego siebie, kto tworzy dojrzałe więzi z innymi ludźmi, kto 
natychmiast i radykalnie uwalnia się od toksycznych więzi i kto codziennie staje w 
obliczu Boga z ufnością dziecka. Człowiek prawdziwej nadziei podobny jest do góry, 
która staje się wyższa od samej siebie po to, by dotykać nieba. Taki człowiek wie, że 
wszystko może w Bogu, który go umacnia (por. Flp 4,13). 
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CZŁOWIEK ISTOTĄ POSZUKUJĄCĄ  
I POGŁEBIAJACĄ NADZIEJĘ 

 
 
O nadziei mówi się i pisze dużo, zwłaszcza po wydaniu Encykliki Spe salvi 

papieża Benedykta XVI. Nadzieja także coraz częściej staje się przedmiotem wielu 
naukowych rozważań w psychologii, filozofii i teologii. Termin ten także spotkać 
można w twórczości artystycznej, a głównie literackiej. O nadziei pisali święci, poeci, 
kandydaci na ołtarze, naukowcy, ale także nadzieja jest terminem, którym ludzie 
posługują się na co dzień w różnych okolicznościach i sytuacjach swojego życia. 

Nadzieja jest naturalnym stanem egzystencji człowieka, jest tą dyspozycją 
psychiczną, która pozwala nadać sens działaniu i życiu. Jest ona czynnikiem 
aktywizującym i ukierunkowującym ludzkie czynności, gdyż dzięki niej człowiek może 
podejmować skutecznie różne cele, ale także czuć się w życiu bezpiecznie oraz 
oczekiwać spełnienia swych dążeń, realizacji planów oraz posiadać przeświadczenie, 
że wszelki trud życia, jego sukcesy i porażki, a także śmierć ma głęboki sens i 
znaczenie. Nadzieja człowieka obejmuje zatem wiele płaszczyzn dotyczących jego 
funkcjonowania i sfery przeżyć psychicznych.  

Nadzieja dotyczy dwóch rzeczywistości. Z jednej strony obejmuje sprawy życia 
codziennego, doczesnego. Zatem człowiek ma nadzieję np., że ukończy z 
powodzeniem szkołę, że zdobędzie dobrze płatną pracę, że operacja chorego w 
rodzinie zakończy się sukcesem, że jego małżeństwo będzie szczęśliwe, że nowo 
wybrana izba do parlamentu będzie bronić interesów najbiedniejszych. Z drugiej 
strony nadzieja sięga także poza śmierć człowieka, czyli dotyka rzeczywistości, która 
nadaje ostateczny sens jego trudom, chorobom, cierpieniom, przeżywanym przez 
niego tragediom. Nadzieja realizuje się w konkretnej egzystencji człowieka i jest 
związana z jego funkcjonowaniem „w nadziei i z nadzieją”. Ludzie dążą w życiu do 
realizacji swoich pragnień, celów, planów, dążą do osiągnięcia samorealizacji, własnej 
pełni i we wszystkich swoich działaniach i przedsięwzięciach są wspomagani i 
podtrzymywani przez nadzieję. Człowiek jest zatem istotą, która „ma nadzieję” i która 
„żyje nadzieją”. Osoba pełna nadziei przekracza granice swojej egzystencji i poszukuje 
źródła swego istnienia. Człowiek dąży także do zrozumienia ostatecznego 
przeznaczenia jego samego, ale także tego wszystkiego, co doświadcza i przeżywa 
każdy człowiek aktualnie żyjący, ale także tego, co doświadczał w przeszłości oraz 
tego, co będzie udziałem ludzi żyjących po jego śmierci.  

 
1. Struktura nadziei jako dyspozycji psychicznej 
 
Człowiek, który ma nadzieję spodziewa się zaistnienia sprzyjających 

okoliczności umożliwiających osiągnięcie jakiegoś wartościowego celu, czyli dobra. 
Pragnąc natomiast osiągnąć jakieś dobro, a więc zrealizować swe zamierzenia, 
osiągnąć ważny dla siebie cel, człowiek podejmuje konkretne czynności. Nadzieja więc 
jest ważnym motywatorem ludzkiego działania ukierunkowując osobę na zdobycie 
określonego celu. Cel, ku któremu zmierza człowiek, zawsze stanowi dla niego jakąś 
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wartość lub dobro, jednakże jego zdobycie jest obwarowane pewną dozą niepewności. 
Człowiek nigdy nie jest pewny osiągnięcia celu, jednak ma nadzieję i ona właśnie jest 
siłą popychającą go do podejmowania działań. Dzięki nadziei człowiek odnajduje sens 
swego partykularnego działania, a także całego swojego życia. Jednakże zdarza się 
także tak, że ludzie tracą nadzieję i wtedy nie wierzą, że uda im się zrealizować 
zamierzone cele, że osiągną upragnione dobro. Wówczas wpadają w stan bez nadziei, 
tracąc wiarę na realizację jakiegokolwiek przedsięwzięcia wpadając w stan 
przygnębienia, lęku, rozpaczy, depresji, apatii.  

Ludzie na ogół mają świadomość, że w realizacji każdego celu oraz w 
formułowaniu planów i zamierzeń, nadzieja jest bardzo istotna i dlatego starają się ją 
podtrzymać, a także aktywnie poszukiwać źródeł skąd mogliby ją czerpać. To jest 
fundamentalne pragnienie i zarazem podstawowa potrzeba człowieka. Jest też wiele 
sposobów odzyskiwania nadziei, a także źródeł, z których można czerpać nadzieję i w 
czym lub w Kim ją pokładać. 

Nadzieja zgodnie z tradycją filozoficzną, teologiczną, psychologiczną, a także z 
mądrością obiegową należała niegdyś do zbioru emocji. Jednak w świetle 
współczesnych osiągnięć psychologii poznawczej, zdaniem psychologa Józefa 
Kozieleckiego, należy zrewidować ten pogląd. Autor ten nadzieję rozumie jako 
„wielowymiarową strukturę poznawczą, której centralnym składnikiem jest 
przekonanie, że w przyszłości człowiek otrzyma dobro (osiągnie ważny cel) z 
określonym stopniem pewności, czyli określonym prawdopodobieństwie”1. Nadzieja 
jako struktura wymiarowa zawiera w sobie wiele składników, do których należą 
przede wszystkim emocje, ale oprócz nich także myśli o czasie przyszłym, sądy 
afiliatywne, motywy i czynniki sprawcze. Zatem nadzieja stanowi pewną stałość 
psychiczną, w której dominującą rolę odgrywa poznanie.  

J. Kozielecki w oparciu o dwa kryteria aktywność - pasywność oraz 
partykularność – generalność wyróżnił cztery  rodzaje nadziei: pasywna, aktywna, 
partykularna, generalna2. 

Nadzieję pasywną stanowią przekonania jednostki, że po okresie biernego 
oczekiwania, osiągnie ona pożądany wynik lub cel z określonym stopniem 
prawdopodobieństwa. Przekonaniom tym zazwyczaj towarzyszą pozytywne emocje. 
Jednak w takich sytuacjach człowiek zachowuje się biernie, tzn. nie robi nic, aby 
zwiększyć szansę osiągnięcia oczekiwanego dobra. Nadzieja pasywna może jednak 
prowadzić do frustracji w przypadku nie osiągnięcia spodziewanych rezultatów, 
stanów rzeczy lub celów3. Myślę, że taki nadziei rodzaj nadziei jest określany jako 
„matka głupich”. 

Jednakże zazwyczaj w swoich działaniach człowiek posługuje się nadzieją 
aktywną, gdyż czynnie angażuje się w dążeniu do wyznaczonych przez siebie celów. 
Nadzieja aktywna polega na silnym przekonaniu jednostki, że dzięki umiejętnościom 
wykonywania zadań i silnej motywacji inicjującej i podtrzymującej to działanie, 
osiągnie ważny dla siebie cel z prawdopodobieństwem większym od zera. Bardzo 
istotna w aktywnej nadziei jest wola człowieka, która stanowi interakcję umiejętności 
poszukiwań i konstruowania działań z silną motywacją do osiągnięcia celu4.  

Nadzieja aktywna i pasywna ma charakter partykularny (pojedynczy), 
ponieważ związane są z ściśle sprecyzowanym celem, który człowiek pragnie osiągnąć 

                                                
1 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 37. 
2 Tamże, s. 38. 
3 Tamże, s. 39. 
4 Tamże, s. 39. 



                            ISSN 2082-7067    1(1)2010    KWARTALNIK NAUKOWY  

w określonym miejscu i czasie oraz z ustalonym wcześniej prawdopodobieństwem. 
Człowiek według nadziei partykularnej może formułować różnorodne cele, od bardzo 
prostych po bardzo skomplikowane1.  

Poza nadzieją partykularną wyróżnia się nadzieję generalną, nazywaną ogólną 
lub absolutną, która też może być aktywna lub pasywna. Nadzieja taka nie odnosi się 
do konkretnego wyniku, stanu rzeczy lub celu lecz jest „trwałym ogólnym 
przekonaniem, że w przyszłości, bliższej lub dalszej, zrodzą się nowe, ważne zadania, 
których, rozwiązanie nasycone będzie pozytywnymi wartościami i dobrami”2. 
Nadzieja taka pozwala osiągać znaczące i doniosłe cele, a także podejmować i 
realizować osobiste i społeczne interesy. Nadzieja generalna jak sama nazwa 
wskazuje, nie odnosi się do konkretnej przestrzeni, czasu czy nawet czynu lecz jest 
zgeneralizowana, to znaczy człowiek żyje według nadziei i w nadziei. Nadzieja 
generalna pełni dwie podstawowe funkcje w życiu człowieka; po pierwsze, wpływa na 
poczucie sensu życia nawet w sytuacjach tragicznych, dramatycznych i 
niebezpiecznych dla niego, czyli określanych jako beznadziejne, po drugie, wpływa 
pozytywnie na nadzieję partykularną. Wówczas to nadzieja generalna broni człowieka 
przed rozpaczą i beznadziejnością3.  

Nadzieja jako wielowymiarowa struktura poznawcza składa się z kilku 
integralnych, konstytuujących ją elementów. Wyróżnia się: składnik poznawczy, 
emocjonalny, temporalny, afiliatywny i sprawczy4.  

Składnik poznawczy zajmuje centralne miejsce w nadziei według koncepcji J. 
Kozieleckiego i stanowi system przekonań, czyli myśli, sądów, skojarzeń, wyobrażeń 
jednostki o osiągnięciu w przyszłości ważnego i istotnego dla niej celu, pożądanego 
wyniku bądź też jakiegoś dobra5.  

Składnik emocjonalny i afektywny odgrywa w nadziei podstawową rolę, 
ponieważ przekonanie o osiągnięciu celu zawsze jest nasycone emocjami, uczuciami, 
a często także namiętnościami. Przeżycia emocjonalne człowieka są związane ze sferą 
wyobrażeń człowieka i jego oczekiwań, co do mających nastąpić rezultatów. Na ogół 
nadzieja związana z wystąpieniem w przyszłości wydarzeń, zjawisk czy sytuacji, 
wywołuje emocje o znaku dodatnim, czyli człowiek przeżywa radość, 
podekscytowanie, zadowolenie, radosne oczekiwanie, dumę, szczęście.  

Składnik temporalny pozwala na umieszczenie nadziei w czasie przyszłym. 
Oczywiście, że na wybory człowieka, przekonania, samopoczucie psychiczne mają 
wpływ jego doświadczenia z przeszłości, jak też aktualne sytuacje i zdarzenia, to 
jednak nadzieja jest skoncentrowana na przyszłość. W nadziei rola okresu przeszłego i 
teraźniejszego jest wtórna w porównaniu z przyszłym, który z kolei równocześnie 
wpływa na sposób przeżywania teraźniejszości oraz sposób interpretowania 
przeszłości. Nadzieja ma jeszcze inny, głębszy wymiar, który J. Kozielecki ujął w 
następującej sentencji...” nie ma nadziei bez przyszłości i nie ma przyszłości bez 
nadziei”6. W tym też zawiera się kontekst ciągłości nadziei i powiązania czasu 
teraźniejszego z przyszłym. 

Ważnym składnikiem nadziei jest afiliatywność, czyli odniesienie do innych 
ludzi, np. rodziców, przyjaciół, sąsiadów, osób duchownych, nauczycieli, lekarzy, czy 
ogólnie ludzkości, a także instytucji społecznych, Kościoła, tradycji, zjawisk 

                                                
1Tamże, s. 40. 
2 Tamże, s. 41. 
3 Tamże, s. 42. 
4 Dokładną charakterystykę tych składników przedstawia J. Kozielecki w książce: Psychologia 
nadziei… dz. cyt., s. 42-47. 
5 Tamże, s. 43. 
6 Tamże, s. 45. 
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przyrodniczych, dzieł kultury. Szczególnie doniosłe znaczenie w przeżywaniu i 
interpretowaniu przez ludzi wydarzeń i sytuacji ma ich odniesienie do Boga, wiary, 
wyznawanej religii, wartości transcendentnych1. 

Składnik sprawczy nadaje nadziei dynamiczny charakter i stąd wpływa na 
procesy psychiczne i społeczne człowieka. Pełni on funkcję motywacyjną, skierowaną 
na osiągnięcie celów i doniosłych wyników. Czynnik ten zwiększa aktywność 
człowieka, stymuluje czynności planowania umożliwiające rozwiązywanie problemów 
i tworzenie użytecznych społecznie dzieł, a także dążenia do przekraczania samego 
siebie w realizacji ważnych i wymagających heroizmu działań. Decyduje także o 
trwałości ludzkiego działania, przez co w wielu sytuacjach wpływa na poczucie 
powodzenia jednostki i w przypadkach trudności chroni przed przeciwnościami losu. 
Czynnik ten przede wszystkim wpływa na poczucie sensu życia2. 

Psycholog E. Erikson uważa, że nadzieja kształtuje się około pierwszego roku 
życia i jest „szczególnym przeświadczeniem jednostki o dwóch ogólnych i 
powiązanych ze sobą właściwości świata: że jest on uporządkowany i sensowny oraz 
że jest generalnie przychylny ludziom”3. Nadzieja ma charakter poznawczy w tym 
sensie, że pozwala na interpretowanie i przewidywanie zdarzeń. Przejawia się ona 
również w emocjach i uczuciach towarzyszącym ocenie poznawczej.  

E. Erikson wyróżnia kryzysy, które są motorem rozwoju człowieka4. Kryzysy te 
stanowią punkty zwrotne w życiu ludzkim wywołujące niepokój i konflikt, ale 
jednocześnie umożliwiające zdobycie nowych kompetencji, dzięki którym człowiek 
coraz lepiej adaptuje się do bardziej skomplikowanej rzeczywistości. Sposoby 
przeżycia kryzysów zależą od osobowych zasobów energii zgromadzonych przez 
jednostkę, istnienia społecznych form wsparcia, nowych możliwości i okoliczności, 
jakie stwarza społeczeństwo, a także doświadczenia płynące z rozwiązań kryzysów z 
wcześniejszych okresów rozwojowych. Żaden konflikt nie zostaje bowiem rozwiązany 
raz na zawsze, lecz zdobyta w określonym stadium jakość ego rozwija się w ciągu 
dalszego życia. Każdy okres rozwojowy człowieka jest zależny od poprzednich i w 
pewnym sensie przygotowuje kolejne5. 

E. Erikson wprowadził do swej koncepcji pojęcie cnoty podstawowej ego (basic 
virtue of ego), czyli siły witalnej, która jest rezultatem pomyślnego zakończenia 
każdego rozwiązanego kryzysu danego okresu rozwojowego. Jako pierwsza, 
najbardziej podstawowa oraz najtrwalsza z sił ego powstaje cnota nadziei (Trzebiński, 
Zięba 2003). 

Koncepcję nadziei Eriksona została zweryfikowana przez J Trzebińskiego i M. 
Ziębę. Wprowadzili oni pojęcie nadziei podstawowej, która różni się nieco od nadziei 
rozumianej jako „poczucie, że rzeczy będą układały się pomyślnie”6. Poziom nadziei 
podstawowej traktowany jest jako ważny czynnik osobowościowy.  

                                                
1 Tamże, s. 45. 
2 Tamże, s. 46. 
3J. Trzebiński, M. Zięba, Nadzieja, strata i rozwój, „Psychologia Jakości Życia”, 2003, t. 2, nr 1, s. 4. 
4 E. Erikson wyróżnił osiem stadiów w cyklu życia ludzkiego. Dokładniejszy ich opis można znaleźć w 
pozycjach: R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006:, s. 329-331; J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. tom I, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 260; M. Sękowska, Neopsychoanalityczna koncepcja 
rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona, w: P. Socha (red.), Duchowy rozwój człowieka: fazy 
życia, osobowość, wiara, religijność. Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia, Wydawnictwo UJ, 
Kraków 2000, s. 101 - 139.  
5 Tamże, s. 115. 
6 J. Trzebiński, M. Zięba, Nadzieja. dz. cyt. s. 4.  
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Nadzieja podstawowa umożliwia reagowanie jednostki na dwa rodzaje sytuacji: 
na sytuacje nowości i sytuacje rozpadu dotychczasowego ładu. W sytuacjach nowości, 
nadzieja podstawowa zwiększa gotowość do podejmowania nowych wyzwań i 
budowania nowego ładu. Nadzieja podstawowa może bardziej wpływać na 
umiejętność adaptacji w nowym środowisku niż optymizm i wiara we własne 
możliwości oraz osobiste kompetencje. Nadzieja odgrywa także bardzo dużą rolę w 
sytuacji straty i rozpadu dotychczasowego ładu w życiu jednostki. Pozwala ona na 
szybsze i łatwiejsze przezwyciężanie kryzysu i powstanie oraz ukształtowanie się 
postawy konstruktywnej, dążącej do zbudowania nowego ładu1. 

J. Trzebiński i M. Zięba uważają, iż nadzieja podstawowa stanowi względnie 
stałą strukturę osobowości człowieka. Podstawy nadziei kształtują się u jednostki we 
wczesnym dzieciństwie, ale jej poziom zmienia się nieustannie w ciągu całego życia. 
Czynnikami, które wpływają na zmianę poziomu nadziei są różne wydarzenia 
przełomowe w życiu człowieka, które mogą zarówno zwiększać, jak i zmniejszać 
poziom nadziei podstawowej. Badania przeprowadzone przez tych autorów wykazały, 
że osoby o większym poziomie nadziei w sytuacji straty rzadziej stosują wycofanie, a 
w przypadku niepowodzenia częściej przyjmują strategię zadaniową. J. Trzebiński i 
M. dowiedli w swoich badaniach, że nadzieja podstawowa wpływa na „adaptacyjność 
reakcji na trudne sytuacje”. Autorzy ukazali także „funkcjonalną odmienność nadziei 
podstawowej i wiary we własny sukces w sytuacji nieodwracalnej straty i 
niepowodzenia”2. Nadzieja podstawowa ma wpływ na reakcję poznawczą i 
emocjonalną człowieka i „jest decydującym czynnikiem wpływającym na 
konstruktywność przeddecyzyjnych procesów poznawczych w sytuacji trudnej. 
Nadzieja wpływa na pozytywność myślenia o sytuacji i pozytywność emocji wobec 
sytuacji (...). Jednak w przypadku podejmowania i realizacji decyzji (behawioralna 
reakcja na stratę) istotne wydają się dwa czynniki – zarówno poziom podstawowej 
nadziei, jak i poziom wiary we własny sukces”3. 

J. Trzebiński i M. Zięba wykazali także na podstawie badań, że wysoki poziom 
nadziei podstawowej korzystnie wpływa na powodzenie psychoterapii, a także 
„ułatwia przezwyciężenie kryzysu tożsamości wywołanego odrzuceniem przez osoby 
bliskie. Ludzie z wysokim poziomem nadziei podstawowej łatwiej budują nową 
tożsamość”4. Wyższy poziom nadziei wpływa również pozytywnie na rozwojowe 
konsekwencje sytuacji trudnych, na umiejętność konstruktywnego wyciągania 
wniosków z niepowodzeń, dokonywania reorganizacji podejmowanych działań5.  

Im niższy poziom nadziei podstawowej, tym bardziej można sugerować 
istnienie kryzysu nadziei. Natomiast niski poziom nadziei podstawowej wiąże się 
często z lękiem, objawami somatycznymi i depresją6. 

