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NADZIEJA W KONTEKŚCIE ŻYCIA WSPÓLNOTY 
 
 

ażdy człowiek żyje równocześnie w dwóch wymiarach: jednostkowym i 
społecznym. Żadnego z nich nie można pomniejszyć, a tym bardziej 
pominąć. Nauki o człowieku, a zwłaszcza nauki społeczne, przekonują 

dziś, że obok świata kosmosu i przyrody, a raczej w nich, istnieje także świat społeczny, 
równie, a może jeszcze bardziej rzeczywisty. Nauki społeczne, ukazując znaczenie życia 
społecznego dla człowieka, wychodząc od analiz koncepcji osoby podkreślają, że 
człowiek jako indywiduum zawsze dąży do swego dopełnienia, które znajduje w 
środowisku społecznym1. W każdym człowieku żyje nadzieja i oczekiwanie na życie 
spełnione. „Nadzieja nie jest czynnikiem całkowicie indywidualnym, nie dotyczy tylko 
mnie, ale obejmuje wszystkich. Staje się nadzieją wspólnoty. (…) Wspólnota jest bowiem 
siecią powiązań, a mieć nadzieję to doskonalić społeczeństwo. Społeczeństwo 
pozbawione nadziei ginie. Skoro zaś życie jest relacją, moja nadzieja oddziałuje także na 
tego, kto jest obok mnie”2. A zatem ufam, że moja otwartość zostanie odwzajemniona i 
że nasz kontakt będzie przebiegał na planie całkowitej równości osób, co nie wyklucza 
sytuacji, że jeden z nas może drugiemu w czymś pomóc, czegoś go nauczyć. W Innym 
jest obecny pierwiastek nadziei, jak również Inny wprowadza w doświadczenie 
nadziei, ustanawia przestrzeń pytania i powiernictwa. „Żywiołem” nadziei jest 
komunia, wspólnota Ja z Ty; Ty, którym mogę być także ja sam”3. To nadzieja zapewnia 
nas, że czas teraźniejszy, pomimo swych słabości i niepowodzeń, może zrodzić nowe 
życie, którego początkiem jest już to, co aktualne. 

                                                
1 Por. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin 1996, s. 118-119; R. 
Mion, Socializzazione. W: J. M. Prellezo, C. Nanni, G. Malizia(red.), Dizionario di scienze delle 
educazione. Torino 1997, s. 1028-1031. Już Arystoteles ok. 328 r. przed Chr. pisał w Polityce: 
„Człowiek jest z natury istotą społeczną, taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek żyje poza 
społecznością, jest albo nędznikiem, albo nadludzką istotą (…). Kto zaś nie potrafi żyć we wspólnocie 
albo jej wcale nie potrzebuje, będąc samowystarczalnym (…), jest albo zwierzęciem, albo bogiem”. 
Arystoteles, Polityka. Ks. I rozdz. 1 nr 9 i 12, W: tenże, Dzieła wszystkie. t. VI, Warszawa 2001, s. 27-
28. 
2 V. Andreoli, Oczekiwanie i nadzieja, tłum. P. Borkowski, Społeczeństwo, 2008 nr 3, s. 387-402. „Ja 
potrzebuję Ty, aby stać się osobą – bez relacji z Ty nie można mówić o Ja-osobie, zwłaszcza, że mówiąc 
Ty mówi się automatycznie Ja. Mówiąc Ty staję się Ja (…). To, co związane jest z bytem osobowym, 
żyje w teraźniejszości, przedmioty pogrążone są natomiast w przeszłości”. J. Bukowski, Zarys filozofii 
spotkania. Kraków 1987, s. 123. 
3 K. Tarnowski, Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary. Kraków 2005, s. 96. „Byt-dla-siebie staje 
się sobą poprzez inne bycie-dla-siebie. Jestem dla-siebie poprzez ciebie. I ty jesteś dla-siebie poprzez mnie. 
(…) Nasze „dla siebie” ma określoną przeszłość i przyszłość”. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka. 
Kraków 1998, s. 219. 
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1. Świat współczesny - potrzeba nadziei 
 