Nadzieja rozumiana jako wielowymiarowa dyspozycja psychiczna nie obejmuje 
jedynie wiary iż „rzeczy będą układały się pomyślnie”. Odnosi się ona przede 
wszystkim do nieprzemijającej pewności i wartości - transcendującej człowieka, 
przekraczającej śmierć. Człowiek pokłada nadzieję w Bogu i powierza swe losy 
Opatrzności ufając, że Bóg prowadzi go do wiekuistego szczęścia. Bóg, który jest 
Stwórcą życia nierozdzielnie związanego z nadzieją i Stwórcą człowieka, który nie 
może żyć bez nadziei, jest Bogiem miłości przekraczającej śmierć, czyli największej 
nadziei. Bóg dał człowiekowi obietnicę zbawienia, która rozumiana jest jako 

                                                
1 Tamże, s. 5. 
2 J. Trzebiński, M. Zięba, Nadzieja, strata i rozwój, Psychologia Jakości Życia, 2003, t. 2, nr 1, s. 10. 
3 Tamże, s. 12. 
4 Tamże, s. 15. 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
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wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu i śmierci. Obietnica ta została wyrażona 
przez Jezusa Chrystusa nie tylko przez głoszenie nadejścia Królestwa Bożego i 
wezwanie do nawrócenia, lecz przede wszystkim przez Jego mękę i śmierć na krzyżu. 
Natomiast zmartwychwstanie Jezusa stało się znakiem i gwarancją powszechnego 
zmartwychwstania. Chrześcijanin żyjący nadzieją ufnie patrzy w przyszłość życia 
wiecznego, ponieważ oczekuje na spełnienie obietnicy osiągnięcia Królestwa 
niebieskiego i możliwości zjednoczenia się ze Stwórcą.  

Postawa nadziei chrześcijańskiej ze swej istoty jest postawą bezgranicznego 
zawierzenia Bogu, który jest najwyższą miłością, ponieważ oddał życie za każdego 
człowieka. Z zawierzenia Bogu rodzi się cierpliwość i wytrwałość w dążeniu 
chrześcijanina do celu i kroczeniu z własnym krzyżem za Chrystusem. Te cechy 
chrześcijańskiej nadziei pozwalają na to, by niestrudzenie wyczekiwać na spełnienie 
się dobra w życiu człowieka. Wynika z tego, że nadzieja nie dotyczy tylko spraw 
wiecznych, ale także kształtuje postawę chrześcijańskiej aktywności życiowej w życiu 
obecnym. Zatem nadzieja uwalnia człowieka od poczucia bezsensu życia i fatalizmu. 
Broni przed zwątpieniem, rezygnacją, wycofywaniem się z podejmowania aktywności 
na rzecz szerzenia dobra wokół siebie, budowania lepszego świata, twórczego 
kształtowania go w sobie i innych. Rodzi siłę i odporność duchową. Umacnia przeciw 
wszelkim przeszkodom, trudom i przeciwnościom życia. To właśnie dzięki nadziei 
człowiek ma motywację, by trudzić się dla Królestwa Bożego, z przeświadczeniem, że 
Bóg prowadzi go najlepszą drogą prowadzącą bezpiecznie do osiągnięcia przez niego 
ostatecznego celu. 

Nadzieja należy do jednej z trzech cnót teologalnych, dzięki której obok wiary i 
miłości człowiek urzeczywistnia pragnienie osiągnięcia życia wiecznego, czyli 
szczęścia Królestwa niebieskiego. Cnota nadziei odpowiada więc jak czytamy w 
Katechizmie: „dążeniu do szczęścia, złożonemu przez Boga w sercu każdego 
człowieka; podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działania ludzi; oczyszcza 
je, by ukierunkować je na Królestwo niebieskie; chroni przed zwątpieniem; 
podtrzymuje w każdym opuszczeniu; poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia 
wiecznego. Żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości”1. 

Wiara, nadzieja i miłość są złączone ze sobą na podobieństwo Trójcy Św. Wiara 
polega na uznaniu i przyjęciu Objawienia Bożego i samego objawiającego się Boga 
jako Stwórcy, Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Św. Nadzieja i miłość wypływają z 
wiary i są z nią bardzo ściśle związane tak, że żadna z nich nie może istnieć 
samodzielnie. Jeśli rozwija się jedna, rozwijają się inne, jeżeli upada któraś z nich, 
wraz z nią upadają inne.  

 
2. Atrybuty dojrzałej nadziei 
 
Często ludzie nie zdają sobie w pełni sprawy z tego jak głęboko przenika i 

rządzi nimi ich nadzieja. Dopiero, gdy ją tracą, odkrywają, czym dla nich była i 
wzrasta w nich przekonanie, że nie w sposób bez niej żyć. Nadzieja także nie 
występuje u ludzi zawsze w takim samym stopniu. Różne sytuacje życiowe wpływają 
na to, że człowiek może mieć nie jednakowy poziom nadziei, który implikuje podjęcie 
określonych decyzji i działań o charakterze egzystencjalnym, często mający wymiar 
ostateczny. 

                                                
1 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1817, Pallottinum, Poznań 1994, s. 426. 



                            ISSN 2082-7067    1(1)2010    KWARTALNIK NAUKOWY  

J. Tischner zauważa, że w ramach doświadczenia ludzkiej nadziei zawiera się 
heroizm człowieka i dojrzałość jego nadziei1. To właśnie nadzieja pozwala człowiekowi 
człowiekowi na podjęcie czynów heroicznych. Człowiek mając nadzieję na spełnienie 
jakiś ważnych wartości podejmuje ekstremalne działania; np. żołnierz gotów jest 
ponieść śmierć w obronie ojczyzny, matka dla dziecka podejmuje się niekiedy 
wielkich wyrzeczeń, policjant decyduje się na schwytanie groźnego przestępcy. 
Heroizm człowieka nie uwidacznia się jedynie w czynach wielkich i nieprzeciętnych. 
Rafał Kalinowski uważał, że heroizm nadziei wyraża się przede wszystkim w 
cierpliwym znoszeniu przeciwności. Należy zwrócić uwagę, że czynów heroicznych, 
którym towarzyszy nadzieja nie podejmuje jedynie człowiek, ale taki czyn podjął także 
Syn Boży. Niezwykłym heroizmem było podjęcie przez Chrystusa męki, cierpienia i 
śmierci krzyżowej. Nie dokonałby się ten heroiczny akt zbawienia ludzi, gdyby nie 
towarzyszyła temu nadzieja na odkupienie każdego człowieka. Ludzie też nie byliby 
skłonni do podejmowania żadnych czynów altruistycznych dla innych, a także 
heroicznych, gdyby pozbawieni byli nadziei na spełnienie jakiegoś dobra, wartości, 
zwłaszcza tej nieprzemijającej, za którą tęskni serce człowieka. W końcu nadzieja 
nadaje sens także śmierci, a nawet ją przezwycięża. J. Tischner stwierdza, że „jaka jest 
ludzka nadzieja, taki jest ludzki heroizm”2 i jeśli chcemy zrozumieć jakiś heroiczny 
czyn człowieka, musimy przede wszystkim dotrzeć do istoty wymiaru dojrzałości jego 
nadziei.  

Juliusz Słowacki łączył heroizm ludzki z jego nadzieją pisząc:  
Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei  
i przed narodem niosą oświaty kaganiec;  
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. 
 
Dojrzałość nadziei jest jedną z najważniejszych wartości osobowych, a sama 

zaś nadzieja jest najwłaściwszą dla ludzi perspektywą odkrywania i oglądania prawdy 
o człowieku i o świecie oraz nadaje określony sposób przeżywania przez niego życia.  

Czesław Miłosz w wierszu Nadzieja zachęca do tego, by trudzić się nad tym, 
aby głębiej i mądrzej przeżywać i kształtować swoją nadzieję.  

 
NADZIEJA 
 
Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, 
Że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem, 
I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie. 
A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, 
Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. 
 
Wejść tam nie można. Ale jest na pewno. 
Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, 
Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną 
W ogrodzie świata byśmy zobaczyli. 
 
Niektórzy mówią, że nas oko łudzi 
I że nic nie ma, tylko się wydaje, 
Ale ci właśnie nie mają nadziei. 

                                                
1 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei. Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, s. 294. 
2 Tamże, s. 295. 
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Myślą, że kiedy człowiek się odwróci 
Cały świat za nim zaraz być przestaje, 
Jakby porwały go ręce złodziei.  
 
 J. Tischner stwierdza, że „człowiek dojrzewa w miarę, jak coraz bardziej 

dojrzała staje się jego nadzieja. Nadzieja staje się bardziej dojrzała w ten sposób, że w 
miejsce nadziei płytszej pojawia się nadzieja głębsza, a w miejsce nadziei 
przemijającej – nadzieja trwała, a w miejsce nadziei, która się spełnić nie może, 
nadzieja, która się urzeczywistnia” 1. 

Psychologowie również odróżniają nadzieję dojrzałą od niedojrzałej i podają 
charakterystyczne przymioty dojrzałej nadziei. Zwracają także uwagę na zachodzący 
w człowieku proces dojrzewania nadziei.  

J. Kozielecki uważa, iż dojrzała nadzieja powinna być aktywna, wzrostowa, 
świadoma, ekspansywna, realistyczna, regulująca, oraz nastawiona na unikatowe 
przeżycia. Nadzieja aktywna zakłada pełne zaangażowanie się całej osoby człowieka 
obejmującej sferę poznawczą, emocjonalną, motywacyjną, wolitywną i umysłową w 
osiąganie zamierzonych przez niego celów. Osiąganie doniosłych celów i nadawanie 
sensu życia nie może się dokonywać bez udziału świadomości człowieka, więc jedynie 
świadoma nadzieja, czyli zdawanie sobie w pełni sprawę z celu, do którego się dąży, 
zapewnia realizowanie planów, zamierzeń, różnorodnych działań. Jest to możliwe 
tylko wtedy, gdy nadzieja się rozwija, czyli gdy człowiek stara się o zwiększanie jej 
poziomu. Progresja nadziei jest wielokierunkowa, ponieważ zakłada rozszerzanie 
zbioru dziedzin jego działalności. Jednostka dzięki temu może dokonywać różnych 
wyborów, stawiać sobie mniej lub bardziej odległe cele o wielu poziomach trudności i 
złożoności. Takie działania opierają się na obiektywnych i realnych faktach, którego 
podstawę stanowi racjonalne myślenie implikujące ważny atrybut realistycznej 
nadziei. Dojrzała nadzieja pełni określone funkcje regulujące zachowanie w kierunku 
osiągania zamierzonych celów prowadzących w konsekwencji do poczucia sensu 
życia. Ostatni atrybut nadziei został nazwany przez Kozieleckiego jako unikatowe 
przeżycia i niepowtarzalne doświadczenia. Wiąże się on z duchowymi stanami 
poznawczymi i emocjonalno-motywacyjnymi warunkującymi głębokie przeżywanie 
oraz transcendencję własnej egzystencji z poczuciem pełnej samorealizacji, 
przyczyniając się do szerzenia dobra wokół swego bliższego i dalszego otoczenia2. 

 
3. Człowiek poszukujący źródeł nadziei i niosący nadzieję 
 
Nadzieja jako podstawowa predyspozycja psychiczne człowieka stanowi jeden z 

najważniejszych motywatorów ludzkiego działania, który u ludzi może przybierać 
niejednakowy poziom natężenia, ale także może się zmieniać w ciągu życia u tej samej 
osoby. Nadzieja może opadać, wzrastać, a także pogłębiać się obejmując stopniowo 
wszystkie dziedziny ludzkiego funkcjonowania. Nadzieja ma moc także przemieniania 
jednostki żyjącej według nadziei w tzw. „człowieka nadziei”. Różne sytuacje życiowe 
człowieka, jego doświadczenia, sposób interpretacji tych sytuacji, a także rodzaj 
wsparcia społecznego wpływają w sposób istotny na poziom ludzkiej nadziei. Św. 
Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchowych pisze, że „tam gdzie działają liczne 
sprzeczności, tam rozkwita największa nadzieja”. Jednak szczególnie niebezpieczny 
dla egzystencji ludzkiej jest spadek nadziei, ponieważ człowiek nie potrafi żyć 

                                                
1 Tamże, s. 308. 
2 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. dz. cyt., s. 136-138. 
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pozbawiony nadziei. Dopiero nadzieja mobilizuje ludzkie siły i energie, angażuje w 
budowanie lepszego jutra, daje poczucie sensu w przeżywaniu sytuacji trudnych, w 
cierpieniu.  

Ludzie są na ogół świadomi znaczenia nadziei w ich życiu i stąd efektywnie 
poszukują źródeł nadziei. Franciszek Futyma na podstawie zestawiania dostępnej mu 
literatury wyróżnił następujące źródła nadziei: 

- wrodzona wiara człowieka, iż przyszłość będzie lepsza od teraźniejszości; 
- zdolność człowieka do antycypacji przyszłych stanów, zwłaszcza pożądanych; 

zdobywana przez człowieka wiedza uwiarygodnia jego przewidywania co do 
przyszłości, w ten sposób nabiera przekonania, że osiągnie zamierzony cel; ważną rolę 
odgrywają osobiste doświadczenia jednostki;  

- nastawienie do otaczającej rzeczywistości jako pochodna obrazu świata i 
samego siebie; 

- poczucie osobistego sprawstwa1. 
Świat na wiele sposobów próbuje ludziom wskazać źródła pewnego szczęścia. 

Podsuwa im łatwe i gotowe rozwiązania, że są nimi pieniądze, sława, zaszczyty, 
władza, wiedza, uroda, zdrowie, dobra materialne. Człowiek jednak analizując te 
„ziemskie” dobra ma świadomość, że one przemijają i nie tylko tracą na wartości, ale 
także można je w każdej chwili utracić. Nadzieja jako wielowymiarowa dyspozycja 
psychiczna musi wobec tego odnosić się do nieprzemijającej pewności i wartości. Stąd 
Jan Paweł II tak często powtarzał, że Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei 
człowieka oraz, że dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Tomasz A 
Kempis w Naśladowaniu Chrystusa pisze: „Nie opieraj się na własnych siłach, ale 
zasadź mocno podstawy swej nadziei w Bogu”. Człowiek z jednej strony formułuje 
cele, które ma nadzieję osiągnąć, a z drugiej strony poszukuje nieustannie źródła, 
które będą podtrzymywały jego nadzieję, nadając tym samym sens jego działaniu. 
Faustyna Kowalska (2002, s.116) pisze „często żyłam nadzieją przeciw nadziei i 
posunęłam swoją nadzieję do zupełnego zaufania Bogu2. Karol Wojtyła (1999) w 
poemacie Nadzieja, która sięga poza kres wyraził najgłębszą istotę i przyczynę 
nadziei, która wyznacza sposób przezywania każdej ludzkiej egzystencji: 

„...I tak jestem wpisany w Ciebie nadzieją 
poza Tobą istnieć nie mogę...”. 
 
Głęboki wymiar nadziei pojawia się jako istotny element nie tylko w 

osobistym przeznaczeniu człowieka, ale także we wspólnym przeznaczeniu dla całej 
ludzkości. W tym ujęciu nadzieja w rozumieniu św. Rafała Kalinowskiego nie jest 
nadzieją indywidualistyczną, lecz wspólnotową. Stanowi ona wyraz przymierza 
zawartego przez Boga ze swoim ludem. W samym poczuciu własnego „ja” każdy 
człowiek znajduje odniesienie do „ja” innych. To, czego św. Rafał spodziewał się dla 
siebie, spodziewał się również dla drugiego człowieka zarówno w wymiarze doczesnym 
(nadzieja ludzka), jak i w wymiarze eschatologicznym (nadzieja nadprzyrodzona). W 
takim postrzeganiu rzeczywistości i wydarzeń, w których w sposób szczególny 
ujawnia się Boża Opatrzność, kryje się prawda, że człowiek pragnący trwałego 
szczęścia, nie odnajdzie go w rzeczach doczesnych, bowiem noszą one znamię 
przemijalności, nietrwałości. Natomiast głównym rysem prawdziwości szczęścia jest 
jego trwałość. Człowiek, według św. R. Kalinowskiego, jest powołany do udziału w 
szczęściu wiecznym, nieustannie bowiem w sercu swoim odkrywa pragnienie 
posiadania szczęścia trwałego i stałego. Pewność osiągnięcia tego szczęścia daje mu 

                                                
1 http://www.tenjaras.webpark.pl/nadzieja_u_alkoholika.html 
2 F. Kowalska, Myśli. Doświadczenia duchowe. Modlitwy. Gaudium, Lublin 2002, s. 116.  
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wiara w życie wieczne z Bogiem, który jest istotą doskonałą. Tę pewność potwierdza 
nadzieja, że dostąpi oglądania Boga, ale pod warunkiem, że będzie posłuszny woli 
Bożej, wyrażającej się w głosie sumienia oraz w przepisach Kościoła1. 

Człowiek nie tylko sam poszukuje źródeł nadziei, ale także dzieli się swoją 
nadzieją z innymi ludźmi. Wiele ludzi świadomych znaczenia nadziei w egzystencji 
człowieka stara się ją podtrzymywać u innych ludzi i sprawiać, by jej nie tracili. 
Postawy nadziei, a zwłaszcza chrześcijańskiej nadziei należy się uczyć i do niej należy 
dojrzewać. W jaki sposób to czynić? W encyklice Spe salvi Ojciec św. Benedykt XVI 
daje nam praktyczne wskazania. Za najważniejsze duchowe «miejsca» formowania 
chrześcijańskiej nadziei uważa modlitwę i cierpienie. Adam Asnyk w wierszu 
Nadzieja daje wyraźne wskazówki jaką nadzieję winien mieć człowiek i równocześnie 
swym wierszem „porywa do nadziei” zachęcając do niej: 

 
NADZIEJA 
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną 
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, 
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno 
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera. 
 
Miejcie odwagę, nie tę jednodniową 
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, 
Lecz tę co wiecznie z podniesioną głową 
Nie da się zepchnąć z swego stanowiska 
 
Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, 
Która na oślep leci bez oręża.  
Lecz tę co sama niezdobytym wałem  
Przeciwne losy stałością zwycięża 
 
Przestańmy własną pieścić się boleścią, 
Przestańmy ciągłym lamentem się poić. 
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią 
Mężom przystoi w milczeniu się zbroić 
 
Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje 
I przechowywać ideałów czystość 
Do nas należy dać im moc i zbroję 
By z kraju marzeń wyszły w rzeczywistość. 
 
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną 
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,  
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno 
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera. 
       
Człowiek posiadający i pogłębiający swą nadzieję z wewnętrznym spokojem, 

optymizmem i otwartością oczekuje wydarzeń w swoim życiu aż do końca swoich dni. 
Leopold Staff taką postawę człowieka opisuje w następującym wierszu: 

                                                
1 S. Fudała, Nadzieja w ujęciu św. Rafała Kalinowskiego. W: C. Gil, Karmelici bosi w Polsce 1605- 
2005. Księga jubileuszowa. Karmelici Bosi, Kraków 2005. 
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NADZIEJA 
 
Zapragnąłem wyczytać w zodiaku 
Swoje losy i dolę żywota, 
Alem nigdy nie otrzymał znaku, 
Czy się spełni dni moich tęsknota. 
  
Po minionych złych deszczach i burzy 
Powracają burze i złe deszcze, 
Ale ciągle nadzieja mi wróży, 
Że to, czego czekam, przyjdzie jeszcze. 
  
Zostawiłem drzwi moje otworem, 
Bo mam w duszy pewność tajemniczą: 
Radość przyjdzie z winogron słodyczą, 
Przyjdzie późną jesienią, wieczorem. 
 
Człowiek, który ma nadzieję spodziewa się zaistnienia sprzyjających 

okoliczności umożliwiających osiągnięcie jakiegoś wartościowego celu, czyli dobra. 
Nadzieja zaś jest tą dyspozycją psychiczną, która ułatwia osiągnięcie pożądanego 
dobra. Jednak w sytuacji, kiedy poziom niepewności człowieka czy cel uda się 
osiągnąć przekracza dopuszczalną dla niego granicę, wówczas pojawia się u niego lęk. 
Na ogół im mniejsze prawdopodobieństwo dojścia do celu i im większa jego 
doniosłość, tym człowiek przeżywa silniejszy lęk1. Lęk jest siłą destruktywną, która 
osłabia nadzieję. Lęk wywołuje wiele silnych reakcji behawioralnych, fizjologicznych i 
psychicznych, na którą człowiek reaguje ucieczką od źródła zagrożenia, co udaremnia 
osiąganie przez niego wartościowych celów, a także hamuje jego aktywność 
powodując destrukcję, niepotrzebny i niesprzyjający rozwojowi i samorealizacji chaos 
i brak równowagi. Natomiast nadzieja jako siła pozytywna pozwala na realizację 
celów, na podejmowanie działań przybliżających ich osiąganie, co sprzyja rozwojowi 
osobistemu jednostki i wzbogaca kulturę. Człowiek, który rozpala w sobie nadzieję, 
wygasza lęk i w ten sposób zdaniem J. Kozieleckiego służy ona jednostce i 
społeczeństwu2. 

Jan Paweł II w dniu swojego pontyfikatu wypowiedział „wojnę” lękowi. O 
wielkiej nadziei świadczyły słowa homilii wygłoszone przez papieża podczas Mszy św. 
inaugurującej jego pontyfikat: "Kiedy w dniu 22 października 1978 r. wypowiadałem 
na Placu św. Piotra słowa: Nie lękajcie się!, nie mogłem w całej pełni zdawać sobie 
sprawy z tego, jak daleko mnie i cały Kościół te słowa poprowadzą. To, co w nich było 
zawarte, pochodziło bardziej od Ducha Świętego [...]" (Jan Paweł II 1994, s. 160). Z 
jaką nadzieją i mocą wypowiadał Jan Paweł II słowa na Placu Zwycięstwa w 
Warszawie: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi... tej ziemi! I wiemy, że 
odnowił i wciąż odnawia. Głównym zamiarem Ojca Świętego jest zaproszenie 
współczesnego człowieka do tego, aby przekroczył próg nadziei, to znaczy wyszedł z 
obszaru lęku, smutku, niepewności, rozpaczy, zwątpienia, agnostycyzmu i wszedł w 
obszar nadziei i pogłębiał ją w sobie. Papież nawoływał, by człowiek się nie lękał, 
ponieważ został odkupiony przez Boga, a potęga Chrystusowego krzyża i 

                                                
1 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. dz. cyt., s. 60. 
2 Tamże, s. 73. 
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zmartwychwstania jest zawsze większa od wszelkiego zła, którego człowiek może i 
powinien się lękać1 .  