W okresie gwałtownych przemian, charakterystycznych dla czasu globalizacji 

oraz kryzysu społeczeństwa, nadzieja jest fundamentem życia człowieka. Kiedy 
człowiek napotyka trudności, kiedy staje przed pokusą załamania się i nie jest zdolny do 
spojrzenia we własną przyszłość, kiedy wreszcie poddaje się złudzeniom i daje się 
porwać utopijnym wizjom przyszłości, pytanie o nadzieję staje się szczególnie aktualne. 
„Człowiek nie musi bowiem zgadzać się na swoiste współistnienie z beznadzieją, 
ponieważ cechuje go naturalna tęsknota za „lepszym światem”, cechuje go wpisana w 
jego naturę nadzieja na przezwyciężenie nędzy, cierpienia, znużenia czy śmierci. (…) 
Nadzieja ze swoimi „proporcjami i symetriami” pozwala człowiekowi radzić sobie z 
wkradającym się w nasze życie chaosem i nieładem, pozwala rozplątać wewnętrzny 
zamęt”4. Dlatego konieczne jest ukazywanie sensu w „kulturze rozpaczy”. Im 
groźniejsze pojawiają się oznaki beznadziejności, tym mocniejszych fundamentów 
powinien poszukiwać człowiek. Ani systemy, ani żadna instytucja nie działają 
samoistnie, lecz zawsze przez osoby ludzkie, które są złączone wspólnym celem. W 
tym sensie, nadzieja często wyraża się wolą czynienia „lepszego świata”. Stwierdzić 
jednak należy, że konstrukcja „lepszego świata” nie wyraża do końca pojęcia nadziei. 
„Tak więc, choć jest niezbędne nieustanne zaangażowanie na rzecz poprawy świata, 
lepszy świat jutra nie może stanowić właściwego i wystarczającego zakresu naszej 
nadziei. I wciąż w nawiązaniu do tego rodzi się pytanie: Kiedy świat jest «lepszy»? Co 
czyni go lepszym? Według jakiego kryterium można ocenić, czy jest lepszy? W jaki 
sposób można osiągnąć to «dobro»?”5. 

Dla kształtu oczekiwań społecznych w danym momencie historycznym nie jest 
obojętne, jak definiuje się normę sprawiedliwości społecznej, która uzasadnia 
oczekiwania, a nawet roszczenia. Obowiązek przestrzegania sprawiedliwości społecznej 
ma podstawę w jednakowej godności narodów i jest ściśle związany z zasadami: 
powszechnego przeznaczenia dóbr, solidarności i pomocniczości. Solidarność jest 
wartością, która umożliwia rodzinie ludzkiej dzielenie się w pełni zasobami dóbr 
materialnych i duchowych, natomiast zasada pomocniczości polega na koordynowaniu 
społecznych działań w sposób, który umacnia wewnętrzne życie lokalnych wspólnot.  W 
tym sensie nadzieja uaktywnia się zwłaszcza wtedy, gdy osoba musi poradzić sobie z 
nowymi sytuacjami i możliwościami, a także z sytuacjami rozpadu dotychczasowego 
sposobu życia. W obliczu nowych sytuacji zwiększa ona gotowość do podejmowania 
wyzwań, budowania nowego porządku. Sprzyja także otwartości na nowe 
doświadczenie, poszukiwaniu nowych sytuacji i osób oraz pozytywnemu 
ustosunkowaniu wobec nich. W sytuacji straty przekonanie o sensowności i 
przychylności świata pozwala szybciej zaakceptować utratę starego ładu i przejść do 
etapu budowania nowego. Gdyby wszystko było trwałe, stabilne i niezmienne, gdyby 
demokracja stanowiła ostatni przystanek w dziejach ludzkości, to nie byłoby miejsca 
dla nadziei. Człowiek nadziei nie poddaje się pokusie rezygnacji, obojętności czy też 
zwątpienia. Nie ucieka od życia, od obowiązków, ani też od wspólnoty, do której 
przynależy. Potrafi od siebie wymagać, nie godzi się na przeciętność ani tym bardziej na 
rezygnację z własnego rozwoju. Uświadamia sobie, że jest wezwany do egzaminu ze 
swojego człowieczeństwa6. 