Postawa nadziei ze swej istoty jest postawą zawierzenia Bogu, który jest 
najwyższą miłością, ponieważ oddał życie za każdego człowieka. Z zawierzenia Bogu 
rodzi się cierpliwość i wytrwałość w dążeniu człowieka do celu i kroczeniu z własnym 
krzyżem za Chrystusem. Człowiek nadziei zatem niestrudzenie oczekuje na spełnienie 
się dobra w jego życiu i w życiu każdego człowieka. Wynika z tego, że nadzieja dotyczy 
wszelkiej aktywności życiowej człowieka, a także jego spraw ostatecznych. Zatem 
nadzieja uwalnia człowieka od poczucia bezsensu życia i fatalizmu. Broni przed 
zwątpieniem, rezygnacją, wycofywaniem się z podejmowania aktywności na rzecz 
szerzenia dobra wokół siebie, budowania lepszego świata, twórczego kształtowania go 
w sobie i innych. Rodzi siłę i odporność duchową. Umacnia przeciw wszelkim 
przeszkodom, trudom i przeciwnościom życia. To właśnie dzięki nadziei człowiek ma 
motywację, by trudzić się dla Królestwa Bożego, z przeświadczeniem, że Bóg prowadzi 
go najlepszą drogą prowadzącą bezpiecznie do osiągnięcia przez niego ostatecznego 
celu. Pisarz Andrzej Sapkowski (2000, s.382) w Pani Jeziora wyraźnie wskazuje, iż 
Odrzucając Boga, odrzucasz nadzieję. Nadzieję na to, że nie utracisz tego, co 
zdobędziesz. Nadzieję na to, że gdy przyjdzie dokonać wyboru, dokonasz dobrze, 
podejmiesz właściwą decyzję i że nie będziesz wówczas bezbronny. 

Właściwa nadzieja jest skierowana przede wszystkim na Chrystusa, który 
wskrzesi każdego człowieka z martwych i doprowadzi do chwały Bożej2. Jednakże ten 
aspekt nadziei oparty na wierze człowieka wyznacza dla niego konkretne działanie 
uwzględniające pełną wolność w dokonywaniu wyborów. Nadzieja pokładana w Bogu, 
który przygotował wielkie rzeczy tym, którzy Go kochają, wierzą w Niego pozwala żyć 
pełnią pokoju i radości, nawet, a zwłaszcza, w codziennych trudach i przeciwnościach 
losu. Taka postawa zakłada wybór odpowiedniego sposobu funkcjonowania opartego 
na aktywności pogłębiania swojej nadziei. Człowiek rozwijając w sobie nadzieję, staje 
się źródłem nadziei dla drugiego człowieka. Phil Bosmans uważa, że budzić nadzieję w 
sobie i innych oznacza: dodawać odwagi i dodawać życia.  

W Słonecznych promykach nadziei tak pisze:  
Zawsze znajdzie się jakieś wyjście. 
Każda gwiazda jest pełna światła.  
Każdej nocy jest tak wiele gwiazd. 
Zawsze można odnaleźć jakąś drogę. 
Sami też możemy stać się drogą 
Dla tych, którzy już nic nie widzą 
(Bosmans3) 
 
Tadeusz Kotlewski w książce pt. Garść nadziei pisze, że...”nadzieja jest jak 

ewangeliczne ziarno, które trzeba rozsiewać. Nic innego nie pozostaje jak rzucać 
garściami ziarna nadziei na każdy grunt, ponieważ nadzieja to ziarno przynoszące 
błogosławiony owoc”4.  

Można za anonimowym autorem nieść nadzieję tam gdzie jej brak lub panuje 
zwątpienie: 

 

                                                
1 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 160.  
2 A. Grün, Nadzieja. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2004, s. 28. 
3 P. Bosmans, Słoneczne promyki nadziei. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001, s. 32. 
4 T. Kotlewski, Garść nadziei. Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2005, s. 9-10. 
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BYĆ SIEWCĄ 
 
Rozsiewaj, rozsiewaj...! 
Błogosławiony jest zasiew nasienia nadziei. 
Rozsiewaj swój uśmiech, 
by zajaśniał radością wokół ciebie. 
Rozsiewaj swoje siły, 
aby stawić czoło trudnościom życiowym. 
Rozsiewaj swoje męstwo, 
aby dodać odwagi innym. 
Rozsiewaj swój zapał, 
swą wiarę, swą miłość. 
Rozsiewaj sprawy mało ważne  
i rzeczy bez znaczenia 
Rozsiewaj i miej ufność, 
ponieważ każde ziarnko 
wzbogaci maleńki skrawek ziemi. 
 
(Anonim) 
 

*** 
Bóg jest jedynym źródłem nadziei dla wszystkich ludzi. Przyszedł do nas w 

Jezusie, by przywrócić nam nadzieję. Życie Jezusa, Jego nauczanie, a przede 
wszystkim śmierć i zmartwychwstanie, przez które zostali pokonani najwięksi 
wrogowie ludzkiej nadziei: zło, grzech i śmierć, pozwala człowiekowi na nowo 
odnaleźć nadzieję. Święty Paweł Apostoł w Liście do Rzymian pisze: „W nadziei 
bowiem już jesteśmy zbawieni” (Rz 8,24 –25) o czym przypomina papież Benedykt 
XVI w swej encyklice. 

 
Bóg jest także moją nadzieją. Jest obecny w moim działaniu, decyzjach, 

relacjach. Kiedy wydaje się że wszystko zawiodło i zawiodłam sama siebie, On 
pozostaje niezmienny. Jest zawsze po mojej stronie - z Nim czuję się bezpieczna. I 
chociaż przychodzą chwile słabości, lęku, strachu, bezsilności, to jednak mój Pan 
nigdy nie pozostawia mnie samej sobie. On podtrzymuje mnie w każdej sekundzie 
mego życia, jeśli tracę siły, posyła do mnie człowieka, by mnie wspierał, a jeśli upadnę 
- podaje rękę i pomaga wstać. Z nadzieją i radością oczekuję na spotkanie z Nim. 
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ŚWIADEK TRUDNEJ NADZIEI 
KSIĄDZ JANUSZ ST. PASIERB1 

 
 
„Człowiek zbudowany jest z nadziei. Gdy ją odebrać – cóż zostaje z człowieka? 

(…) Póki nadziei – póty życia. Ona jest jego siłą i motorem. Jest tak dlatego, że 
nadzieja jest ściśle związana z miłością i wiarą”2. Tak pisze w Gałęziach i liściach ks. 
Janusz St. Pasierb – duszpasterz, historyk sztuki, poeta, eseista, profesor dwóch 
wyższych uczelni, w tym także tej tu Alma Mater. W tym roku przypada 80. rocznica 
jego urodzin, a tak niedawno minęła 15. rocznica jego śmierci. Obdarzony tak 
wieloma talentami, żyjący w świecie nauki, kultury, której najgłębszą nutą, jak mówił, 
jest religia, sztuki, pytał w wierszu „Pomiędzy” – „kim jestem wobec tych światów?...”. 
A jednoznaczną odpowiedź na to pytanie dał w wywiadzie udzielonym ks. Florianowi 
Kniotkowi SAC dla paryskiej „Naszej Rodziny”: „(…) jest coś, co spaja moje życie – 
mówił – jakiś wspólny mianownik. Zabrzmi to górnolotnie, ale trzeba to jakoś krótko 
powiedzieć: jestem zajęty Słowem, służę Słowu. Kapłaństwo nie jest niczym innym”3. 
służył Słowu – Logosowi, uznając za jedną z istotnych zadań tej misji – niesienie 
ludziom nadziei.  

Jakiej nadziei? Tu sięgnijmy po definicję ze Słownika katolickiej nauki 
społecznej: Nadzieja – jedna z trzech – obok wiary i miłości – cnót teologicznych, 
wyrażających postawę człowieka wobec Boga, nakazująca widzieć w Nim najwyższe i 
upragnione Dobro, ku któremu stale on dąży i spodziewa się zbawienia4. I jeszcze 
uzupełnienie z Encyklopedii Biblijnej: 

(…) Nadzieja emanuje z wiary i jest wyrazem gwarancji, że Bóg doprowadzi do 
dopełnienia w dniu ostatecznym to, co rozpoczął w Chrystusie. „Ufność”, 
podtrzymywana przez nadzieję, będącą darem Ducha, pozwala wierzącym 
aktualizować swoją wiarę poprzez miłość”5. 

Tak zdefiniowaną nadzieją ksiądz Janusz Pasierb żył, o niej świadczył także 
swą twórczością, tę nadzieję niósł przez lata innym. Równocześnie był świadom jak 
bardzo nadzieja wielu jest z tego świata, mieści się w przestrzeniach doczesności. 
Czekamy na lepszą pracę, na załatwienie kolejnej sprawy, na kolejną przyjemność, na 

                                                
1 Ks. Janusz St. Pasierb (1929-1993), wybitny humanista – prof. historii sztuki, poeta, eseista, znany w 
kraju i zagranicą kaznodzieja i prelegent, laureat licznych nagród i odznaczeń, członek wielu krajowych 
i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Bibliografia jego prac obejmuje ponad 400 pozycji. 
2 J. St. Pasierb, Gałęzie i liście. Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 1993, s. 24. 
3 Służę Słowu [wywiad], „Nasza Rodzina” 1979 nr 1, s. 4. 
4 Hasło „Nadzieja” oprac. przez Zbigniewa Nareckiego, Słownik katolickiej nauki społecznej. W. 
Piwowarski (red.), Instytut Wydawniczy PAX, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „PALABRA”, 
Warszawa 1993. 
5 Hasło „Nadzieja”, Encyklopedia biblijna. Paul J. Achtemeier (red.), Oficyna Wydawnicza „Vacatio”, 
Warszawa 1999, s. 811. 
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sukces, który niejedno ma imię i – „że ziemia nas przetrzyma nie tracimy wiary”1. 
Często w ciągu upływającego życia zmienia się temat oczekiwań nadziei, nie zmienia 
się ich osadzenie w doczesności. Ksiądz Pasierb stawia więc nam współczesnym 
pytania: W czym, w kim pokładamy nadzieję? Na co naprawdę czekamy? Czy umiemy 
„odczytywać” ziemskie nadzieje, jako czekanie na to, co największe, na miłość, na 
Boga? Czy na pewno czekamy na spotkanie z Nim, na dotarcie do Miasta na górze?  

W wygłaszanych rekolekcjach, homiliach, esejach, poezji, ale i w rozmowach 
prywatnych, wskazywał na źródło chrześcijańskiej nadziei; wskazywał na miłość Boga, 
na Jego miłosierdzie. Przypominał, że każdy jest przez Boga kochany, że „Bóg jest 
zakochanym poetą (…), układa o każdym z nas niepojętą dla reszty ludzi »Pieśń nad 
Pieśniami«”2. Pisze w innym miejscu: 

„nie wiedziałem do jakiego stopnia 
Bóg boi się o tych których kocha (…) 
drży żeby mu nie zginęli 
przypadkiem (…)”3.  
W wierszu „Przypowieść o Ojcu” mówi:  
„(…) gdy trzesz oczy jak suche kamienie 
płacze nad tobą 
(…) gdy twój brat wypomni żeś odszedł 
odpowie że właśnie wróciłeś (…)”4.  
W przepojonych radością strofach wiersza „Pieśń” mówi o radości, jaką dla 

Boga jest człowiek, a w Czasie otwartym znajdujemy takie wskazanie: „trzeba zaufać, 
że miłość, którą żywi do każdego człowieka Bóg, jest silniejsza niż wszystkie 
zagrożenia. To ona unieważnia śmierć”5. 

W wielu wypowiedziach, w wielu tekstach wskazuje też ks. Pasierb na krzyż, na 
ofiarę zbawczą Chrystusa, a więc na dowód najbardziej wyrazisty, wielkiej miłości 
Boga do nas. Czy można więc nie pokładać nadziei – przypominał – w słowach, 
obietnicach miłosiernego Boga? A jeśli taką nadzieję pokładamy, to co i kto może nas, 
tu na ziemi, ku temu źródłu nadziei zbliżyć? W tym kontekście wskazuje na religię, 
która „jest takim oderwaniem się od rzeczywistości, które pozwala dotrzeć do jej 
serca”6; wskazuje na istotną siłę chrześcijaństwa, które jest religią nieustannie 
przypominającą, że „Bóg ma serce”, ale i wskazującą na Jego wszechmoc. „Widzę – 
mówił ks. Pasierb – że istotna siła chrześcijaństwa jest w odzyskiwaniu. Najsilniejsze 
jego znaki to trofea i łupy. Jezus odebrał przeciwnikowi ludzkie ciało, wydarty został 
krzyż, zdobyty Szaweł, stolicą Piotra stała się stolica pogańskiego imperium. Nie tylko 
słabość bywa przedmiotem wyboru, Bóg jak jastrząb, jak orzeł spada często na to, co 
jest mu najbardziej przeciwne i odległe, porywa to i podnosi. Krzyż – znak śmierci – 
pozostał znakiem klęski tylko dla szatana, historia Szawła powtarza się w tysiącach 
nawróceń i powołań, miasto cezarów jest miastem papieży. 

Wzbieranie złych sił, ich pęcznienie, nie powinno budzić naszego lęku: właśnie 
w szczytowej fazie najczęściej stają się one zdobyczą Boga”. A więc Bóg, który jest 
miłością, Bóg, który jest wszechmocny jest naszą nadzieją.  

                                                
1 J. St. Pasierb, Wiersze wybrane (wiersz Nadzieja). Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 
Warszawa 1988, s. 112. 
2 J. St. Pasierb, Wiersze wybrane (wiersz Wizyta noworoczna). dz. cyt., s. 284  
3 J. St. Pasierb, Wierzę (wiersz …nie wiedziałem). Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 
Pelplin 1998, s. 37. 
4 J. St. Pasierb, Wiersze wybrane (wiersz Przypowieść o Ojcu). dz. cyt., s. 66. 
5 J. St. Pasierb, Czas otwarty. Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 1992, s. 226. 
6 J. St. Pasierb, Skrzyżowanie dróg. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2002, 
s. 132. 
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Mówiąc o nadziei podkreśla ks. Pasierb znaczenie Kościoła – „oblany morzem 
niezrozumienia, wrogości, czy nawet otwarcie prześladowany, Kościół poniósł w świat 
dobrą nowinę, która miała z niego uczynić wyspę wolności”1. I niesie ją do dziś, nadal 
prześladowany w wielu miejscach na świecie, i biczowany często przez swoich. 
Wyznaczając drogę ku Bogu, pomagając nią kroczyć, Kościół ratuje i pomnaża w nas 
nadzieję, tak jak pomnażał niegdyś w naszych antenatach, o czym mówi ks. Pasierb w 
swym wierszu „Polacy w Rzymie w XIX wieku”:  

„podnosili Polskę bezkrwistą jak hostia 
 a świat jak zwykle odwracał w bok głowę 
kiedy milkły armaty i powiędły róże 
pielgrzymowali nasi 
z nie zagojoną raną jak z ojczyzną 
w rzymskich salonach zjawiały się damy 
w koronkowej żałobie z czarną biżuterią 
malowały do śmierci piękne miniatury 
żeby papież patrząc na nie pamiętał o Polsce 
nieśli Polskę do Rzymu 
by ją węzłem gordyjskim powiązać z Kościołem 
być w nim obecnym znaczyło nie zginąć 
od bram piekielnych przeto przybywali”2. 
Mówi też ks. Pasierb o Kościele, który nieść może nadzieję, także ludziom 

niewierzącym. Pisze w Czasie otwartym: „Jest dziś na pewno wielu takich, co nie 
będąc katolikami, ani nawet chrześcijanami, patrzą na Kościół z nadzieją. Dla których 
nasze miasto na wzgórzu jest miastem ostatniej ucieczki”3.  

Rozwijając tę myśl podkreśla rolę kapłana jako osoby niosącej nadzieję. „Mam 
takie przekonanie o kapłaństwie – napisał w jednym ze swych esejów – iż kapłan jest 
sakramentalnym znakiem tego, że Bóg kocha ludzi”. To przekonanie określało w pełni 
stosunek księdza Pasierba do wszystkich spotykanych osób. Przejawiało się w jego 
niezwykłej otwartości, życzliwości, szacunku dla innych, rozumieniu niełatwych 
nieraz, poplątanych losów ludzi trafiających do niego po poradę. Umiał wysłuchać, 
nie potępiał, nie zawstydzał, ukazywał bez drażniących pouczeń, drogi wyjścia z 
najtrudniejszego nawet życiowego impasu. W adwentowych homiliach wygłoszonych 
niegdyś w Paryżu – mocne, ponoszące na duchy zdania: „Jeśli czujesz się samotny i 
zdradzony, pamiętaj, że „także tobie zapowiedział Pan, że ci zbuduje dom”4. Skoro 
czujesz, że zawaliło się wszystko, co tworzyłeś, nie zapominaj: „i tobie Pan 
zapowiedział, że ci zbuduje dom”5… Największym domem, gdzie „jest mieszkań wiele 
i który wynagradza niedostatki, braki naszych ludzkich mieszkań, jest Bóg”6. 

Dawał też ks. Pasierb ludziom nadzieję na zmianę życia na każdym jego etapie, 
na nawrócenie w każdym momencie. Mówił też – „kapłan powinien być przyjacielem 
grzeszników”7 i cierpliwie wskazywał na Boże miłosierdzie, w którym cała nasza 
nadzieja. Może dlatego rozmowa kończyła się często spowiedzią. „Jego słowa miały 

                                                
1 J. St. Pasierb, Czas Kościoła. W: Światło i sól, Éditions du Dialogue, Paryż 1982, str. 206. 
2 J. St. Pasierb, Koziorożec (wiersz Polacy w Rzymie w XIX wieku). Wydawnictwo „Bernardinum”, 
Pelplin, 2007, s. 37. 
3 J. St. Pasierb, Czas otwarty. dz. cyt., s. 163. 
4 J. St. Pasierb, Skrzyżowanie dróg. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2002, 
s. 248. 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
7 J. St. Pasierb, Ksiądz – istota nieznana. W: Światło i sól, Éditions du Dialogue, Paryż 1982, str. 259. 
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siłę zaskakującą i przekonującą – podkreślał ks. prof. Jerzy Zięba – ponieważ „zostały 
zakotwiczone w głębi, w transcendencji, ponieważ niosły wymiar moralny”1, a za 
uzupełnienie tej opinii można uznać stwierdzenie Jacka Sempolińskiego: „Jeśli w 
pośpiechu na ulicy rzucił komuś w przelocie jakieś słowo, to było to słowo, co 
rozjaśnia mroki. Każdy z nas dzięki niemu był stale na polu startowym”2.  

A sam ksiądz Pasierb nieustannie zadziwiony tym faktem, mówił w wierszu 
„Słowo”:  

okaleczonym językiem 
obracam rozżarzony węgiel 
przytrzymuję wargami 
żeby nie upadł na ziemię 
 nie zrozumiem nigdy 
jak z tego bełkotu 
ze świadectwa kaleki 
ludzie mogą czerpać 
coś 
 co im pozwala 
 żyć 
 cierpieć 
 umierać3. 
Niósł ks. Pasierb nadzieję zwykłym ludziom, także tę nadzieję dotyczącą ich 

zwykłego bytowania, przebudowując ich świadomość na temat wartości i sensu ich 
życia, które często uważali za przegrane, sensu pełnienia codziennych, nieraz 
nużących obowiązków. Otwierał szeroko „oczy ich serca” na nadzieję trudną, tę, która 
wyprowadza na szeroką przestrzeń z zaułków kiepskich, bądź zwykłych oczekiwań. I 
nieustannie przypominał, że Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. W jednym z 
wierszy mówi:  

każda z nich 
z tych twarzy pospiesznie mijanych 
zwraca uwagę krzyczy 
każda z osobna powinna 
być dostrzeżona 
zobaczona szczegółowo 
opisana 
każda zasługuje 
na monografię 
lub na wiersz 
osobny4.  
A w poruszającym i budzącym powszechny zachwyt wierszu „Stare kobiety w 

kościele” mówi o miłosiernym Jezusie, który w starych, zagubionych, samotnych, 
często niedostrzeganych przez innych kobietach  

„(…) widzi w nich zawsze te piękne dziewczyny 
które w czerwcowe wieczory stroiły w klonowe wieńce 
 w peonie i w jaśminy w girlandy i wstążki 
feretrony na Boże Ciało na procesję”5. 