                                                
4 J. Kosian, Filozofia nadziei. Wrocław 1997, s. 124-125. 
5 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, (30.11.2007), n. 30. 
6 Por. J. Nagórny, Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności. W: J. Nagórny, M. 
Pokrywka (red.), Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Lublin 2003, s. 73-75; M. Toso, 
Globalizacja, powszechne dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna, tłum. T. Żeleźnik, 
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Sytuacja współczesna rodzi wiele niepokojących pytań, a nawet obaw o szanse 
ludzkości na przyszłość. „Gwałtowne przemiany społeczne i polityczne, migracje 
ludności i zanikanie dotychczasowych stereotypów zachowania się rodzą poczucie 
niepewności i osamotnienia. Zacierają się granice między tym co stałe a tym co 
zmienne. Ponieważ nic w świecie nie jest pewne, nie ma w nim podstaw dla stałości. 
(…) Obarcza się bliźniego całkowitą odpowiedzialnością za siebie, za swe klęski i 
nieszczęścia. Życie ludzkie staje się życiem „na cudzy rachunek”7. Świat współczesny 
okazuje się światem permanentnie zagrożonym. Bez wątpienia odkrycia naukowe i 
techniczne przyniosły już wiele zmian, ale człowiek oczekuje nowych dokonań. Słusznej 
dumie z osiągnięć coraz częściej towarzyszy niepokój, a nawet lęk, że ten postęp 
technologiczny zwróci się ostatecznie przeciw człowiekowi. Wynikiem tej sytuacji jest 
narastająca „pustka egzystencjalna”, duch pesymizmu czy kryzys nadziei człowieka 
„globalnego”. „Złożone procesy społecznego różnicowania powodują naruszenie – 
prawdopodobnie nieodwracalne – samych podwalin epoki kultury i polityki 
obywatelstwa”8. Im bardziej w świecie dzisiejszym zagubiona zostaje nadzieja, nawet w 
czysto ludzkim wymiarze, im bardziej pojawiają się nadzieje zwodnicze, tym bardziej 
konieczne staje się świadectwo nadziei chrześcijańskiej. „Tak więc na nowo stajemy 
wobec pytania: w czym możemy pokładać nadzieję? Konieczna jest samokrytyka 
czasów nowożytnych w dialogu z chrześcijaństwem i jego koncepcją nadziei. W takim 
dialogu również chrześcijanie, w kontekście ich wiedzy i doświadczeń, winni na nowo 
uczyć się, czym jest ich nadzieja, co mają do zaoferowania światu, a czego natomiast 
nie mogą ofiarować. (…) Wszyscy staliśmy się świadkami, jak postęp w niewłaściwych 
rękach może stać się, i stał się faktycznie, straszliwym postępem na drodze zła. Jeśli 
wraz z postępem technicznym nie dokonuje się postęp w formacji etycznej człowieka, 
we wzrastaniu człowieka wewnętrznego (por. Rz 7, 22; 2; Kor 4, 16), wówczas nie jest 
on postępem, ale zagrożeniem dla człowieka i dla świata”9. Samokrytyka, jeśli odbywa 
się w sposób intelektualnie uczciwy, prowadzi do konstatacji, iż nadzieja wymaga 
zrozumienia złożoności naszego czasu i narzędzi do jego interpretacji. Tak rozumiana 
nadzieja chroni od rozczarowań związanych z upadkiem nadziei doczesnych, co więcej, 
staje się siłą rozwojową historii zmierzającej do tego pełnego humanizmu i cywilizacji 
miłości, do której człowiek dąży. Także i dziś szuka się przeciwstawności między 
chrześcijaninem, wycofującym się z miasta ludzi, zajętym wyłącznie własnym 
zbawieniem jako sprawą między nim i Bogiem – a człowiekiem nowoczesnym, który 
akceptuje świat i jego prawa, zaś Opatrzność i nadzieję w Bogu zastępuje nadzieją 
pokładaną w nauce i postępie. Zasadę nadziei chce się zastępować zasadą 
odpowiedzialności, ale jeśli nie ma nadziei, to i odpowiedzialność ustępuje rezygnacji i 
desperacji w obliczu tylu postaci zła na świecie10. 