                                                
1 Jerzy Zięba, Życie oddane słowu. W: Wstępujący na wzgórze. Wspomnienia o ks. Januszu St. 
Pasierbie. Maria Wilczek (red.), Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2000, s. 49. 
2 Jacek Sempoliński, No i gdzie teraz Siena i Arezzo? . W: tamże, s. 133. 
3 J. St. Pasierb, Wiersze wybrane (wiersz Słowo). dz. cyt., s. 75. 
4 J. St. Pasierb, Zdejmowanie pieczęci (wiersz Przechodnie). Czytelnik, Warszawa 1982, s. 23. 
5 J. St. Pasierb, Wiersze wybrane (wiersz Stare kobiety w kościele). dz. cyt., s. 165. 
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Tak mówi ks. Pasierb w wierszach i esejach, taki –  pełen uwagi i szacunku dla 
innych – był podczas spotkań z każdym człowiekiem, z którym skrzyżowały się jego 
drogi. Wyczuwało się, jakby każdemu chciał dziękować za fakt jego istnienia.  

Słowa nadziei ofiarowywał w ciszy własnego domu, ale i głosząc setki homilii, 
rekolekcyjnych nauk w Polsce i za granicą, dla różnych gremiów, od duszpasterstwa 
środowisk twórczych poczynając, świadom, iż jest ona dla ludzi siłą i motorem ich 
działań. „Czułem, że jestem narzędziem (…) – mówił w jednym ze swych dzienników 
– że powinienem całe życie spędzić tak, stojąc przy ołtarzu, mówiąc do Boga i ludzi, 
sam wypowiadany przez Słowo”1.  

Dając wielokrotnie wyraz wiary w możliwość przemiany życia jednostek, 
wyrażał też nadzieję na przemianę sytuacji polityczno-społecznej w Polsce, co wiązał z 
dorastaniem do wyzwań, które niósł pontyfikat Jana Pawła II. Poświęcił Ojcu 
świętemu – apostołowi nadziei – wiele pięknych i mądrych tekstów, w których 
podkreślał podniesienie dzięki jego misji morale narodu, pogłębienie w nim wiary, 
miłości i nadziei właśnie. Wiązał też ks. Pasierb nadzieję na przemianę nas wszystkich 
z narodowym rachunkiem sumienia, także z naszego chrześcijaństwa („jak my kiedyś 
umrzemy – pytał – skoro ciągle łatwiej przychodzi nam opuścić Boga niż życie”2), 
wiązał z umiejętnym spajaniem naderwanych więzi społecznych, z kształtowaniem 
postawy pokory, solidarności, miłosierdzia i – solidnej pracy we wszelkich obszarach 
z pracą wewnętrzną na czele. „Nadzieja musi wystąpić przeciwko złudzeniom – 
przypominał – działanie przeciwko beznadziejności i apatii”. A więc, warto podkreślić 
raz jeszcze, nadzieję na przebudowę Polski wiązał ks. Pasierb z przemianą 
wewnętrzną Polaków.  

„Za wiele nadziei związaliśmy w epoce posoborowej ze sprawą zmian struktur 
– przypominał w Czasie otwartym – zbyt mało wysiłku kładziemy na zmienianie 
ludzi, przede wszystkim samego siebie. Uwierzyliśmy, że przemiany dokonają się 
głównie w wyniku przesuwania ołtarzy i ambon, a nie w wyniku przesunięć w głowie i 
sercu pojedynczego człowieka i ludzi ku ludziom”3.   

Niosąc innym nadzieję, przypomina też ks. Pasierb w sposób zdecydowany o 
obowiązkach w tym względzie każdego z nas. „Jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni 
nie tylko za aktualny kształt świata – mówił – ale i za stan nadziei w świecie, za jej 
poziom w życiu ludzi”. Jesteśmy odpowiedzialni, my wszyscy: ja, ty, my, oni… jako 
członkowie Kościoła, co wynika zarówno z naszego powołania nadprzyrodzonego, jak 
i społecznego. „Każdy z nas, pośrodku własnej nocy, może świadczyć o światłości, 
która nadchodzi, która nadejdzie”4.   

A „nadzieja – cnota współcześnie najtrudniejsza”5, jest przekazywana w 
przestrzeni kultury, w której tworzeniu uczestniczymy, i która nasz kształtuje, o której 
„pionowy wymiar” upominał się nieustannie. Jej trwanie, kultury właśnie – tu 
sięgamy znów do słów ks. Pasierba – „i jej rozwijanie się jest znakiem nadziei w 
najciemniejszych godzinach historii – narodowej czy prywatnej”6. 

A w Szkicach o kulturze mówi: „(…) ważne jest (…) dostrzegać eschatologiczną 
perspektywę kultury. Myśląc o niej, nie można zapominać, że istnieje cnota – jeśli tak 
można powiedzieć – szczególnie eschatyczna, powiązana z tą fazą czasów 
                                                
1 J. St. Pasierb, Skrzyżowanie dróg. dz. cyt., s. 196. 
2 J. St. Pasierb, Doświadczanie ziemi (wiersz Jak to będzie). Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 
2010, s. 88. 
3 J. St. Pasierb, Czas otwarty. dz. cyt., s. 164. 
4 J. St. Pasierb, Skrzyżowanie dróg. dz. cyt., s. 245. 
5 Tamże, s. 248. 
6 Tamże, s. 180. 
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ostatecznych, w której żyjemy. Jest nią nadzieja, którą współcześnie coraz częściej 
odnosimy do tego, co stanowi sens naszego działania, pracy i twórczości”1.  

Angażować się więc w bardzo szeroko rozumiany proces twórczy to 
współuczestniczyć w stwórczym dziele Boga, obdarzać innych dziełami życia 
niosącymi nadzieję, bo „powołaniem człowieka jest troszczyć się – przypominał – by 
przez jego pracę, twórczość, ofiarę lub choćby przez godne wytrzymywanie swojego 
losu świat coraz bardziej przesycany był pierwiastkami Ducha tak, by dojrzewał 
poprzez czas do wieczności”2, bo, i tu niezwykle istotna konstatacja: „Wieczność nie 
jest czymś, co zostanie dosztukowane po śmierci do naszego czasu. Ona już jest, już 
się dzieje, już rozstrzyga. Jej los jest w naszych rękach. Nie tylko złożonych do 
modlitwy, ale wyciągniętych do drugiego człowieka, podnoszących, obejmujących, 
podtrzymujących, karmiących, leczących go, trzymających kielnię, pędzel, skalpel, 
kierownicę, obsługujących maszyny, sterujących precyzyjnymi mechanizmami”3. A w 
wierszu „Sztuka”, który możemy uznać za  uzupełnienie wątku obdarowywania 
niosącego nadzieję, a więc misji każdego z nas, mówił:  

grając dotykam zżółkłych kości i trumiennego hebanu 
malując używam sierści nieżyjących zwierząt 
rzeźbiąc wstępuję jak w wąwóz w śmiertelny chłód kamienia 
pisząc pokrywam czarnymi znakami całun w którym szeleszczą  

           zabite drzewa 
 
 gdy gram maluję rzeźbię piszę 
spod moich drętwiejących palców 
wytryska życie4.  
Jako poeta i człowiek kochający poezję, podkreślał też znaczenie poezji dla 

poszerzenia naszych wewnętrznych przestrzeni, wiążąc jej odbiór z nadzieją naszego 
wzrostu, a jej tworzenie z szansą obdarowywania nadzieją. Wskazywał też na poezję, 
której misją jest ocalanie słowa – narzędzia przekazywania nadziei. Jest to 
szczególnie ważne w epoce, w której jest ono tak bardzo deprecjonowane, w której 
zabija je kłamstwo.  

W wierszu „Do młodego poety” pisze:  
Do szafy wstaw koturny na kołku powieś wieniec 
podejmij skromną służbę 
Poezja twoja może być lusterkiem 
latarką kieszonkową podręcznym atlasem 
książką do nabożeństwa jeżeliś wierzący 
dla kogoś kto samotny może się okaże 
błyskiem przyjaznej dłoni zza firanki5.  
Młodym twórcom, często tym, którzy z pierwszymi swymi utworami, niepewni 

ich wartości, przychodzili do niego, dawał nadzieję na spodziewane owoce, ale jako 
pedagog i duszpasterz dawał im też wiedzę i formację, by nadzieja mogła bazować na 
realnych możliwościach osiągnięć. I przypominał, iż warunkiem spełnionych nadziei 
bywa – praca, wysiłek, także wysiłek myśli, ducha, również umiejętność przyjęcia i 
udźwignięcia cierpienia, bólu, trudności. 

                                                
1 J. St. Pasierb, Ostateczna perspektywa kultury. W: Szkice o kulturze, Zakład Małej Poligrafii przy 
WSD, Pelplin 1982, s. 63-64. 
2 J. St. Pasierb, Czas otwarty. dz. cyt., s. 28. 
3 Tamże, s. 29. 
4 J. St. Pasierb, Wiersze wybrane (wiersz Sztuka). dz. cyt., s. 62. 
5 J. St. Pasierb, Puste łąki (wiesz Do młodego poety). Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej 
„Bernardinum”, Pelplin 2001, s. 78-79. 
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Mówiąc o twórczości obejmował ks. Janusz Pasierb tym pojęciem także – 
„wyrzeźbienie siebie”, napisanie książki własnego życia – przestrzegał: „Człowiek 
dojrzały musi rozwijać się, jeśli nie chce akceptować swojej degradacji”. I 
przypominał, że sam proces rozwoju, „sama uprawa jest jakąś kroplą nadziei dla 
naszego serca”1.  

Pojęcie twórczości niosącej nadzieję odnosił też ks. Pasierb do ukształtowania 
takiego arcydzieła, jakim jest dziecko, i prowadzenie go poprzez rozwój do 
prawdziwego i dojrzałego człowieczeństwa. W wieku zagrożeń wartości rodzinnych 
również stworzenie własnej, szczęśliwej rodziny rozpatrywał w kategorii twórczości, 
która pomnaża w innych i w nas samych – nadzieję. W kontekście „uprawy” powie ks. 
Pasierb: „Każdy siew, każda uprawa związana jest z nadzieją przyszłych plonów. 
Nadzieja nie jest w plonach, ale w samej uprawie”2. A wiec nadzieja na wzrost, na 
rozwój każdego z nas zależy w znacznej mierze od uprawnej gleby rodzinnego domu. I 
tu przykładem jest życie samego księdza Pasierba. 

Upewniał też ks. Pasierb nas wszystkich, że niezależnie od stanu wewnętrznego 
każdy może nieść nadzieję. W tym duchu brzmią jego słowa z eseju Skrzyżowanie 
dróg: „(…) ludzie często pełni niewiary w sens działania, nie mający nadziei na własny 
użytek, zrozpaczeni, otrzymują charyzmat (…) obdarzania nadzieją innych ludzi. 
Tworzą oni dzieła, które innym pozwalają żyć, ponieważ dodają otuchy, mówią jak 
Einstein: życie prawie na pewno ma sens. Jeśli nie oni sami, to ich dzieła są 
fizycznymi dowodami, że człowiek może przekraczać samego siebie, że tworzy rzeczy 
lepsze od siebie. Chyba profesor Elzenberg napisał, że gdyby z kultury odrzucić to, co 
stworzyli ludzie załamani duchowo, pełni wahań i rozpaczy, niewiele by z kultury 
pozostało. Jest w niej jednak niezaprzeczalny ładunek heroizmu i optymizmu, jest 
niepojęty naddatek (…); jest nim nie tylko talent czy geniusz, jest coś, czego nie 
wahałbym się określić jako substantia sperandarum rerum, jako sakrament nadziei: 
jej znak widzialny”3. 

Nadzieja, którą głosił ks. Pasierb to nadzieja trudna, nie wyzwala ona z 
egzystencjalnego trudu, bólu, ale pozwala dostrzec ich sens. Istnieje, towarzyszy 
naszemu życiu, pomimo i z powodu uczestnictwa w krzyżu Chrystusa. Warunkiem jej 
istnienia – nasze pełne zaangażowanie w pomnażanie dobra. Podnosi ten wątek w 
swoim omówieniu wierszy ks. Pasierba o nadziei prof. Jadwiga Puzynina mówiąc: 
„Tym, co stanowi rys charakterystyczny dla większości tych wierszy (…) jest 
powiązanie dobra, a wraz z nim – nadziei z ludzkim wysiłkiem i/lub cierpieniem. 
Dobro, jakie przyniósł światu Chrystus okupione było wielkim wysiłkiem i wielkim 
cierpieniem. W wizji Autora Skrzyżowania dróg podobnie ma wyglądać udział 
chrześcijanina w walce o dobro w świecie. Ten udział jest w pojęciu ks. Pasierba 
warunkiem zarówno „ziemskiej”, jak i sięgającej poza grób ludzkiej nadziei”4. 

A jakie kwalifikacje są niezbędne nam, którym ks. Pasierb przypomina o 
obowiązku niesienia innym nadziei. Czy i na to pytanie można znaleźć odpowiedź w 
przekazach pozostawionych nam przez Poetę: 

- Potrzebne jest pogłębienie wiary – osobowy kontakt z dawcą nadziei, która 
wyrasta na gruncie zawierzenia i „uprawianego serca”, a więc miłości, miłosierdzia, 

                                                
1 J. St. Pasierb, Skrzyżowanie dróg. dz. cyt., s. 180. 
2 J. St. Pasierb, Uprawianie nadziei . W: Tygodnie kultury chrześcijańskiej w Warszawie 1975-1985. 
3 J. St. Pasierb, Skrzyżowanie dróg. dz. cyt., s. 178. 
4 Jadwiga Puzynina, Wiem, że jesteś Drogą . W: Ks. J. St. Pasierb, Wiem, że jesteś Życiem. 
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2008, s. 70-71.  
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zrozumienia… Radość – klimat, w którym niosący nadzieję jest przekonujący. Sam ks. 
Pasierb mówi w wierszu „Żeby”:  

jak maszt na statku 
 nieugięta 
 jak w kamiennym ogrodzie drzewo 
 tak radość we mnie 
 jak głaz w potoku 
głęboko1. 
- Pogłębienie wrażliwości etycznej, wpatrzenie, wsłuchanie w świat, postawa 

kontemplacji i modlitwy, by widzieć lepiej tych, którym mamy nieść nadzieję, być 
czujnymi…  

bądź gotów 
stań we drzwiach 
 bliźni nie jest 
 zabliźnioną po dawnym ciosie raną 
 zbielałą blizną 
 to ktoś kto się zbliża 
 kogo jeszcze nie ma 
 lecz jest już blisko2. 
 - Pogłębienie wrażliwości estetycznej, bo piękno też jest źródłem nadziei, 

będąc odblaskiem piękna Najwyższego. Czyż ks. Pasierb nie odwołuje się do naszej 
wrażliwości, ofiarowując nam chociażby takie haiku: błysk na samym dnie 

gdzie już zamiera światło 
odnajdziesz perłę3.  
- Odważne wzięcie swego krzyża. Bo dawanie innym nadziei wiąże się często z 

heroizmem, bowiem „Bez heroizmu i odwagi można np. zapowiadać pociągi – jak 
mówi ks. Pasierb – ale nie można zwiastować ludziom ocalenia”4.  

W wierszu „Znalezienie krzyża” pyta ks. Pasierb:  
skąd w tym krajobrazie tyle zieleni 
 świeżej i ostrej 
 wodospady palm 
turkusowe płomienie cyprysów 
– ponieważ odnaleziono nadzieję: 
to co zabiło ożywia 
– czy odnalazłeś swój krzyż? 
 – nie wstydź się go podnieść wysoko 
już świeci prześwieca zielono 
drzewo na którym umierasz5. 
W wezwaniu kierowanym do każdego z nas mówi: „Jako ostatnie dzieło i dar 

życia trzeba umieć przyjąć śmierć”6.   
Ten sam ton odnajdziemy w jednym z najważniejszych jego utworów 

zatytułowanym „Wierzę”, który kończy przejmujący dwuwiersz:  
Wiem że jesteś Życiem 

                                                
1 J. St. Pasierb, Koziorożec (wiersz Żeby). Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin, 2007, s. 73.  
2 J. St. Pasierb, Wiem, że jesteś Życiem (wiersz Bądź gotów). Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 
„Gaudium”, Lublin 2008, s. 26. 
3 J. St. Pasierb, Haiku żarnowieckie. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2003, 
s. 95. 
4 J. St. Pasierb, Czas otwarty. dz. cyt., s. 223. 
5 J. St. Pasierb, Wiersze wybrane (wiersz Znalezienie krzyża). dz. cyt., s. 322. 
6 J. St. Pasierb, Czas otwarty. dz. cyt., s. 223. 



W TROSCE O NADZIEJĘ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O    
 

Strona 69 

 przecież umieram1.  
Ten dwuwiersz został wyryty zgodnie z wolą ks. Pasierba na jego grobie. I jest 

to jeden z licznych dawanych nam znaków jego nadziei zmartwychwstania. Jego 
pewności, że przechodzi z życia do Życia. Także cały okres odchodzenia ks. Pasierba, 
jego ostatnie chwile były uwiarygodnieniem wszystkich wygłoszonych, napisanych 
słów również tych, niosących nam nadzieję.  

Człowiek sztuki, wyrafinowany esteta, zaświadczył w obliczu śmierci, być może 
nieświadomie, że tragizm może mieć też znamię piękna. Rzucił przeciw śmierci 
piękno ostatniego dzieła, jakim było własne umieranie. Odchodził, oddalał się, była w 
nim udręka, ale wyczuwało się też i tę szczególną tęsknotę, nieznaną ludziom małej 
wiary, małej nadziei i miłości, a także małej odwagi – tęsknotę za doświadczeniem 
Boga już poza barierą materii. To świadectwo niesie nadzieję i na nasze godne 
umieranie, które może być też „skokiem wzwyż”, jeśli poprzedzi je takie jak jego, 
uparte na tej ziemi, dążenie ku Miastu na Górze.   

Na grobie ks. Pasierba spoczął, także zgodnie z jego wolą, ogromny kamień, 
niczym „kamień ciężki wielce”. Na dole, we wgłębieniu kamienia umieścił rzeźbiarz – 
Jerzy Jarnuszkiewicz, maleńką płaskorzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa i stojących 
pod krzyżem – Maryję i św. Jana. Znak, iż ofiara krzyża unosi grobowy kamień.  
Jeszcze jeden, kolejny, dany nam znak nadziei zmartwychwstania.  

Nadzieja głoszona przez ks. Pasierba to nadzieja trudna, ale jedynie ona 
gwarantować może ludzkie, czasem gorzkie, szczęście. 

 
Choć upłynęło już 16 lat od odejścia ks. Janusza St. Pasierba nadal trwa on w 

pamięci i sercach bardzo wielu ludzi. Wartość pasierbowego przesłania odkrywają też 
coraz częściej również te osoby, którym nie dane było znać go osobiście, a które 
spotykają go w jego wierszach, esejach, naukowych pracach, słowach ludzi piszących 
o nim i jego twórczości. Aleksandra Pethe autorka pierwszej pracy doktorskiej 
(spośród wielu publikowanych później) wydanej w formie książkowej, a poświęconej 
twórczości ks. Pasierba także pisze: „(…) uświadamiam sobie, że i ja sama 
doświadczam, ilekroć sięgam po wiersze ks. Janusza, swoistego »promieniowania 
ojcostwa duchowego«. Chociaż nigdy nie spotkałam się osobiście z Poetą – było już za 
późno... Pomimo to dane mi było spotkać człowieka, kapłana, myśliciela i artystę. Bo 
przecież poprzez dzieła sztuki, zwłaszcza książki, poszerzamy własny świat przeżyć o 
doświadczenie i wrażliwość innych. A ksiądz Janusz dla mnie pisał o tym, że gdyby 
Bóg nas nie kochał, bylibyśmy sami niezdolni do miłości”2. 

Lata, które upłynęły od śmierci Poety pełne były różnorodnych wydarzeń, 
upamiętniających jego postać i dzieło, a świadczących o prawdzie maksymy niosącej 
nadzieję – non omnis moriar. Przypomnijmy niektóre z tych wydarzeń.  

W wielu miastach Polski zorganizowano – sesje, seminaria, koncerty poetycko-
muzyczne, poświęcone księdzu Pasierbowi. Także zagranicą – w Londynie, Paryżu i 
Wiedniu. Wyższe uczelnie takie jak UKSW w Warszawie, KUL w Lublinie, Instytut 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższe Seminaria Duchowne – w 
Pelplinie, Gnieźnie, Bydgoszczy, Warszawie, także Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 
zorganizowały konferencje naukowe lub popularnonaukowe poświęcone księdzu 
Pasierbowi.  

                                                
1 J. St. Pasierb, Wiersze wybrane (wiersz Wierzę). dz. cyt., s. 74. 
2 Aleksandra Pethe, A wszystko sprowadza się do miłości . W: Wstępujący na wzgórze. Wspomnienia 
o ks. Januszu St. Pasierbie. dz. cyt., s. 276-277. 
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Dla uczczenia pamięci o nim, ale i dla realizacji inicjatyw podejmowanych w 
duchu jego przesłań stworzona została – Ogólnopolska Nagroda Literacka 
ufundowana przez prezydenta Grudziądza. 