                                                                                                                                                   
Społeczeństwo, 2008, nr 2(84), s. 182-185; Benedykt XVI, Godność człowieka, wspólne dobro, 
pomocniczość i solidarność. „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 2008, nr 6, s. 34-35. 
7 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei. Kraków 2000, s. 86-87. 
8 L. Diotallevi, Chrześcijańska nadzieja w obliczu problemów obywatelstwa. tłum. P. Borkowski, 
Społeczeństwo, 2006, nr 6, s. 877. 
9 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, n. 22. 
10 Por. A. Wielomski, „Spe salvi” w perspektywie filozofii politycznej, „Pro Fide, Rege et Lege” 2008, 
nr 1(60), s. 14-22; M. G. Masciarelli, La grande speranza. Commento organico all’Enciclica <Spe 
salvi> di Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana 2008, s. 86-88; P. Andryszczak, Królestwo Boże 
na ziemi? Nadzieje przeciwko Nadziei, „Społeczeństwo” 2008, nr 2, s. 197-206. „Gdy zniszczy się zapał 
i zahamuje rozwój gospodarczy, wtedy szerzy się lęk przed przyszłością, ale i pragnienie nadziei. Nowe 
formy ubóstwa i nowe zagrożenia antropologiczne, dotyczące życia, godności osoby, rodziny, 
wyznaczają teren spotkania i szukania rozwiązań. (…) Przy tych wysiłkach, które się jednak podejmuje i 
do których kontynuowania trzeba jeszcze więcej energii, naprawdę potrzebna jest nadzieja większa niż 
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Nadzieja łączy oczekiwanie wiecznego zbawienia z zaangażowaniem doczesnym, 
które winno obejmować także troskę o dobro wspólne, sprawiedliwość, pokój, 
solidarność, prawdę i miłość. Wiara w Boga i nadzieja życia wiecznego nie odrywają od 
działania dla polepszenia warunków życia na ziemi, przeciwnie – oczyszczają je i 
wzmacniają. Chrześcijanie, dzieląc ze wszystkimi ludźmi nadzieje i leki, radości i 
rozczarowania, nie ograniczają się do czysto ludzkiego horyzontu, bo ich nadzieja – 
wyrastająca z wiary w Chrystusa – wykracza poza granice doczesności. Nadzieja 
chrześcijańska jest więc związana z drogą, którą przeszedł wcześniej sam Chrystus. 
Orędzie nadziei – tak jak całe przepowiadanie Ewangelii – jest skierowane do 
wszystkich ludzi dobrej woli11. „Nadprzyrodzony dar nadziei nie zastępuje ani nie 
usuwa ludzkich nadziei, lecz włącza je w porządek zbawczy. Można więc powiedzieć, że 
nadzieja nadprzyrodzona „wciela się” niejako w nadzieje ludzkie; dokładniej wciela się 
w te nadzieje, które są godne człowieka, które odpowiadają prawdzie o człowieku”12. 
Chrześcijańska nadzieja jest „nadzieją czynną”, nie jest postawą indywidualistyczną, 
lecz ma charakter wspólnotowy, jest bowiem wyrazem przymierza zawartego przez 
Boga ze swoim ludem. Chrześcijanin jest obecny w świecie wiedząc, że żyje w 
konkretnej historii, i że ta historia nie wystarcza człowiekowi: dla chrześcijaństwa 
historia jest czasem zbawienia, jako czas dany dla życia łaski i nadziei w „biegu wiary” 
(por. 2 Tm 4,7). „Chrześcijanie poddają krytyce nadzieje związane z tym światem, ale 
nie po to, by je niszczyć, lecz po to, by ukazaniem ich ograniczoności dopełnić je i 
udoskonalić. Swe słowo kierują oni do ludzi, do ich wnętrza, do głębi ich 
człowieczeństwa”13. Chrześcijanin żyje w nadziei (opartej na wierze), że dzieło 
człowieka w świecie nie zakończy się katastrofą ani nie zagubi się w poszukiwaniu pełni, 
która nigdy nie nadejdzie. Chrześcijańska nadzieja wskazuje, iż nadzieją żywą jest 
Chrystus. W samym sercu Ewangelii jest wizja jedności wspólnoty ludzkiej a katolicyzm 
jest z istoty swej społeczny. Chrześcijaństwo, które wciąż od nowa musi uczyć się 
rozumienia samego siebie, może zrodzić nowe etapy twórczości kulturalnej i 
społecznego zaangażowania dla dobra wspólnego. Nadzieja nie prowadzi nigdy do 
bierności, ale do dzielenia się i zaangażowania osobistego i wspólnotowego. Skuteczna i 
widzialna obecność katolików w życiu społecznym jest znakiem nadziei14. Nadzieja 
chrześcijańska nie oznacza ucieczki od świata ani rezygnacji z pełnej realizacji zadań, 
lecz nadaje egzystencji ludzkiej prawdziwą wartość. Jest źródłem mocy i wierności, 
prowadzi także do radości życia wśród wielu trudności. Przeżywana jest ze 
świadomością pielgrzymowania przez codzienną rzeczywistość. Jest wezwaniem do 