Z inicjatywy konserwatorów zabytków ufundowano nagrodę – Conservator 
Ecclesiae im. ks. Janusza St. Pasierba. 

Od 1998 roku działa Fundacja jego imienia, przyznająca, na dorocznych, 
uroczystych koncertach – nagrody i wyróżnienia – młodym poetom, historykom 
sztuki i osobom zasłużonym dla upowszechnienia wiedzy o księdzu Pasierbie i jego 
tak bogatych dokonaniach.  

Od ponad 10 lat ksiądz Pasierb jest patronem Liceum Ogólnokształcącego w 
Pelplinie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, od 7 lat – Zespołu Szkół 
Zawodowych w Żabnie. Z inicjatywy polonisty liceum pelplińskiego – Bogdana 
Wiśniewskiego, organizowany jest corocznie, poświęcony twórczości księdza Pasierba 
– Pomorski Festiwal Poetycki (już o zasięgu ogólnopolskim), w którym wzięło udział 
już przeszło 2 tys. młodych ludzi.  

Powstało wiele prac magisterskich, doktorskich, a także dwie prace 
habilitacyjne, poświecone twórczości księdza Pasierba. Kilka z nich wydanych zostało 
w formie książkowej. W ciągu tych lat pisano o nim i jego twórczości w wielu 
czasopismach, a także mówiono w audycjach wielu rozgłośni. Nakręcono też i 
wyemitowano kilka filmów poświęconych sylwetce i twórczości tego wybitnego 
uczonego i poety, m.in.: w TVP1 – film P. Woldana „Zbyt wielkie serce”, w Kanale 
Religijnym TVN – film Jakuba Cumana „Dobrze przeżyć jedno życie – ks. Janusz St. 
Pasierb”, w TVP Kultura – jego sylwetka, przedstawiona była w „Rozmowach z 
Jerzym Sosnowskim”.  

Przeszło 20 miast w Polce gościło wystawę – „Pasierbowa Europa Ducha”, 
ukazującą chrześcijańską wizję zjednoczonej Europy, i liczne inicjatywy służące 
upowszechnieniu tej wizji.    

Wydano w tych latach ponownie wiele książek księdza Pasierba: naukowych, 
eseistycznych, poetyckich, a także kilka tych, które nie ukazały się za jego życia. 
Wśród nich, m.in. „Katedra symbol Europy”, „Polonica artystyczne w zbiorach 
watykańskich” (współautor ks. M. Janocha), „Zagubiona Drachma. Rozmowy z 
Pisarzami”, tomiki poetyckie: „Wierzę”, „Wiem, że jesteś Życiem”, „Żarnowieckie 
haiku”…  

Wydano dwa tomy wspomnień (blisko 100) poświęconych księdzu Pasierbowi 
– „Wstępujący na wzgórze” i „Pomorskie drogi księdza Pasierba”, a także dedykowano 
mu Księgę Pamiątkową „Trwać oznacza ocalić dobro i piękno”, złożoną z tekstów 
wybitnych przedstawicieli różnych środowisk, z którymi ksiądz Pasierb był związany. 

Do wierszy poety skomponowano wiele utworów muzycznych; wśród nich są 
np. kompozycje prof. Eugeniusza Głowskiego z AM w Gdańsku, oratorium „Który 
jesteś na ziemi” Mariusza Matuszewskiego, oratorium skomponowane przez Cezarego 
Paciorka. Wiersze księdza Pasierba śpiewa też Zespół „Krakowskie Przedmieście” z 
Krakowa. 

W Pelplinie i Tczewie nazwano ulice imieniem ks. Janusza St. Pasierba. 
Wmurowano też kilka tablic pamiątkowych, m.in. w Żabnie, Tczewie i w  Warszawie. 

 
Te wszystkie wydarzenia i dokonania służyły, na przestrzeni minionych 16 lat, 

upamiętnieniu postaci i twórczości ks. Pasierba, a jednocześnie wciąż potwierdzają 
prawdę jego słów: „wszystko, co dane nam było przeżyć, zrozumieć, ocalić od 
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zapomnienia – to wszystko jest także przedmiotem chrześcijańskiej nadziei. Jeśli to 
wszystko trwa w nas. Jeśli my trwamy w Bogu”1.   

 

                                                
1 J. St. Pasierb, Czas otwarty. dz. cyt., s. 229. 



                            ISSN 2082-7067    1(1)2010    KWARTALNIK NAUKOWY  

 
 
Dr Bogusława Filipowicz  
IPSiR 
Uniwersytet Warszawski 
 
 

«Nadzieja spełniona – dzieło Ireny Sendlerowej  
w ratowaniu dzieci żydowskich» 

 
 
Irena Sendlerowa, z domu Krzyżanowska urodziła się w Warszawie, 15 lutego 

1910 roku, w polskiej katolickiej rodzinie. Jej ojciec, Stanisław, był lekarzem. 
Pracował w Warszawie, później w Otwocku. Leczył chorych na gruźlicę. Jego pacjenci, 
Polacy czy Żydzi, byli biedni. Doktor Krzyżanowski rozkochany w swojej córce 
rozpieszczał ją. Do przerażonych tym faktem krewnych mówił: «Nigdy nie wiadomo, 
jak potoczy się życie naszej córeczki. Może być i tak, że nasze pieszczoty będą 
najmilszymi dla niej wspomnieniami»1. Pani Irena wspomina swojego ojca zawsze by 
uzasadnić ratowanie dzieci żydowskich z getta warszawskiego: «Mój ojciec zmarł, gdy 
miałam siedem lat. Ale zawsze zapamiętałam jego słowa, że ludzi dzieli się na dobrych 
i złych. Narodowość, rasa, religia nie mają znaczenia. Tylko to, jakim kto jest 
człowiekiem. Druga zasada, której uczono mnie od dziecka, to obowiązek podania 
ręki tonącemu, każdemu, kto jest w potrzebie»2. Obie mądrości przekazane przez ojca 
były stale obecne w życiu pani Ireny. Nie zaprzeczyła im nigdy matka Ireny, Janina, z 
domu Grzybowska. W czasie II wojny światowej, podczas okupacji Polski przez 
Niemcy3, za pomoc udzielaną Żydom Irena Sendlerowa była aresztowana przez 

                                                
1 Anna Mieszkowska, Dzieci Ireny Sendlerowej, (tytuł pierwszego wydania z 2004 roku: Matka dzieci 
Holokaustu. Historia Ireny Sendlerowej), Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2009, 65.  
2 Anna Mieszkowska, Dzieci Ireny Sendlerowej, 20. Zdania te Pani Irena Sendlerowa powtarzała 
często w wywiadach.  
3 Rozpoczęcie II wojny światowej przez atak wojsk niemieckich na Polskę 1 września 1939 roku 
doprowadziło do ponad pięcioletniej okupacji Polski, podczas której wszyscy obywatele 
II Rzeczypospolitej zostali zredukowani do społeczności podlegającej systematycznej kontroli, 
łapankom, aresztowaniom i planowemu niszczeniu. Przykład niemieckiego terroru stosowanego wobec 
społeczności Warszawy i okolic jest tutaj znaczący, cf. Bartoszewski Władysław, 1859 dni Warszawy, 
Wydanie trzecie, pierwsze bez cenzury przejrzane i uzupełnione przez Andrzeja Krzysztofa Kunerta, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.  
Tymi samymi metodami posługiwał się okupant sowiecki, który 17 września tegoż roku, najechał na 
Polskę realizując tym samym tajne porozumienie zawarte 23 sierpnia między Ribbentropem a 
Mołotowem. Wspólny, zbrojny atak na Polskę III Rzeszy Niemieckiej i Związku Radzieckiego 
łamiących prawa międzynarodowe doprowadził do zasadniczych zmian w traktowaniu ludności 
zamieszkujących terytoria polskie. Dotychczas wolne i chronione przez prawo polskie, wielonarodowe 
społeczeństwo zostało objęte administracją niemiecką i sowiecką (do czerwca 1941 roku, gdy Niemcy 
wypowiedziały wojnę ZSRR). W nocy z 17 na 18 września 1939 roku najwyższe władze Rzeczypospolitej 
opuściły Polskę na granicy z Rumunią. W wyniku niemieckiej zwycięskiej kampanii wojskowej we 
wrześniu 1939 roku, połowa ziem polskich została inkorporowana do III Rzeszy. Tak jak Wolne Miasto 
Gdańsk zajęte 1 września 1939 roku, do terytoriów wschodnich III Rzeszy wcielono również Pomorze, 
Poznańskie, Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, część województw łódzkiego, warszawskiego, 
krakowskiego oraz Suwalszczyznę. Po napaści Niemiec na ZSRR, do III Rzeszy włączono okręg 
białostocki. Na ziemiach wcielonych Niemcy wprowadzili swoją administrację. Pacyfikacji ludności 
i deportacjom na wschód okupowanej Polski towarzyszyła germanizacja pozostałych. Zobacz: Norman 
Davies, Boże Igrzysko. Historia Polski, przekład z angielskiego Elżbieta Tabakowska, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2000, 899-948. (Tytuł oryginału angielskiego: God's Playground. A History of Poland, 
Vol. I, Columbia University Press, New York 1982; Vol. II, Oxford University Press, Oxford 1981).  
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Gestapo, torturowana w warszawskim więzieniu na Pawiaku i skazana na śmierć. 
Uniknęła jej dzięki organizacji Polskiego Państwa Podziemnego1 - «Żegota», która 
przekupiła niemieckiego strażnika by prowadzoną na rozstrzelanie, puścił wolno. Po 
wojnie zaś, Urząd Bezpieczeństwa w komunistycznej Polsce, niejednokrotnie wzywał 
ją na przesłuchania. Drugie dziecko pani Ireny, Andrzejek, urodził się przedwcześnie. 
Zmarł po kilku dniach, w 1949 roku.  

«Przeżyłam dwie wojny światowe, dwa powstania w Warszawie. Nigdy nie 
pogodzę się ze śmiercią niewinnych ludzi, a najbardziej żal mi dzieci. Bo dzieci są 
zawsze najtragiczniejszymi ofiarami wojen»2. Pani Irena nie była gołosłowna.  

Podczas okupacji, w Generalnej Guberni3 utworzonej przez Niemców 26 

                                                                                                                                                   
 
1 Najwyższe polskie władze państwowe na uchodźstwie doprowadziły 30 września 1939 roku do 
wyznaczenia Władysława Raczkiewicza na Prezydenta Rzeczypospolitej. Nowym szefem rządu stał się 
generał Władysław Sikorski. Do rządu koalicyjnego utworzonego 6 października 1939 roku weszli 
przedstawiciele opozycyjnych partii politycznych działających przed wojną. Premier Generał Sikorski 
sprawował również władzę Naczelnego Wodza oraz Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Podstawą 
ustroju Rzeczypospolitej na emigracji była Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku. Do lipca 1945 roku, 
władze emigracyjne Rzeczypospolitej utrzymywały stosunki dyplomatyczne z większością państw, 
oprócz Niemiec i ZSRR. Relacje ze Związkiem Radzieckim wznowione zostały od 1941 roku.  
Od końca września 1939 roku, na terenie podwójnie okupowanej Polski, przy udziale konspiracji 
wojskowej oraz partii politycznych, budowano struktury Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) 
zapewniające ciągłość działalności władz Rzeczypospolitej. Polskie Państwo Podziemne było jedynym 
w okupowanej przez Niemców Europie. Walczyło z Niemcami militarnie i cywilnie. Pion wojskowy PPP 
stanowił Związek Walki Zbrojnej wyłoniony z przekształconej Służby Zwycięstwu Polsce. Jego 
Komenda Główna znajdowała się w Paryżu. W czerwcu 1940 roku, Komendantem Głównym ZWZ 
został Stefan Rowecki «Grot». Władzę w pionie cywilnym, formującym się stopniowo, powierzono 
Głównemu Delegatowi Rządu na emigracji. Był nim, od 1940 roku, Cyryl Ratajski posiadający 
uprawnienia utworzenia i rozbudowania podziemnej administracji, która funkcjonowała w stałej 
łączności z Rządem RP na uchodźstwie. Głównemu Delegatowi Rządu podlegali delegaci 
okręgowi i powiatowi. Delegatura Rządu dzieliła się na szereg departamentów. Wojskowe i cywilne 
struktury PPP posiadały wymiar sprawiedliwości, działały w dziedzinie przekazu informacji, rozwoju 
kultury i oświaty oraz opieki społecznej. Jednym z pól działań była konspiracyjna Rada Pomocy Żydom 
«Żegota» przy Pełnomocniku. Zobacz: Zofia Kossak, W Polsce podziemnej: wybrane pisma dotyczące 
lat 1939 1944, słowo wstępne Władysław Bartoszewski, wybór i opracowanie Stefan Jończyk i 
Mirosława Pałaszewska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1999; Stanisław M. Jankowski, Karski. 
Raporty tajnego emisarjusza, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009.  
2 Anna Mieszkowska, Dzieci Ireny Sendlerowej, 21.  
3 Utworzone przez Niemców na ziemiach centralnej Polski Generalne Gubernatorstwo (GG) 
obejmowało obszar 96 tys. km², a po napaści Niemiec na ZSRR, 145 tys. km². Społeczeństwo polskie, 
bez względu na narodowość, kontrolowane było przez Niemców zajmujących wszystkie kierownicze 
stanowiska wspomagane w skuteczności przez policję kierowaną przez dowództwo SS. Po zwycięstwie 
militarnym Niemiec, Generalne Gubernatorstwo stanowiło docelowo obszar osadnictwa niemieckiego. 
Pod względem statusu prawnego, uprzywilejowaną sytuację posiadali Volksdeutsche czyli Polacy 
niemieckiego pochodzenia. Zarówno Polacy jak i Ukraińcy nie posiadali statusu obywateli GG. 
Względem okupowanej ludności Niemcy stosowali system praw represyjnych mających na celu 
stłumienie wszelkiego oporu politycznego i wyniszczenie społeczeństwa poprzez zamknięcie instytucji 
oświatowych, wprowadzenie niemieckiego jako języka urzędowego, nałożenie obowiązku dostarczania 
zbiorów rolnych, trzody i bydła, kontrolę społeczeństwa poprzez wprowadzenie godziny policyjnej i 
obowiązek posiadania kenkarty czyli niemieckiego dokumentu tożsamości i meldunku, egzekwowanie 
prawa śmierci za jakąkolwiek pomoc udzieloną Żydowi (przenocowanie, udzielenie schronienia na 
dłuższy czas, sprzedanie żywności, podanie kubka wody), nakaz wyjazdu na przymusowe roboty do 
Niemiec, łapanki, osadzanie w więzieniach, torturowanie, wywóz więźniów do niemieckich obozów 
koncentracyjnych i obozów zagłady.  
Specjalne niemieckie regulacje prawne ukierunkowane na eksterminację dotyczyły obywateli polskich 
narodowości żydowskiej. Wyrazem tej polityki był nakaz noszenia przez nich opaski z gwiazdą Dawida, 
skupienie Żydów w gettach bez zabezpieczenia im wystarczających środków żywieniowych, sanitarnych 
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października 1939 roku na części ziem centralnej Polski, Polacy i Żydzi, stale byli 
narażeni na śmierć z rąk hitlerowców. Już od 21 września 1939 roku, na mocy tajnego 
dekretu Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy określającego etapy eksterminacji 
ludności żydowskiej, Niemcy wyznaczyli obowiązek koncentracji Żydów w większych 
miastach na terenie okupowanej Polski.1 To na jego podstawie 28 października 
warszawski Judenrat czyli Rada Żydowska dokonała spisu warszawskiej ludności 
żydowskiej, od listopada lub pierwszych dni grudnia 1939 przybywali do Warszawy 
Żydzi przymusowo wysiedleni z terenów zachodniej Polski «wcielonych do Rzeszy»,  

25 listopada Ludwig Fischer, Gubernator Dystryktu Warszawskiego, podpisał 
«Rozporządzenie o oznaczeniu przedsiębiorstw i sklepów żydowskich w Okręgu 
Warszawskim, w listopadzie też niektóre z ulic zamieszkałych przez warszawiaków 
wyznania mojżeszowego zostały zamknięte ogrodzeniem z kolczastego drutu i 
opatrzone tablicami z napisem «Zaraza, wstęp dla żołnierzy wzbroniony». To 
początek istnienia getta warszawskiego skąd Irena Sendlerowa przy współpracy 
swoich koleżanek oraz wielu Polaków wyprowadziła szczęśliwie, dając nadzieję 
przeżycia, 2500 Żydów. Była świadoma, że uratowane dzieci będą biologicznym 
zastrzykiem dla odbudowania narodu żydowskiego po zakończeniu wojny.  

Polakom za posiadanie tak zwanej bibuły, czyli tekstów antyniemieckich 
pisanych przez polską opozycję działającą w podziemiu groziło aresztowanie i obóz 
koncentracyjny, za posiadanie broni, rozstrzelanie, za jakąkolwiek pomoc daną 
Żydowi, Niemcy mordowali osobę, która jej udzieliła oraz wszystkie osoby, które jej w 
tym dopomogły2. Mimo konsekwentnych represji niemieckich, Polacy pomagali 
ludności żydowskiej, osobom znanym lub zupełnie obcym, dzieciom i dorosłym, 
Żydom o aryjskiej urodzie jak i tym, którzy nie mieli tak zwanego «dobrego wyglądu», 
Żydom zasymilowanym, mówiącym po polsku oraz Żydom posługującym sią 
wyłącznie jidisz. Szanse na uratowanie tych ostatnich były znacznie mniejsze. Aby 
uratować jednego Żyda, niezależnie od jego wieku, potrzeba było zaangażowania i 
starań kilkunastu Polaków. Pośród wielu osób niosących pomoc Żydom zamkniętych 
w otoczonym murem wysokości 3 metrów i podwyższonym o dalszy metr przez druty 
kolczaste3 getcie warszawskim była Irena Sendlerowa. Zanim od grudnia 1942 roku 
zaczęła współpracować z Radą Pomocy Żydom «Żegota» utworzoną przez Zofię 
Kossak i Wandę Krahelską-Filipowiczową4, wchodziła do getta legalnie, posiadając 

                                                                                                                                                   
i leczniczych, obowiązek przymusowej pracy bez wynagrodzenia, konfiskata mienia i wywożenie ich, z 
kłamliwą obietnicą przesiedlenia, do niemieckich obozów śmierci.  
Na ziemiach polskich okupowanych przez Sowietów, stosowano względem obywateli polskich, 
niezależnie od ich narodowości, zbliżone do niemieckich środki przemocy: indoktrynację ideologiczną, 
terror wobec ludności, wywózki w głąb ZSRR, na Syberię, osadzanie jej w łagrach i zmuszanie do 
niewolniczej pracy. Polscy jeńcy wojskowi byli masowo eksterminowani przez Sowietów. Jednym z 
wielu miejsc ludobójstwa był Katyń. Zobacz: Marian Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 359-377.  
1 Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna, Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-
1945, Stowarzyszenie ŻIH, Świat Książki, Warszawa 2007, s. 635-637; Stefan Korboński, Polacy, Żydzi 
i Holokaust, (za wydaniem w języku angielskim The Jews and Poles in Word War II, Hippcrene 
Books, New York 1989), Fundacja Pomocy Antyk, Warszawa 1999, 51.  
2 Zobacz wybór dokumentów: Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna, Ten jest z ojczyzny mojej. 
Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, s. 635-754.  
3 Informacje z referatu o gettcie warszawskim Waldemara Schöna, kierownika Wydziału Przesiedleń w 
Urzędzie Gubernatora Dystryktu Warszawskiego, cf. Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna, Ten 
jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, 644-645. Patrz również «Przebieg i zmiany 
getta warszawskiego» w: Barbara Engelking i Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po 
nieistniejącym mieście, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 69-113.  
4 Teresa Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982; oraz «Żegota». Rada Pomocy Żydom 1942-1945, Wybór 
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dokumenty niemieckie jako pracownica kolumny sanitarnej, którą Niemcy delegowali 
do zwalczania chorób zakaźnych, szczególnie tyfusu. W getcie, Irena Sendlerowa 
miała wiele zaprzyjaźnionych osób. Pracując przed wojną w Wydziale Opieki 
Społecznej Zarządu Miasta Warszawy doskonale znała topografię tych części miasta, 
w których Niemcy utworzyli zamknięte murami getto.  