                                                                                                                                                   
inne, żeby nadać kierunek drodze ku przyszłości”. C. Gentili, Encyklika Spe salvi – społeczny wymiar 
nadziei. tłum. T. Żeleźnik, Społeczeństwo, 2008, nr 1, s. 18-19. 
11 Por. C. Gentili, Ruch katolicki – znaki nadziei, tłum. T. Żeleźnik, Społeczeństwo, 2005, nr 6, s. 889-
894; Tenże, Świeckość i nadzieja, tłum. T. Żeleźnik, Społeczeństwo, 2006, nr 4-5, s. 620-621. 
12 J. Nagórny, Nadzieja chrześcijańska. dz. cyt., s. 64. 
13 J. Tischner, Świat ludzkiej. dz. cyt., s. 84. „Człowiek nigdy nie może być po prostu zbawiony z 
zewnątrz. Byli w błędzie Francis Bacon i ci, którzy przynależą do nurtu myśli świata nowożytnego, 
zainspirowanego przez niego, uważając, że człowiek zostanie zbawiony przez naukę. Mając takie 
oczekiwania, zbyt wiele wymaga się od nauki; tego rodzaju nadzieja jest zwodnicza. Nauka może wiele 
wnieść w proces humanizacji świata i ludzkości. Może jednak również zniszczyć człowieka i świat, jeśli 
nie jest ukierunkowana przez siły, które są poza nią. Z drugiej strony, musimy również zdać sobie 
sprawę, że gdy nauka odnosiła sukcesy w stopniowym rozwoju świata nowożytne chrześcijaństwo w 
dużej mierze koncentrowało się tylko na jednostce i jej zbawieniu. W ten sposób zawęziło horyzont 
nadziei i nie rozeznało wystarczająco wielkości swojego zadania – nawet jeśli trzeba uznać za wielkie 
to, czego nieustannie dokonywało w dziedzinie formacji człowieka i troski o słabych i cierpiących”. 
Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, n. 25. 
14 Por. M. G. Masciarelli. dz. cyt., s. 88-89; S. Grabska, Nadzieja, która jest wezwaniem. Warszawa 
1980, s. 213-223. 
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czynu, do realizowania w życiu, według najlepszych naszych możliwości tego, czego się 
spodziewamy. 

 
2. Nadzieja – wolne i odpowiedzialne postępowanie ludzkie 
 
Problem przyszłości wspólnoty ludzkiej coraz częściej ujawnia się w 

świadomości współczesnego człowieka, a tym samym prowadzi do współpracy, do 
dążenia do lepszego jutra dla społeczeństwa i świata. W dramatycznej sytuacji 
współczesnego świata, jak i jego przyszłości potrzebne jest przesłanie pełne nadziei. 
Nadzieja w obliczu wszystkich trudnych wyzwań i zagrożeń nie sprowadza się do 
zwykłej kalkulacji możliwości, lecz jest odpowiedzią człowieka na te sytuacje. „Dobro 
wspólne ludzkiej wspólnoty nie może być urzeczywistniane w sposób, który przekreśla 
wolność i odpowiedzialność osoby”15. Idea powszechnego dobra wspólnego zakłada, że 
istnieje mój albo czyjkolwiek obowiązek nie tylko wobec innych jednostek, ale także 
wobec rodzaju ludzkiego w całości. Zatem w kontekście rozmaitości płaszczyzn i 
nadziei, które wiążą ludzi „trzeba każdorazowo odkryć, trzeba zobaczyć, trzeba wyczuć, 
co tu i teraz jest możliwie najwłaściwszą odpowiedzią na istotną nadzieję drugiego”16. 
Każdy człowiek ma swoją własną prawdę bycia. Obecność drugiego człowieka więc ma 
postać miłości łączącej osoby, postać wiary i nadziei, współwystępowania, 
współotwartości, relacji, które powstają wtedy, gdy osoby oddziałują na siebie 
istnieniem, prawdą i dobrem, relacji bezwzględnie człowiekowi potrzebnych, 
stanowiących podstawowe środowisko osób. 

Człowiek ze względu na swoją strukturę, która nakłania go do działania, do 
stawania się coraz bardziej sobą w zmienianiu świata, poprzez tę działalność nadaje 
kształt własnej egzystencji i własnej przyszłości. Nadzieja nie może być 
zdeterminowana przez jednostkę lub grupę, albo przez jedną myśl dla wszystkich i na 
zawsze. „Wolność jest pierwszym warunkiem nadziei. Nie ma nadziei, jeśli nie w 
historycznym sumieniu wolności: w takiej mierze, w której wiedza historyczna może 
wspierać tę wolność; historia wspiera także nadzieję”17. Wolność przejawia się w 
twórczym działaniu człowieka. Wolność, której fundamentalnym wyrazem jest wybór 
wartości, dojrzewa w miarę jednoczesnego dojrzewania ludzkiej odpowiedzialności. 
„Wymiar człowieczeństwa otwiera się w człowieku dzięki odczuciu aksjologicznego Ja i 
współdanemu z tym odczuciem doświadczeniu świata zewnętrznego w jego 

                                                
15 R. Buttiglione, Kilka uwag o sposobie czytania Osoby i czynu, tłum. T. Styczeń, W: K. Wojtyła, 
Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin 1994, s. 30. 
16 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, W: D. von Hildebrand, J. A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner 
(red.), Wobec wartości, Poznań 1984, s. 91. „We wspólnocie powiązanej gęstymi, bliskimi relacjami, 
jeśli zaniedbam, oszukam, zdradzę, utracę szanse na dalsze korzystne interakcje z członkami 
wspólnoty, mogę zostać odsunięty, wykluczony. Wspólnota stanowi zewnętrzną siłę sankcjonującą 
transakcje między każdą parą jej członków. Ale wspólnota także będzie interweniować, jeśli przyniosę 
jej wstyd, sprowadzę hańbę w relacjach zewnętrznych, z osobami spoza wspólnoty czy nawet 
instytucjami, wobec których nie wywiązuję się ze zobowiązań. I dlatego kontrola taka wzmacnia moją 
motywację, aby być wiarygodnym, a innym pozwala bezpieczniej obdarzać mnie zaufaniem”. P. 
Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków 2007, s. 200. 
17 M. G. Masciarelli. dz. cyt., s. 89-90. „Staje się ewidentne, że człowiek potrzebuje innej nadziei, która 
idzie dalej. Staje się jasne, że może zaspokoić go jedynie coś nieskończonego, co zawsze będzie czymś 
więcej niż to, co kiedykolwiek może osiągnąć. (…) ludzka rzeczywistość zależy w każdym pokoleniu na 
nowo od wolnej decyzji ludzi, którzy do niego należą. Gdyby ta wolność na skutek uwarunkowań lub 
struktur została im odebrana, świat ostatecznie nie byłby dobry, gdyż świat bez wolności w żadnym 
przypadku nie jest światem dobrym”. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, n. 30. 
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aksjologicznym wymiarze”18. W nadziei jest ukryty wybór. Wolność jako akt, decyzja i 
realizacja nie ma charakteru fantazyjnego, ale strukturalny i egzystencjalny. Wolność 
wymaga zdolności do decydowania o sobie i swoim losie. „Wolność nie jest prostą 
zdolnością do niezależnego wyboru, lecz posiada własny dynamizm zdążania ku pełni, 
ku życiu spełnionemu, które osoba powinna zdobywać w sposób słuszny (recta ratio). 
Wolność znajduje swój sens, a więc swoją prawdę, w ukierunkowaniu siebie na 
własny cel, w harmonii z naturą osoby ludzkiej”19. 