Rodziny żydowskie, które zdecydowały się na powierzenie Pani Irenie lub jej 
współpracownicom swojego dziecka, żyły w nadziei, że zostanie ono bezpiecznie 
wyprowadzone poza mury getta by żyć pośród Polaków, w rodzinach lub klasztornych 
sierocińcach pod zmienionym nazwiskiem. Matki oddające swoje dzieci w obce ręce, 
rozpaczliwie wierzyły, że cudem ich dziecko przetrwa wojnę, że nie zapomni swojej 
żydowskiej tożsamości, że nie zagubi w pamięci rysów rodziców, nie zapomni ich 
głosu i dobrych dni spędzonych w domu rodzinnym zanim nastała wojna 1939-1945:  

«Docierałyśmy też z koleżankami do rodzin, o których wiedziałyśmy, że mają 
dzieci – wspomina pani Irena. - Mówiłyśmy, że mamy możliwość ich ratowania, 
wyprowadzając za mury. Wówczas padało zasadnicze pytanie o gwarancje 
powodzenia naszej akcji. Trzeba było uczciwie powiedzieć, że żadnej gwarancji dać 
nie możemy. Mówiłam szczerze, że nie wiem nawet, czy ja dzisiaj z dzieckiem 
szczęśliwie opuszczę getto. Wtedy odbywały się dantejskie sceny. Na przykład ojciec 
godził się na oddanie dziecka, a matka nie. Babcia tuliła dziecko najczulej i zalewając 
się łzami, wśród szlochu mówiła: «Za nic nie oddam wnuczki!». Czasem opuszczałam 
tę nieszczęsną rodzinę bez dziecka. Nazajutrz szłam sprawdzić co się stało z rodziną. I 
często okazywało się, że wszyscy byli już na Umschlagplatzu. (...) Łzy napływały do 
oczu matek, które powierzały nam swoje pociechy – opowiada pani Irena. - Jak ciężko 
było każdej z nich puścić drobną rączkę swojego malca!... Kto mógł przewidzieć, czy 
zobaczą się kiedyś znowu? (...) Żydowskie matki, nieraz miesiącami, przygotowywały 
swoje dzieci do życia po aryjskiej stronie. Zmieniały im tożsamość. Mówiły: «Ty nie 
jesteś Icek, tylko Jacek. Nie Rachela, tylko Roma. Ja nie jestem twoją matką, tylko 
byłam u was gosposią. Pójdziesz z tą panią, a tam może czeka na ciebie twoja 
mamusia».1  

Pani Irena wspomina w swojej książce o dziewczynce, która już za murami 
getta miała spędzić jedną z kolejnych nocy właśnie pod jej opieką. Dziewczynka 
zadała pytanie: «A ty ile miałaś mamuś? Bo ja to już kilka». Wyprowadzone różnymi 
sposobami i drogami dziecko, czy to uśpione w skrzynce z otworami, pod płaszczem 
mężczyzny, w którego buty włożyło swoje stopy, czy w brygadzie pracy opuszczającej 
codziennie getto, czy też przeprowadzone przez gmach sądu na Lesznie, wchodząc do 
niego przez wejście znajdujące się od strony getta a wychodząc już po tak zwanej 
aryjskiej stronie, musiało w krótkim czasie dostosować się do nowych warunków. Żyło 
w ukryciu u zaufanych rodzin polskich lub zmieniając adres za adresem trafiało do 
nowych rodziców. Łączniczki pani Ireny kierowały dzieci w bezpieczne miejsca, 
wręczały dzieciom i dorosłym aryjskie papiery, kenkarty czyli niemieckie dokumenty 
tożsamości wyrabiane na podstawie metryk chrztu świętego. Te zaś albo były 
autentyczne albo wydawane przez księży w kościołach katolickich. Najważniejsze 
było, aby dziecko żydowskie wtopiło się naturalnie w środowisko polskie, 
chrześcijańskie, w zdecydowanej mierze katolickie. Dzieci żydowskie uczono tego 
wszystkiego co było w typowym zachowaniu dzieci polskich: żegnania się, gdy 

                                                                                                                                                   
dokumentów poprzedzony wywiadem Andrzeja Friszke z Władysławem Bartoszewskim, opracował 
Andrzej Krzysztof Kunert, Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, Warszawa 2002.  
1 Anna Mieszkowska, Dzieci Ireny Sendlerowej, dz. cyt. s. 152-153.  
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wymagała tego okazja, pozdrawiania duchownych zdaniem «Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus», odmawiania pacierza, śpiewania polskich piosenek, 
recytowania wierszy. Wymuszone przez Niemców przemieszczanie się ludności 
polskiej podczas okupacji ułatwiało zadanie znalezienia dla dzieci w miarę spokojnego 
miejsca. Sąsiadów nie dziwił tak bardzo fakt, że w znajomej rodzinie zjawiało się nowe 
dziecko, adoptowane, osierocone przez dalszych krewnych. Taką informację 
otrzymywali wścibscy. Nie zawsze w nią wierzyli. Na tej samej podstawie, część dzieci 
żydowskich zamieszkała w polskich sierocińcach usytuowanych po całej Polsce 
prowadzonych przez siostry zakonne.1 Musiały koniecznie posiadać polskie papiery, 
bez których Niemcy, na wypadek kontroli, zabijali nie tylko dziecko lub dorosłego 
Żyda, bez stosowania jakiegokolwiek sądu, ale i wszystkie osoby udzielające im 
pomocy. Młodych Żydów kierowano do prywatnych mieszkań, skąd – uchodząc za 
Polaków – uczestnicząc w codziennym życiu opiekunów, chodzili na komplety czyli na 
zajęcia organizowane w tajnych szkołach polskich gdzie uzupełniali przerwane wojną 
wykształcenie. Wielu z nich, na ich życzenie, pomagano dostać się do partyzantki.  

Po Powstaniu Warszawskim i wkroczeniu do stolicy wojsk radzieckich 
w styczniu 1945 roku, Irena Sendlerowa pracowała w prowizorycznym Domu Dziecka. 
Trafiały do niego również dzieci wyzwolone z Auschwitz, niemieckiego obozu śmierci. 
Jedna z dziewczynek zapytała panią Irenę: «Czy mamusię bardzo bolało, jak ją palili». 
Byłam wstrząśnięta, ale nie mogłam tego dziecku po sobie pokazać. Spokojnie 
odpowiedziałam: «Nie, nie bolało, bo aniołek wziął ją zaraz do nieba». Po kilku 
dniach ta sama dziewczynka poprosiła mnie, abym narysowała jej... aniołka. 
Narysowałam, ale było to jedno z najcięższych moich przeżyć w tamtym okresie»2.  

Pani Irena wspomina również jak 5 lub 6 sierpnia 1942 roku była świadkiem 
ostatniej wędrówki doktora Janusza Korczaka, który towarzyszył swoim 
podopiecznym z Domu Sierot w drodze na Umschlagplatz. Nie zostawił dzieci, mimo 
iż proponowano mu ucieczkę z getta. Do końca dawał dzieciom nadzieję, że udają się 
w podróż do «pięknego wyzwolonego kraju», gdzie zaprosił ich król 
wedle przedstawienia Rabindranatha Tagore «Poczta» odegranego w sierocińcu 
w połowie lipca. Doktor Korczak wszedł z dziećmi do bydlęcego wagonu pociągu, 
który zawiózł transport Żydów do Treblinki. Wiedział, że bez niego dzieci będą się 
bały. Do końca dawał im poczucie bezpieczeństwa. Pani Irena widziała, że dzieci 
ściskały w rączkach plastelinowe laleczki, które robił dla nich profesor Władysław 
Witwicki, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. Laleczki te przekazywał do getta 
swoim asystentkom prowadzącym w getcie kąciki zabaw.3 W ten sposób dawali 
dzieciom nadzieję, że mimo wojny, braku rodziców, chorób i głodu, które codziennie 
gościły w sierocińcu, życie toczy się zmierzając ku dobremu.  

Nadzieję w getcie niosło wielu pedagogów, nauczycieli, profesorów Żydów. 
Wielu z nich Irena Sendlerowa znała osobiście. Organizowali tajne nauczanie: 
podstawowe, średnie, uniwersyteckie tak jak działo się to w całej okupowanej Polsce. 
Skuteczne w działaniu były, w miarę posiadanych możliwości, Młodzieżowe Koła 
Pomocy oraz Komitety Domowe, najmniejsze jednostki żydowskiej opieki społecznej, 
przeprowadzające tak zwane akcje łyżeczkowe. Polegało ono na zbieraniu od ludzi - 
po łyżeczce od herbaty – produktów żywieniowych. Bogatsi dzielili się w ten sposób 
z głodującymi. Tych, którzy nie chcieli podzielić się ze swoimi zapasami degradowano 
społecznie4. Opiekunowie Kół i ich liderzy przywracali normalność w zachowaniach 
                                                
1 Ewa Kurek, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji 
ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945. Gaudium, Lublin 2001, 2004.  
2 Anna Mieszkowska, Dzieci Ireny Sendlerowej. dz. cyt., s. 211.  
3Tamże, s. 133-137.  
4 Anna Mieszkowska, Dzieci Ireny Sendlerowej. dz. cyt., s. 95.  
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młodych ludzi. Praca w kołach potęgowała odpowiedzialność za słabszych, uczyła 
godności, dawała poczucie sensu przez fakt niesienia zorganizowanej i grupowej 
pomocy osobom starszym, bezsilnym, żyjącym na skraju wyczerpania i istnienia, 
dzieciom sierotom żebrzącym na ulicach getta. Wyzwalały w młodzieży wzajemne 
odniesienia wyższe mimo biologicznej walki o przetrwanie. Gruntowały nadzieję, że w 
momencie zakończenia wojny uczciwość międzyludzka zostanie przywrócona: 
«Docierano z imprezami kulturalnymi do środowisk ludzi zamożnych i podwajano 
ceny za bilety, aby w ten sposób zdobyć jak najwięcej pieniędzy. Ileż trzeba było hartu, 
samozaparcia, stopnia uspołecznienia graniczącego z bohaterstwem, aby samemu, 
jakże często głodnemu, maltretowanemu – recytować wiersze lub śpiewać, z myślą 
«robię to dla jeszcze głodniejszych ode mnie dzieci»1. Irena Sendlerowa wskazała na 
wysoki stopień humanizmu podtrzymywanego i kształconego w kołach opowiadając o 
postawie młodzieży, która musiała zdecydować komu przyznać kilka dawek 
szczepionek przyniesionych przez nią do getta. Szczepionki przeciwko tyfusowi były 
na wagę złota. Potrzebujących tysiące. «Szczepionki przydzielono dwóm chłopcom, 
którzy byli jedynymi opiekunami dla młodszego rodzeństwa, bo rodzice już nie żyli, 
oraz jednej dziewczynce, najaktywniejszej członkini koła, która najbardziej była 
zaangażowana w prace społeczne. Pozostali w liczbie kilkunastu osób nie zgłaszali 
żadnych pretensji, żalów, przeciwnie, odnieśli się z całą godnością i poszanowaniem 
dla słusznej decyzji, choć stawka szła o ich życie».2  

Znana była również obawa w stosunku do Żydów szukających dachu nad głową 
pośród tych Polaków, którzy bojąc się o własne życie oraz życie członków swojej 
rodziny wobec realnej kary śmierci grożącej im od Niemców, nie chcieli udzielić 
schronienia lub, raz udzieliwszy, odmawiali go po krótkim czasie. Obok lękających 
się, w społeczeństwie polskim znajdowali się – niestety – i tacy, których popularnie 
zwano szmalcownikami, czyli ci, którzy donosili Niemcom, iż konkretna osoba 
ukrywa u siebie Żyda, albo ci, którzy na szantażowaniu Żydów i ich polskich 
opiekunów zarabiali judaszowe srebrniki. To na nikczemnej i kryminalnej 
działalności tej nieszczęsnej wąskiej grupy społecznej, budowany jest obraz postaw 
antyżydowskich w okupowanej przez Niemców Polsce. Jeden donosiciel mógł 
doprowadzić do zniszczenia długiej i wspaniałej pracy dużego i szlachetnego zespołu 
Polaków, którzy ryzykując życiem – co stale trzeba przypominać – chronili Żydów 
przed śmiercią z rąk Niemców.  

Wspomnienia i publikacje powojenne i współczesne na temt pomocy 
udzielanej Żydom przez Polaków w dobie okupacji są nader obszerne, opatrzone 
aparatem krytycznym i powszechnie dostępne.3 Oprócz działań spontanicznych, 
wskazują na realizację polityki Polskiego Państwa Podziemnego – bardzo dobrze 
udokumentowanej - pozostającego w stanie walki zbrojnej i cywilnej wobec okupanta. 
Polskie Państwo Podziemne i Delegatura Rządu na Kraj wszelkimi dostępnymi jej 
środkami dopomagała Żydom w przetrwaniu wojny. Stefan Korboński dowódca w 
Kierownictwie Walki Cywilnej oficjalnie ostro potępiał denuncjatorów i nakazał karać 
ich jak najsurowiej. W artykule «W imieniu Rzeczypospolitej!» opublikowanym w 

                                                
1 Tamże, s. 120.  
2 Tamże, s. 101.  
3 Zobacz między innymi: Polacy-Żydzi 1939-1945. Wybór źródeł, opracowanie Andrzej Krzysztof 
Kunert, przedmowa Władysław Bartoszewski, (tekst równoległy: polski, niemiecki i angielski, 
tłumaczenie na język niemiecki: Siegfried Scmidt, tłumaczenie na język angielski: Krystyna 
Piórkowska), Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Warszawa 2001, 2006; oraz doskonałe 
materiały zawarte w publikacji: Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej, Seria: Teki 
Edukacyjne IPN, Warszawa 2008.  
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katolickim miesięczniku konspiracyjnym «Prawda», który ukazywał się pod redakcją 
Zofii Kossak od kwietnia 1942 roku, to jest przed tak zwaną Wielką Akcją czyli 
niemieckimi masowymi wywózkami Żydów z gett do niemieckiego obozu śmierci w 
Treblince, ogłoszono:  

«Rozplakatowane zawiadomienia o dwóch wydanych i wykonanych wyrokach 
na zdrajcach sprawy polskiej zostały przez ludność Warszawy przyjęte 
entuzjastycznie. Oczekiwanie dalszych tego rodzaju enuncjacji oczyszcza atmosferę. 
Nie ulega wątpliwości, że znajdujemy się w tej chwili na samym dnie rozwydrzenia 
tych wszystkich elementów, które zdemoralizowała wojna.(...)»1. 

O pomocy jakiej udzielali Polacy swoim żydowskim sąsiadom, 
współobywatelom okupowanej Polski, Adolf Berman wyraził się następująco: 
«Nadejdzie czas, kiedy będziemy mieli wielką Złotą Księgę Polaków, którzy w ten 
straszny «czas pogardy» podawali Żydom bratnią dłoń, ratowali Żydów od śmierci i 
stali się dla żydowskiego ruchu oporu symbolem humanitaryzmu i braterstwa 
narodów».2  

Ów dokument upamiętniający konkretne działania ludzi na rzecz ratowania 
ludności żydowskiej to Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata zawierająca 
biogramy osób różnych narodowości okazujących miłość bliźniego niosąc pomoc 
najbardziej zagrożonym podczas II wojny światowej – Żydom. Antoni Słonimski w 
1943 roku określił sprawiedliwego, czyli tzadika, wyrażeniem «Ten jest z ojczyzny 
mojej. Jest człowiekiem». Wydanie polskie Księgi ze wskazaniem, jak dotąd, 6066 
polskich Sprawiedliwych ukazało się wiosną 2009 roku.3 Pośród osób wymienionych 
w tej Księdze znajduje się notatka o Irenie Sendlerowej, o jej bezpośrednich 
współpracownikach, o założycielach i działaczach «Żegoty», o setkach zwykłych, o 
prawym sercu Polakach, pośród których od XIII wieku żyli w Polsce Żydzi.  

Wspomniany Adolf Berman, pseudonim okupacyjny «Borowski», doktor 
psychologii reprezentujący Żydowski Komitet Narodowy i współpracujący przy 
tworzeniu Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu, po wojnie wywiózł do 
Izraela tak zwaną «listę Sendlerowej». Irena Sendlerowa, odpowiedzialna za Referat 
Dziecięcy w «Żegocie», rejestrowała ręcznie na paskach bibuły każde dziecko, które 

                                                
1 Dokument ten ukazał się w «Prawdzie», w marcu 1943 roku. Dwa wyroki śmierci, o których mowa na 
początku, informują o zabiciu przez KWC Izydora Ossowskiego, urzędnika Arbeitsamtu oraz Romanie 
Leonie Święcickim, oficerze policji. Stefan Korboński wyraźnie informuje w tym dokumencie o 
stanowisku Polskiego Państwa Podziemnego wobec szantażystów: «Nie trzeba prawdy owijać w 
bawełnę. Nie trzeba dla względów prestiżowych choćby wobec dla zagranicy milczeć o tych rodzimych 
kanaliach, które żerują na nędzy ludzkiej i nieszczęściu. Zatrważający wzrost denuncjantów, 
nieprawdopodobne rozszerzenie się zgranych kół szantażystów zagraża spokojowi coraz większej ilości 
ludzi, czyni nieznośnym życie tych, którzy prześladowani przez okupanta czują się jak zagonione 
wściekłe psy. Myślimy też o Żydach. Na tych ostatnich przede wszystkim żeruje szantaż. Dawaliśmy już 
wyraz naszemu stosunkowi do społeczeństwa żydowskiego. Dziś podkreślamy z całym naciskiem, że 
jesteśmy świadkami najbardziej hańbiącego procesu żerowania na ich nieszczęściu. Dla faktu tego nie 
ma żadnego usprawiedliwienia. Niczyj antysemityzm nie zmieni faktu, że szantażysta jest kanalią. 
Enuncjacja Pełnomocnika Rządu o karaniu delatorów i zdrajców sprawy narodowej ogarnia i 
szantażystów.(...)». Cytat za: Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna, Ten jest z ojczyzny mojej. 
Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, 674.  
2 Początek cytowanej wypowiedzi Adolfa Bermana: «Opis męczeństwa Żydów w Polsce często opiera 
się na cierpieniach, jakich doświadczyli Żydzi prześladowani przez polskich szantażystów i donosicieli, 
przez granatową policję, faszystowskich chuliganów i inne męty społeczne. Dużo mniej pisze się o tym, 
że tysiące Polaków narażało własne życie, aby pomagać Żydom. Znacznie łatwiej dostrzec jest brudy i 
męty na powierzchni rzeki, a trudniej jest dostrzec czysty nurt głębi. Ale istniał ten nurt...». Cytat za: 
Stefan Korboński, Polacy, Żydzi i Holokaust, 77.  
3 Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata ratujących Żydów podczas Holokaustu. Polska. 
Redaktor naczelny: Izrael Gutman, Yad Vashem, Jerozolima. Redakcja naukowa wydania polskiego: 
Dariusz Libionka, Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2009.  
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ratowała. Bibułkowy rejestr przechowywała je w domu. W rejestrze zanotowana była 
żydowska tożsamość dziecka, jego zmienione polskie imię i nazwisko oraz 
zaszyfrowana nazwa miejsca, w które dziecko trafiło po wyprowadzeniu go z getta. 
Kartoteka ta była również istotna ze względu na pisemne potwierdzenie, że 
konkretnej osobie zostały przekazane pieniądze z «Żegoty» potrzebne najczęściej na 
opłacenie mieszkania i zakup jedzenia. W noc aresztowania Ireny Sendlerowej 20 
października 1943 roku przez Gestapo, udało się jej rzucić skręconą w zwitek 
dokumentację łącznice, Janinie Grabowskiej, która przyszła do domu Ireny na 
imieniny. Osobną kartkę ze spisem dzieci, którą pani Irena miała przy sobie wieziona 
do siedziby Gestapo, udało się jej podrzeć i wyrzucić niepostrzeżenie przez okno 
samochodu.1 Podczas przesłuchań w więzieniu na Pawiaku nikogo nie wydała. Po 
ucieczce 20 stycznia 1944 roku, bibułkowy rejestr dzieci pani Irena przechowywała w 
słoiku. Dla bezpieczeństwa zakopywała go w ogródku, przy ulicy Lekarskiej 92. 
Przełożony do butelki, rejestr przetrwał bezpiecznie Powstanie Warszawskie w 1944 
roku. Dzięki temu rejestrowi wiele uratowanych rodzin żydowskich odnalazło swoje 
dzieci, zaś rzesze dzieci odnalazły swoją żydowską tożsamość.  

Żydowscy czytelnicy biografii Ireny Sendlerowej, odczuwają głęboką nadzieję, 
że – o ile zachodzi taka potrzeba - uporządkują dane o swojej rodzinie. 
Niejednokrotnie, przed śmiercią w maju 2008 roku, Irena Sendlerowa była 
odwiedzana przez ludzi szukających śladów swojej żydowskiej przeszłości, o której, 
przez lata, nic nie powiedzieli swoim rodzinom, i która w wielu wypadkach pozostanie 
tajemnicą na zawsze3.  

 
 

                                                
1 Anna Mieszkowska, Dzieci Ireny Sendlerowej. dz. cyt., s. 181-182.  
2 Tamże, 200.  
3 Dzieci Holokaustu mówią..., praca zbiorowa, Wydawnictwo Stowarzyszenie «Dzieci Holokaustu w 
Polsce», tom 1: opracowała Wiktoria Śliwowska, Warszawa 1993, tom 2: opracowali Jakub Gutenbaum 
i Agnieszka Latała, Warszawa 2001, tom 3: opracowały Halina Szostkiewicz i Katarzyna Meloch, 
Warszawa 2008.  
Bogusława Filipowicz - O życiu pani Ireny Sendlerowej dowiedziałam się tuż po jej śmierci, z polskiej 
książki «Dzieci Ireny Sendlerowej» opracowanej przez Annę Mieszkowską. Pierwsze wydanie tej 
jedynej autoryzowanej biografii ukazało się w Warszawie w 2004 roku pod tytułem «Matka dzieci 
Holokaustu. Historia Ireny Sendlerowej». Książka ta została na pniu przetłumaczona najpierw na 
język niemiecki, później na hebrajski, włoski, portugalski i hiszpański. Przetłumaczyłam tę historię na 
francuski z powodu odczucia wiary i wdzięczności, że dzieło Ireny Sendlerowej i jej zaufanych 
współpracowników niosło nadzieję przeżycia gehenny zgotowanej Żydom przez Niemców. W książce 
tej nie ma nienawiści lecz przesłanie by budować i utrwalać pamięć o ratowaniu dzieci żydowskich 
w oparciu o miłość i prawdę.  
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Nadzieja w Modlitewniku Gertrudy 
 
 
Wstęp 
 
„W drugiej połowie XI wieku w Europie na dobre rozgorzał konflikt o to, kto 

ma przewodzić chrześcijaństwu, a w Polsce - po tragicznym panowaniu Mieszka II i 
kryzysie 1038 roku – rządził energiczny Bolesław II, który przez sojusz z papieżem 
Grzegorzem VII usiłował określić miejsce swojego królestwa w europejskiej 
Christianitas. … W tym właśnie czasie (dokładniej, jak twierdzą historycy, po 1075 
roku – przyp. aut.) Gertruda, żona księcia kijowskiego Izasława Jarosławowicza, a 
córka króla polskiego Mieszka II i Rychezy (a więc wnuczka Bolesława Chrobrego, a 
prawnuczka cesarza Ottona II i cesarzowej Theophano), na doszytych kartach oraz 
marginesach, otrzymanego najprawdopodobniej od matki, Kodeksu Egberta 
zapisywała strofy, którymi modliła się do Boga i Jego Świętych, ujawniając przy tym 
swoje troski, kłopoty, radości, lecz także erudycję teologiczną i filozoficzną, 
rozumienie prawd wiary oraz klasę własnego życia duchowego”1 . 

Modlitwy Gertrudy - jak twierdzą specjaliści - stanowią niewątpliwe dzieło 
literackie, a ponieważ księżna jest najprawdopodobniej pierwszą kobietą - literatem w 
kulturze łacińskiej, ich naukowa penetracja staje się oczywistym motywem. 

 
1. Wprowadzenie w rozumienie nadziei w psychologii 
 
Pojęcie nadziei pojawiło się na kartach psychologicznych czasopism 

naukowych w drugiej połowie 20-tego wieku, mimo iż stosowano je już w 
starożytności. Dla jednego z polskich pionierów badań nad nadzieją, Kozieleckiego2  
(2006-a, 2006-b) nadzieja jest schematem poznawczym, ściślej wielowymiarową 
strukturą poznawczą, „której centralnym składnikiem jest przekonanie, że w 
przyszłości człowiek otrzyma dobro (osiągnie ważny cel) z określonym stopniem 
pewności, czyli z określonym prawdopodobieństwem”3. [Czerpię terminy z koncepcji 
Kozieleckiego, która wydaje się być bardziej ogólna wobec innych zawartych w 
literaturze przedmiotu].  A zatem dwa ważne atrybuty ogólne nadziei to „osnucie” jej 
wokół właściwego jednostce sposobu  poznawania i oceny świata oraz 
sformułowanego celu. Konsekwentnie  – ze względu na treść celu - można rozważać 
nadzieję „na coś”, nadzieję „w kimś”, nadzieję „w czymś”. 

Nadzieję, związaną ze ściśle określonym celem co do treści, miejsca, czasu i 
prawdopodobieństwa Kozielecki nazywa nadzieją partykularną (pojedynczą, np. 

                                                
1 A. Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna i Jej Modlitewnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006. 
2 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006. 
J. Kozielecki, Poznawcza koncepcja nadziei. W: E. Aranowska, M. Goszczyńska (red). Człowiek wobec 
wyzwań i dylematów współczesności. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 211- 
227. 
3 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. dz. cyt., s. 37. 
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„mam nadzieję na wyjazd do Australii w …roku”, „spodziewam się szybkiego 
zatrudnienia w …”, „oczekuję, że dzisiaj potraktujesz go łagodnie”, … ). Do tego typu 
nadziei włączyłabym nadzieję na sukces, bazującej na własnych kompetencjach 
(według koncepcji Syndera z lat 80. zoperacjonalizowaną przez Lagunę, 
Trzebińskiego, Ziębę, 2005, w Kwestionariuszu Nadziei na Sukces1), lub bazującej na 
kompetencjach i działaniu innych, bez własnego udziału w realizacji celu, która 
nazwałabym złudną, gdy szacowane obiektywne prawdopodobieństwo celu jest niskie 
lub przeciętne, a pasożytującą – gdy jest wysokie. 

Nie zawsze cel jest jednoznacznie określony. Jako „wizja”, poprzedzona czasem 
działań do realizacji tego celu prowadzących, może być  odległa od tej ostatecznej, 
końcowej postaci, wręcz źle percypowana, lub mało możliwa do dokładnego 
przedstawienia, inaczej o charakterze rozmytym, ale zawsze akceptowalna i pożądana 
dla jednostki z powodu ważności dla niej tego wyobrażenia, zwłaszcza wtedy, gdy 
zajmuje wysokie miejsce w jej hierarchii wartości. Dlatego Kozielecki wprowadza 
kryterium podziału nadziei na partykularną (pojedynczą) i generalną (ogólną, 
absolutną). Owa nadzieja generalna (np. „z ufnością myślę o przyszłości Polski”, 
„tylko nadzieja trzyma nie przy życiu”, „mam nadzieję, że świat nie zmierza ku złu”, 
„mam nadzieję na nieśmiertelność”…) nie precyzuje specyficznych treści celu i działań 
do realizacji tego celu prowadzących, ale - z niezrozumiałego czasem względu - ma 
dostatecznie wysokie prawdopodobieństwo subiektywne dla jednostki realizacji tego 
niespecyficznego, nieokreślonego dobrze celu by pełnić funkcje regulacyjne 
zachowania. Jak sugeruje Kozielecki wpływa na poczucie sensu życia oraz pobudza 
motywację do poszukiwania bardziej realistycznych celów. Do tego typu nadziei 
włączyłabym nadzieję podstawową (termin zaproponowany, a pojęcie - choć 
pierwotnie pojawiło się w koncepcji Eriksona2 - zoperacjonalizowane przez 
Trzebińskiego i Ziębę3, w Kwestionariuszu BHI-25), nadto nadzieję eschatologiczną 
(czyli oczekiwanie na dostąpienie życia wiecznego, dostąpienie raju). Nadzieja 
podstawowa związana jest z przeświadczeniem jednostki o przychylności i 
sensowności, celowości świata, o jego ponadczasowym porządku (np. świat jest w 
zasadzie przychylny ludziom, choć mnie nic nie wychodzi, etc). 

Oczywiście obydwa typy nadziei wymienione wyżej mogą zaistnieć zarówno 
przy biernym oczekiwaniu na cel, gdy jednostka nie robi nic by zwiększyć 
prawdopodobieństwo jego osiągnięcia,  jak i przy oczekiwaniu aktywnym, gdy 
dynamicznie dąży do celu. Po uwzględnieniu tego nowego kryterium Kozielecki 
rozróżnia cztery typy nadziei, por. rys.1. 

 
Kryteria Partykularna Generalna 
Pasywna Nadzieja złudna 

Nadzieja 
pasożytująca 

Nadzieja podstawowa 
Nadzieja eschatologiczna 

Aktywna Nadzieja na sukces Nadzieja podstawowa 
Nadzieja eschatologiczna 

Rys.1. Rodzaje nadziei według Kozieleckiego wynikające z zastosowania dwu kryteriów 
(aktywności działania i ogólności celów) z dołączonymi niektórymi podtypami sugerowanymi przez 
autorkę. 

                                                
1 M. Łaguna, J. Trzebiński, M. Zięba, Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS. Podręcznik. PTP, 
Warszawa 2005.  
2 E. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997. 
3 J. Trzebiński, M. Zięba, Nadzieja, strata i rozwój. „Psychologia Jakości Życia”, 2003, tom 2, nr 1, s. 5 
– 33. 
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2. Własności nadziei 
 
2.1. Własności opisane w literaturze przedmiotu 
Nadzieja w rozumieniu Kozieleckiego nie jest emocją, co nie znaczy,  że emocje 

i uczucia nie towarzyszą jej powstaniu i trwaniu, gdyż towarzyszą powstawaniu celu ( 
czy celów), ocenie jego ( ich ) ważności, atrakcyjności i osiągalności. Mogą ujawniać 
się przy tym słabe lub bardzo silne emocje (czyli stany organizmu wzbudzane 
sytuacyjnie i trwające w krótkiej skali czasu), czy uczucia (trwające w dłuższej skali 
czasu) zarówno pozytywne, jak i negatywne. 

Inny polski pionier badań nad nadzieją, Nosal, skłonny jest uznać nadzieję za 
uczucie (przy uwzględnieniu pewnej jej stabilności w czasie), uważając jednak, że „w 
przypadku złożonych form nadziei jako uczucia w grę wchodzi mechanizm 
kształtowania się oczekiwań i antycypowania różnego rodzaju uczuć, zarówno 
negatywnych, jak i pozytywnych”1.  

„…nadzieja jest złożonym uczuciem. Jednak nasunąć się może pytanie, czy 
uczucie to ma u swych źródeł tylko struktury pojęciowo-symboliczne, np. struktury 
reprezentujące perspektywę czasu, wiedzę i oczekiwania podmiotu, czy też można 
zakładać istnienie stanów pierwotnych „nadziei”, inicjujących proces tworzenia się jej 
jako złożonego uczucia”2. 

Na ostatnie pytanie częściowo odpowiadają wyniki najnowszych badań 
neuropsychologicznych, najogólniej: 

„Świadome doznania emocjonalne i świadome myśli są pod pewnymi 
względami bardzo do siebie podobne. Na jedne i na drugie składają się tworzone w 
pamięci operacyjnej przedstawienia symboliczne procesów podsymbolicznych, które 
przebiegają w układach działających poza sferą świadomości. Różnica między nimi 
nie jest rezultatem funkcjonowania układu, który wykonuje nieświadomą część tej 
operacji, ale dwóch innych czynników. Po pierwsze, doznania emocjonalne i same 
myśli generowane są przez odmienne układy podsymboliczne. Po drugie, doznania 
emocjonalne angażują więcej układów mózgowych niż myśli”3. 

 Nie przesądzając, czy nadzieja jest emocją, uczuciem, czy strukturą 
poznawczą, składowa emocjonalna nadziei wydaje się zasadniczą jej własnością, 
podobnie jak – nie wspomniana jeszcze - składowa, którą zgodnie akceptują 
wymienieni wyżej uczeni, czyli czas - komponent temporalny nadziei. 

Nadzieja, niezależnie od jej czasu trwania w przeszłości, zawsze zorientowana 
jest na przyszłość. Dynamika nadziei niewątpliwie zależy od nabytego doświadczenia, 
od aktualnej wiedzy podmiotu, ale też od tego, czy podmiot bardziej koncentruje się 
na przyszłości czy przeszłości, innymi słowy jaki jest jego czas psychologiczny, czas 
całego życia i jego specyficzne charakterystyki takie jak estymacja czasu i jego 
świadomość, presja czasu, niezależność od czasu, tożsamość mnie w czasie, itd.4 

Podstawowym wymiarem czasu psychologicznego jest koncentracja na 
wybranym obszarze czasu życia, tak więc może to być np. orientacja retrospektywna, 
prezentystyczna, czy prospektywna lub według Zimbardo5  szczegółowiej: orientacja 
retrospektywna może być pozytywna lub negatywna, natomiast orientacja 

                                                
1 J. Kozielecki, Psychologia nadziei, dz. cyt. 
2 Cz. Nosal, B. Bajcar, Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. Wydawnictwo 
Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2004.  
3 J. LeDoux, Mózg emocjonalny. Media Rodzina, Poznań 2000. 
4 Por. np. umysłowe modele czasu w: Cz. Nosal, B. Bajcar, Czas psychologiczny. dz. cyt. i bardzo 
piękny esej Ingardena – R. Ingarden, Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001. 
5 P.G. Zimbardo, Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.  
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prospektywna - hedonistyczna versus fatalistyczna. Istnieje niewątpliwy związek 
między znaczeniami, jakie ludzie nadają różnym okresom własnego życia, jak je 
kompilują i oceniają, jak doświadczają upływu tego czasu1. 

Równocześnie niewiele miejsca zajmuje w psychologicznych rozważaniach 
naukowych pojęcie czasu po śmierci, które stanowi główną charakterystykę nadziei na 
nieśmiertelność wydającej się  być nie mniej ważnym regulatorem zachowania, niż 
inne rodzaje nadziei. Uważa się, że najskuteczniejszymi sposobami radzenia sobie z 
lękiem przed śmiercią są afirmacja własnej osoby oraz obrona akceptowanego 
światopoglądu. „Afirmacja własnej osoby odbywa się na różne sposoby: poprzez 
podkreślanie społecznych więzi i nasilone pragnienie utrzymywania bliskich relacji z 
osobami znaczącymi2, poczucie symbolicznej lub dosłownej (pozagrobowej) 
nieśmiertelności3. Pod wpływem aktywizacji myśli o własnej śmierci (mortality 
salience) jednostka spostrzega świat bardziej stereotypowo, dokonuje surowszych 
ocen osób łamiących uznane przez nią zasady moralne, faworyzuje członków własnej 
grupy, a także preferuje typowych przedstawicieli grup obcych, nawet jeśli 
nietypowość oznacza podobieństwo do „ja” jednostki4”.  

W krótszej perspektywie, czas można rozważać z punktu widzenia dnia 
codziennego, jako dobrze zdefiniowanej jednostki (czasu), niejako teraźniejszości, w 
której człowiek realizuje konkretne zadania w określonym tempie i według 
określonego planu ściśle związanego z kontrolą czasu. W tej nowej koncepcji własnej, 
Popiołek (2009), wyróżnia kilka wymiarów funkcjonowania codziennego w czasie: 
tempo, kontrola, planowanie, urozmaicenie, sposób wypełniania czasu, które mogą 
wpływać na percepcję czasu całości życia, czasu psychologicznego i odwrotnie. Nie 
można też wykluczyć, że owe dwa sposoby ujmowania czasu (psychologicznego i 
codziennego) funkcjonują niezależnie w systemie poznawczym człowieka. Obydwa 
stanowią temporalną składową nadziei; stanowi ją także czas po śmierci.  

Składowa poznawcza nadziei wpisana jest w definicję proponowaną przez 
Kozieleckiego, dlatego można uznać ją za podstawową. By wygenerować pożądany 
stan rzeczy jednostka pewnie skorzysta z wszelkich dostępnych jej zasobów 
psychicznych, kreując – co podkreślono wyżej – nierealistyczne dobro (jeszcze nie 
istniejące i nie zawsze nie rozmyte) jako wynik „swoistego wyprzedzenia percepcji”5. 
Składowej tej odpowiada komponent antycypacyjny według Nosala. Nosal  – 
podobnie jak Kozielecki – traktuje go jako komponent poznawczy. 

Z perspektywy  tematu niniejszej pracy ważny jest składnik afiliatywny nadziei 
(według Kozieleckiego), odwołujący się do środowiska ludzkiego czy kulturowego, z 
którym tę nadzieję jednostka wiąże. Może to być nadzieja ukierunkowana na siebie 
lub na innych. 

Podobnie ważny składnik sprawczy nadziei – jak pisze Kozielecki – ma 
charakter dynamiczny i dynamizujący, pełni funkcję motywacyjną wobec osiągania 

                                                
1 Szerzej – patrz K. Popiołek, Percepcja czasu. Czas codzienny i czas życia. W: K. Popiołek (red.), Czas 
w życiu człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.  
2 C.R. Cox, J. Arndt, J. Greenberg, T. Pyszczyński, A. Abdollahi, S. Solomon, Terror management and 
adults’ attachment to their parents: the safe haven remains. Journal of Personality and Social 
Psychology, 2008, 4, s.696- 717. 
3 M. Dechesne, T. Pyszczynski, J. Arndt, S. Ransom, K.M, Scheldon, A. Knippenberg, J. Janssen, 
Literal and symbolic immortality: the effect of evidence of literal immortality on self-esteem striving 
in response to mortality salience. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 4, s. 722-737. 
4 J. Greenberg, S. Solomon, J. Arndt, A basic but uniquely human motivation: terror management. 
W: J. Shah (red.). Handbook of motivation science, Guilford Press, New York 2008, s. 114-134. 
5 Cz. Nosal, dz. cyt. 
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celów, a więc pełni rolę mediacyjną wobec aktywności człowieka, stanowiąc o 
aktywności i trwałości działania jednostki.  

Jednakże w rozważaniach nad nadzieją zabrakło innej bardzo ważnej 
składowej, którą autorka chciałaby dopisać do wymienionych wyżej i nazwać 
komponentem intencjonalnym,  składowej, która dobrze konweniuje z obydwoma 
określeniami nadziei rozważanymi w tej pracy. 

 
2.2. Nowa własność 
Pojęcie intencjonalności zadomowiło się w rozważaniach psychologicznych od 

końca 19. wieku, czyli od kiedy Brentano1  za przedmiot psychologii uznał aktywne i 
intencjonalne doświadczenie. Intencjonalność aktu psychicznego (poznawczego, 
emocjonalnego i wolicyjnego) to jego orientacja na przedmiot zewnętrzny w stosunku 
do podmiotu doświadczającego. W nowszej psychologii, analizując motywację w 
przebiegu zachowania Heckhausen i Kuhl2 sugerują, że w uruchamianiu każdego 
działania poza wartościowaniem wyników, odpowiedniością między celem a 
możliwościami jednostki, oczekiwaniami, pobudzeniem emocjonalnym, czyli tym 
wszystkim, co stanowi o wyobrażeniu celu, musi istnieć dodatkowy proces 
prowadzący do oceny warunków do osiągnięcia tego celu (model OTIUM – okazja, 
czas, waga, presja czasowa i środki) powodujący, iż pragnienie osiągnięcia celu 
przekształca się w intencję działania. Takie ujęcie intencji odnaleźć można w wielu 
koncepcjach szczegółowych zachowania, np. w procesualnym modelu czynności 
zdrowotnych (HAPA) Schwarzera3, w którym wyodrębniona jest faza motywacji i 
kształtowania intencji, a dalej faza wprowadzania intencji w czyn i utrwalania nowych 
zachowań zdrowotnych.  

Na gruncie filozofii najwnikliwiej o intencji – w podobnym jak wyżej 
rozumieniu -  pisze Ricoeur4. Do analizy „chęci – na” (ang. waiting), analizy 
pragnienia, by można było mówić o ukształtowaniu intencji, należy dodać czynnik 
wartościujący, czyli rolę sądu w kształtowaniu się tego pragnienia. Zatem 
ukształtować intencję – to wyrobić sąd. Ale sądy mogą być dwu rodzajów: warunkowe 
(tylko skłaniające do pewnego działania) oraz bezwarunkowe (powodujące działanie i 
wystarczające do niego). Kształtowanie intencji, twierdzi Ricoeur5, jest niczym innym 
jak tym sądem bezwarunkowym (ang. all-out judgement). Intencja „zrobienia czegoś” 
ujawnia swój antycypujący charakter, ukierunkowanie na przyszłość. 

W niniejszej pracy – mając na uwadze pokazane wyżej definicje nadziei – 
uwzględnia się dodatkowo dwa szczegółowe rodzaje intencji „zrobienia czegoś”: 
intencję prowadzącą ku dobru dla siebie i innych, czyli nadzieję „na dobro” oraz 
intencję prowadzącą ku dobru dla siebie, lecz złu dla innych – nadzieję „na zło”. 
Gdyby obydwa typy intencji znaleziono w modlitwach Gertrudy, stanowiłoby to nie 
tylko argument empiryczny na rzecz trafności operowania nową własnością nadziei, 
ale też stanowiłoby próbę rozszerzenia samej koncepcję nadziei dając możliwość 
stawiania nowych hipotez i poszukiwania nowych relacji. 

                                                
1 Za: R. Stachowski, Historia psychologii. W: J. Strelau (red). Psychologia. T.1. Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002. 
2 Za: W. Łukaszewski, D. Doliński, Mechanizmy leżące u podstaw motywacji. W: J. Strelau, (red). 
Psychologia. Podręcznik akademicki. T.2. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. s. 
441 – 468. 
3 Za: H. Sęk, Zdrowie behawioralne. W: Strelau, J. (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.3. 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 533 - 553. 
4 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
5 Tamże, s. 138. 



W TROSCE O NADZIEJĘ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O    
 

Strona 85 

 
3. Przykłady reprezentacji komponent nadziei w modlitwach 

Gertrudy 
 
3.1. Nadzieja „na dobro”  i „zło”  
Łatwo zilustrować pojedyncze składowe nadziei w modlitwach Gertrudy, 

ponieważ każda z nich występuje w większości modlitw. Jednocześnie do 
najciekawszych fragmentów modlitw można zaliczyć te, w których pojawiają się 
łącznie wszystkie kategorie jednej składowej czy różne kategorie wielu składowych. 

I tak, np. w nasyconej silnymi emocjami pozytywnymi modlitwie 71 pojawia się 
zarówno nadzieja „na dobro”, jak i „na zło”, jest tu równocześnie nadzieja aktywna, 
ukierunkowana na innych w przyszłym czasie życia (nie po śmierci): 

 
Nadzieja „na dobro” -  „Odwróć serce króla od nienawiści, od niechęci i 

gniewu, a zwróć go ku łagodności i pokojowi oraz dobroci,…. Daj mu Panie prawdziwą 
pokorę i prawdziwą miłość.” 

 
Nadzieja „na zło” -  „Abyś wszystkich, którzy chcą mu się sprzeciwiać, prawicą 

swej mocy pognębić raczył, …. Abyś wszystko, cokolwiek  nieprzyjaciele podstępnymi 
spiskami przeciw niemu knują, w niwecz obrócić raczył, ….” 

 
Podobnie, w modlitwie 932 ujawnia się nadzieja ukierunkowana na innych ( na 

syna) ale też równocześnie na siebie, nadzieja „na dobro” i na „zło”: 
  
Nadzieja „na dobro” -  „Abyś od wszelkiego niebezpieczeństwa, obronić mnie 

raczył. … Abyś mi skruchę duchową i owocną pokutę dać raczył. …Abyś mnie od 
wszystkich złośliwych knowań nieczystych uwolnić raczył. Błagam. Abyś prawdziwą 
pokutę nędznemu słudze Twojemu, Piotrowi, dać raczył.” 

 
Nadzieja „na zło”     -     „Abyś jego nieprzyjaciół, którzy mu się w czymkolwiek 

pragną się  sprzeciwiać, prawicą swej mocy pognębić raczył.” 
  
Znalezienie obydwu typów nadziei bazującej na różnych znaczeniowo 

intencjach potwierdza przypuszczenie o sensowności i ważności rozważań nad 
intencjonalnością nadziei. 

 
3.2. Intencjonalność 
 W kilku modlitwach pojawiają się frazy, których nie można byłoby 

jednoznacznie zakwalifikować do konkretnej kategorii intencji: 
 
„Abyś złość wszystkich jego nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, stłumić 

raczył…. Aby ten, kto szuka z nim w czymś zwady został pognębiony przez prawicę 
Twoją. Panie Jezu, proszę Cię. Abyś zagrodził im <wszelką drogę do wyrządzania mu 
krzywdy – przypis aut. intencja ku dobru> i raczył zamknąć jakiekolwiek dojście do 
czynienia mu szkody”3, 

                                                
1 A. Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna. dz. cyt., s. 193-197. 
2 Tamże, s. 359. 
3 Tamże, modlitwa 93, s. 361-362. 
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„… i uwolnij mnie od bezbożników, którzy wokół chodzą”1, 
„Nie wydaj go Panie, w ręce jego nieprzyjaciół, lecz uczyń go mężnym i stałym 

przeciwko wszystkim jego wrogom, widzialnym i niewidzialnym, … Abyś 
niegodziwość i zawiść wszystkich jego nieprzyjaciół pognębić raczył,…” 2. 

 
Aby ocenić intencje tu występujące jednoznacznie, należałoby odwołać się do 

nowych kategorii psychologicznych takich jak odpowiedzialność za czyny, 
sprawiedliwość decyzji, itp. Pojawia się więc przed interpretatorem nadziei nowa 
możliwość ewaluacji intencji równocześnie na obydwu dymensjach („ku dobru” i 
„złu”), co może konkludować uznaniem, iż rozważana składowa nadziei nie jest w 
swej istocie jednowymiarowa, ale podobnie jak np. płeć poznawcza (teoretyczny 
konstrukt psychologiczny) – dwuwymiarowa. Rozszerza to spojrzenie na wszystkie 
atrybuty nadziei, pozwala na mierzalną ocenę ich nasilenia na poziomie pojedynczych 
składowych i łącznie (po właściwej metodologicznie operacjonalizacji wymiarów i ich 
wyważeniu jakąś miara syntetyczną). Równocześnie -   potwierdza trafność treściową 
(wyrażającą „odpowiedniość” nazwy dla jej desygnatów) terminów stosowanych przez 
Kozieleckiego, który używa sformułowań „składniki nadziei” (mogące występować w 
postaciach wielowymiarowych), miast składowych czy komponent nadziei (które z 
definicji są jednowymiarowe). 

 
3.3 .Temporalność 
Tych kilka przywołanych wyżej przykładów wskazuje na przyszłą orientację 

czasową autorki modlitw. Niejawnie, ten obszar czasu rozszerza się do czasu po 
śmierci, gdyż zarówno modlitwy cytowane wyżej, jak i większość modlitw pozostałych 
nasycone są nadzieją na nieśmiertelność, np.: 

„… uzyskaj dla mnie od Jezusa …zdrowie duszy i ciała, i dobry koniec oraz 
łaskę Trójcy Świętej bez końca”3, 

„… jego stopy zawsze skierowywał na drogę pokoju i zbawienia,…”4, 
„ Abyśmy … uniknęli kar, które nam się słusznie należą i zasłużyli dojść do 

waszej wspólnoty”5, 
„…abyś mnie – niegodnej służebnicy Twojej raczył odpuścić wszystkie  moje 

grzechy, które popełniłam od początku mego życia aż do dnia dzisiejszego”6, 
„ …i wysłuchaj modlitw proszących Cię pokornie… aby przy Twojej 

szczodrobliwości doszli do życia wiecznego”7, 
„ …i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłości, amen”8.  
„…i zniszcz Twoją łagodnością wszystkie moje grzechy,.... Z nich, Panie, 

wszystkich łaskawie  mnie oczyść i daj trwającą bez końca radość wszystkim moim 
przodkom”9, 

„…abym kary piekła zdołała uniknąć i część wiecznej szczęśliwości, z Twojej 
szczodrobliwości zasłużyła bez końca posiadać”10.    Itd., itd. 

 

                                                
1 Tamże, modlitwa 37, s 247. 
2 Tamże, modlitwa 7, s. 194-195. 
3 Tamże, modlitwa 2, s. 185-186. 
4 Tamże, modlitwa 7, s. 196. 
5 Tamże, modlitwa ‘Do wszystkich chórów anielskich między 22- a 23, s. 223. 
6 Tamże, modlitwa 25, s. 227. 
7 Tamże, modlitwa 29, s. 235. 
8 Tamże, modlitwa 32, s. 241. 
9 Tamże, modlitwa 43, s. 265. 
10 Tamże, modlitwa 45, s. 268. 
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U Gertrudy następuje swoistego rodzaju projekcja tego co po śmierci na 
teraźniejszość i przyszłość za życia; następuje nałożenie się czasu po śmierci i sprzed. 
Prośby zanoszone do Boga, Aniołów i Świętych wynikają z Jej przyjętych  strategii 
działań aktualnych na rzecz nieśmiertelności. W dialogu z Bogiem w modlitwie 47, 
‘Do Pana Boga o Prawdziwą Pokutę (III)’ księżna negocjuje wynik odwołując się do 
argumentów racjonalnych: 

 
„Oczyść serce moje, Boże, z tego przez co bardzo oddaliłam się od Ciebie … bo 

gdy już wyprowadzona będę z tego świata, nawet jeśli będę żałować, nie będzie 
żadnego pożytku z pokuty. Jaką moc będzie miało zgrzytanie zębów, czy też krzyk i 
płacz, czy gdybym wylewała prośby i wołała niezliczonymi zaklęciami, nikt nie usłyszy 
i nikt nie przyjdzie z pomocą. Dlatego, dobry Panie, t u t a j (czyli „póki żyję” – podkr. 
aut.) przygotuj w sercu moim owoc pokuty, …abym w przyszłym (życiu – podkr. aut.) 
zasłużyła być zbawiona…” (s. 271-272). 

Mając na względzie sugerowaną wyżej projekcję traktuję czynność tworzenia, 
konstruowania modlitw i ich wykorzystywania w dialogach z Bogiem, etc jako 
aktywny, a nie pasywny wymiar nadziei na nieśmiertelność. 

W wielu modlitwach Gertruda zwraca się do Boga za pośrednictwem Świętych, 
np. do: św. Piotra, św. Michała, św. Heleny. Pośredniczenie to, będące jedną ze 
strategii stosowanych przy formułowaniu działań dla osiągnięcia celu na gruncie 
teorii decyzji, strategii polegającej na szukaniu silnych sojuszników - wzmacnia tezę 
postawioną wyżej o rzutowaniu czasu po śmierci na wcześniejszy. Umożliwia to 
księżnej posługiwanie się znaną sobie teraźniejszością w myśleniu o tym co wieczne. 

 
3.4.  Sprawczość 
W wielu miejscach znaleźć można odniesienia do sprawczego składnika 

nadziei. W modlitwie 61 (s. 295) prosi: 
„ Ojcze z nieba, wejrzyj na mnie, grzeszną, oblepioną błotem licznych zbrodni, 

… abym z pomocą prawicy Twojej, wszystko planowała w sprawiedliwym 
pragnieniu…”, natomiast w 68 (s.305) błaga – 

„  nie opuszczaj mnie, Panie, Ojcze i Władco mojego życia, abym nie upadła na 
oczach moich przeciwników, aby nie radowali się ze mnie nieprzyjaciele moi”. I dalej: 

„Spraw, abym znienawidziła swoje złości,…. Daj mi, abym chciała i mogła żyć w 
sposób prawy i dawać innym dobry przykład..”1. 

I jeszcze jeden przykład, chyba nie zupełnie explicite związany ze sprawstwem 
Gertrudy, raczej z jej zrzucaniem odpowiedzialności  na Boga, zatem, ze sprawstwem 
Najwyższego: 

„Ty czyń we mnie to, co Ci się podoba,..”2, 
ale o tyle ciekawy, że poddając się sterowaniu boskiemu w pokazanym 

znaczeniu, to księżna musi przejąć inicjatywę przy projektowaniu realnych zachowań, 
po projekcji na teraźniejszość tego, co Bogu powinno się podobać. Pojawia się tu 
zatem ukryty wymiar sprawstwa w nadziei. 

Gertruda wykorzystuje w modlitwach wszystkie sposoby radzenia sobie z 
lękiem przed śmiercią wspomnianymi wyżej i opisanymi w Teorii Zarządzania 
Trwogą1, ale też i w nowszych koncepcjach. 

                                                
1 Modlitwa 49, s.277. 
2 Modlitwa 51, s.281. 



                            ISSN 2082-7067    1(1)2010    KWARTALNIK NAUKOWY  

Szczególnie wzruszające są modlitwy, w których ujawnia się nadzieja na 
wzmocnienie więzi z synem i innymi, ale też nadzieja na zmianę jego życia na bardziej 
moralne, bardziej religijne, …zgodne z jej  „ja – idealnym”. 

W modlitwach do św. Heleny prosi: „Uczyń, żeby (Piotr – podkr. autor.) nie 
sprzeciwiał się mej woli, a ten, przez którego radę jest pociągany, aby pamiętał o 
mnie, gdy będzie dobrze i aby ostrzegł mnie [gdy zacznie się dziać źle]. Wspieraj [go w 
tym, co] pożyteczne i pomyślne i aby chciał wypełnić moją wolę, tak jak twój 
Konstantyn” (16, s. 209). Księżna chce poprawić stosunki i z synem i jego 
środowiskiem. 

O otoczeniu syna, ale nie tylko też wspomina w modlitwie 17, s. 210 oraz 18, s. 
212: „Święta Heleno, … abyś serce sług twoich z pokojem i miłością, i umiłowaniem 
ku mnie obrócić raczyła, tak jak Pan nasz Chrystus serce cesarza twojego zachował w 
pamięci i wypełnił miłością.” 

„Święta Heleno, …sługę twojego Piotra i wszystkich wraz z sobą […] uczynił 
łaskawymi dla mnie, i serca ich  z miłosierdziem ku mnie skierował, a ponadto 
wygasił języki wszystkich występujących przeciwko tobie. I aby nie pozostawał pod 
wpływem kogokolwiek źle usposobionego, lecz zawsze kierował się z miłością i 
łaskawością w obecności Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.  

Czy to stosunki na dworze kijowskim, prawdopodobnie złe stosunki z mężem 
Izjasławem i teściową, szwedzką księżniczką Ingrydą2 wpływają też na złe stosunki 
Gertrudy z synem – zapewne już nigdy nie zostanie rozstrzygnięte. Jednakże realizm 
psychologiczny jej  próśb sugeruje taką możliwość. W modlitwie 19 rozpaczliwie woła: 

„Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego! Pod cieniem skrzydeł Twoich schroń 
mnie od oblicza niezbożnych, którzy mnie tropili ze względu na moje grzechy. Obroń 
mnie Panie od nich wszystkich, nie oddawaj mnie pożądliwościom moich 
prześladowców, aby nie zdołali moi nieprzyjaciele cieszyć się z mojej zguby,…. Bądź 
mi warownią mocy przed obliczem wszystkich moich nieprzyjaciół, których 
wszystkich imiona Ty znasz. Rozciągnij Panie prawicę swej mocy… przed wszystkimi 
zasadzkami i złymi radami wszystkich, którzy mnie dręczą i nienawidzą. Błagam,… 
abyś raczył ich napełnić tchnieniem Twojej łaski, aby nie mogli mi szkodzić. Wyrwij 
mię, Panie, od człowieka złego, [od męża złośliwego wyrwij mnie]”. 

[Termin „mąż” użyty w modlitwie najprawdopodobniej nie oznacza własnego 
męża księżnej, ale mężczyznę]. 

 
Podsumowanie  
 
Uznając koncepcję nadziei zaproponowaną przez polskiego psychologa Józefa 

Kozieleckiego na najbardziej szerokie potraktowanie tego zagadnienia w literaturze 
przedmiotu wyżej relacjonuje się podstawy tego ujęcia, wprowadza nowe typy nadziei 
oraz uwypukla ważną własność nadziei – intencjonalność ku dobru, bądź złu. 
Własność ta, posiadająca pierwszorzędne właściwości regulacyjne zachowania, była 
pomijana w większości współczesnych rozważań na temat nadziei. 

Wszystkie przytoczone rodzaje nadziei i jej własności ilustrowane są 
fragmentami modlitw Gertrudy i stanowią tym samym – jako dowód empiryczny 
sprzed 1000 lat - o trafności koncepcji Kozieleckiego. 

Psychologiczny obraz Księżnej Gertrudy – na podstawie modlitw -  jest spójny, 
jednorodny. Jest to obraz kobiety silnej psychicznie, broniącej się przed odrzuceniem 
                                                                                                                                                   
1 J. Greenberg, S. Solomon, T. Pyszczyński, Terror management theory of self-esteem and cultural 
worldview. Empirical assessments and conceptual refinements. W: M. Zanna (red.), Advances in 
experimental social psychology. Academic Press, San Diego CA, 1997, s. 61-139. 
2 A. Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna i Jej Modlitewnik. dz. cyt., s. 50. 
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bliskich, koncentrującej się na sobie, ale też uwrażliwionej na najbliższych, pragnącej 
spełnić się jako osoba1. Modlitwy stanowią dzieło literackie; tworzył je ktoś wrażliwy, 
czuły, o dużych zdolnościach literackich. 

                                                
1 E. Aranowska, Psychologiczna motywacja, dz. cyt. 14–26. 
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Abstracts 

 

John Paul II- the man of hope - Priest Archbishop Kazimierz Nycz 

In his article the author depicts John Paul II as a man of hope. He shows how the 
Pope realized hope through his life.  The author distinguishes two issues related to 
hope. Firstly, the hope of the Pope himself. Secondly, the hope of the world, the 
Church, Poland and our  own hope. The author emphasizes that this hope 
accompanied the Pope from the beginning of his pontificate. This article shows how 
the Pope‘s providential and prophetic words come true. He also indicates how hope 
was realized in John Paul II’s masterful dialogue. One of the fruits of the hope of the 
Holy Father were thousands of people gathered wherever John Paul II appeared. 

 

The future of humankind leads through hope  – Priest Archbishop Henryk 
Hoser 

The author portraits family as hope and longing- as a process aimed at the future. 
Thus, he confirms the unique and irreplaceable role of a family. In his article the 
author selects several most important thoughts about family, based on the apostolic 
adhortation of John Paul II Familiaris Consortio. The author quotes  John Paul II’s 
great comparison of family to paradise. He presents the conception of family as a 
source of life, and also emphasizes that becoming mature enough to be a parent is to 
a final phase of sexual identity, which leads to social and personal balance.  

 

Jesus Christ as the only source of hope- Educational inspirations of John 
Paul II in the adhortation Ecclesia in Europe – priest Andrzej Offmański 

The author tries to find an optimal model of education by analyzing the adhortation 
of John Paul II Ecclesia in Europe. Firstly, he  analyses the changes that have taken 
place in contemporary European society. He emphasizes that the pluralist society 
may be a threat to faith and human dignity. The author seeks hope in the Church’s 
service, which could restore the live contact with Jesus through preaching, 
celebrating and service to the gospel of hope.  The author mentions the following 
threats: ignorance of Christian heritage that is fundamental to European history and 
promoting agnosticism instead, treating religious symbols and salvation events not as 
a personal meeting with Jesus but only sentimental experience, individualismand 
degeneration of  solidarity.  

 

Hope in Spe Salvi of Benedict XVI - Irena Grochowska 

The article is based on the message from the encyclical of Benedict XVI Spe Salvi and 
aims to present theological depth of hope as understood by Benedict XVI. The author 
follows the Pope’s thoughts on hope. Benedict XVI-e notices the connection between 
faith and hope and its redeeming nature. He tries to emphasize the importance of 
hope, which gives the shape and importance to the people of God. In the article the 
author emphasizes a threat to hope in present times in the context of human rights, 
justice, social agreements and globalization. The Benedict’s reflections lead to one 
conclusion, namely that hope extols man and exists only with Christ,. And therefore, 
there is no hope without Christ. 
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Foundations of reliable hope -  Priest Marek Dziewiecki 

In this article the author seeks the reliable hope, which is indispensable to live in a 
way worthy of man. “Reaching of the source of hope is a condition of reliable hope” - 
the author writes. In his considerations about true hope, he shows the main reasons 
for losing it. The first reason is lack of something positive that could be a source of 
self-confidence. The second one is a loss of something positive and important. The 
author states that people who seek pleasure at all cost may radically lose their hope. 
The author also indicates the problem of  wishful thinking. 

 

Men as a being that seeks and intensifies their hope - Maria Jankowska 

The author writes about earthly hope and hope that goes beyond human death. She 
presents hope as a natural human disposition, shows its structure as a mental 
disposition. She also familiarizes readers with an old approach to hope as a collection 
of emotions, as well as with modern review of this outlook. In her work The author 
quotesthe concept of hope by J. Kozielecki (hope as a multidimensional cognitive 
structure), E. Erikson (hope is a particular conviction of an individual about two 
general and interconnected properties of the world - an ordered and kind to people), 
J. Tischner ( man matures as his hope becomes more mature). The author also quotes 
other authors, scientists, poets and saints. 

 

Father Janusz St. Pasierb - a witness of difficult hope - Maria J. Wilczek 

In her article the author brings closer the figure of father J. Pasierb and his work as a 
priest, poet, art historian, essayist, humanist, professor of two universities. She 
frequently quotes his words, fragments of his poems and shows a deep sense of his 
service as a man of God.  The following words which open the deliberations about 
him: “Man is made from hope. When it is taken away-  what will be with man? (...) 
where there is hope, there is life. It is their strength and power. It is so because hope 
is closely connected with love and faith”.  These words say a lot about Father Pasierb 
and his hope. He brought hope to others  and was a source of hope for them. 

 

Hope fulfilled-  work of  Irena Sendlerowa in rescuing Jewish children –
Bogusława Filipowicz 

The author dedicates her article to the memory of Irena Sendlerowa. She briefly 
describes her life, highlighting  the most important episodes in her life connected 
with her activity and achievements. Irena Sendlerowa - maiden name Krzyżanowska - 
was born in Warsaw in 1910 in a Polish Catholic family. The author emphasizes the 
warm and friendly home of Irena Sendlerowa. In the author’s opinion it was a place 
where she could prepare for her wonderful work for Jewish children. Although Irena 
Sendlerowa was only 7 years old when her father was dying, she remembered his 
words clearly, which could be taken as her motto in life:  “People are either good or 
bad”. By taking Jewish children out of the ghetto,  Irena Sendlerowa she contributed 
to saving of 2500 Jews. It was also important to save the register of the saved 
children. The author mentions this issue too. She shows the heroic attitude of Irena 
Sendlerowa during her interrogations at Pawiak and after all a rescue of this register. 
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Thanks to it,  many saved Jewish families found their children and numerous Jewish 
children found their Jewish identity. 

 

Hope in Gertruda‘s prayer book – Elżbieta Aranowska 

The author presents Gertrude, a duchess, who was probably the first woman of letters 
in Latin culture and who wrote a prayer book. The author focuses on fragments 
concerning hope and analyses them comparing Gertuda’s view with the modern 
psychological concepts,  particularly with those developed by  Kozielecki and 
Racoeurs. According to specialists, the Gertruda‘s prayers -  are undoubtedly a 
literary work and thus may be subject to scientific research. The prayer book can be 
considered as an introduction to understanding hope in psychology. 
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