Wszelkie zafałszowanie prawdy o ludzkim dobru stanowi istotne ograniczenie 
ludzkiej wolności. Mając nadzieję na czyjąś wierność, przywiązanie, miłość, musimy 
się liczyć z ryzykiem, jakie niesie ze sobą wolność i dokonywane wybory. Mamy 
jednak nadzieję na trwałość szczęścia, miłości, wierności. To nadzieja kieruje 
człowieka w stronę świata wartości. Człowiek odnosząc się do wartości będących poza 
nim, buduje siebie jako wartość. Wartości nadają sens istnieniu, a przez to stają się 
jego racją. Doświadczenie własnej wartości to także część świata nadziei. „Pole 
odpowiedzialności” dotyczy każdego człowieka i obejmuje tę „przestrzeń” jego życia, 
w której człowiek (sam lub wespół z innymi) chce dobra. Dobro jest tu nie tylko 
treścią jego życia, lecz spoczywa w zasięgu jego działania. Odpowiedzialność jest 
odpowiedzialnością w sytuacji, która jest konkretna, zmienna, często niepowtarzalna, 
podobnie jak zmienne są siły zaangażowanego człowieka. W wolnym podmiocie jest 
coś wyjątkowego, niezamienianego, coś, za co nie można podstawić żadnego 
substytutu. Wolność wypływa zatem z tego samego źródła co odpowiedzialność. W 
takiej mierze, w jakiej uświadamiam sobie, że jestem wolny, jestem jednocześnie 
odpowiedzialny. Dlatego „wciąż nowe, żmudne poszukiwanie słusznego ładu rzeczy 
ludzkich jest zadaniem każdego pokolenia; nigdy nie jest zadaniem skończonym. 
Każde pokolenie powinno wnosić wkład w ustalenie przekonującego ładu wolności i 
dobra, który byłby pomocny dla przyszłego pokolenia jako wskazówka, jak właściwie 
korzystać z wolności ludzkiej, a w ten sposób dałby, oczywiście w granicach ludzkich 
możliwości, pewną gwarancję na przyszłość. Inaczej mówiąc, dobre struktury 
pomagają, ale same nie wystarczą”20. Same dobre struktury nie przekładają się na 
dobre zachowania, bo dobro jest wartością a nie strukturą; podobnie wolność jest 
wartością a nie strukturą. Pytanie o nadzieję, to pytanie wręcz podstawowe, gdy chodzi 
o całe ludzkie życie. Jest otwartością, dyspozycyjnością człowieka otwartego i 
zaangażowanego we wspólnotę. 

 
 3. Solidarność we wspólnocie nadziei 
 
Działanie człowieka wyrasta istotnie z fundamentu nadziei. „Nadzieja okazuje 

się w tym kontekście niewyczerpalnym źródłem historycznej siły, przekształcającej 
społeczną rzeczywistość świata. Włączona w spór o lepszą przyszłość świata 
chrześcijańska koncepcja nadziei zawiera specyficzny związek przyczyn i skutków. W 
tym związku, jakość przeżywanej przez człowieka społecznej rzeczywistości łączy się 
nierozdzielnie z wolną decyzją jednostki za „traceniem” życia dla drugich (paradoks 
miłości) co, z kolei, staje się sensowne w horyzoncie nadziei chrześcijańskiej. (…) 
Człowiek jest więc otwarty otwartością społeczeństwa, w którym żyje, a także, i to w 

                                                
18 J. Tischner, Świat ludzkiej…. dz. cyt., s. 112. 
19 J. Ratzinger, Encyklika Jana Pawła II Fides et ratio, tłum. A. Perzyński, Communio, 1999, nr 3(111), 
s. 24. „Skarbiec moralny ludzkości nie jest obecny w taki sposób, w jaki obecne są narzędzia, których 
się używa; istnieje on jako zaproszenie do wolności i jako jej możliwość. (…) Nawet najlepsze struktury 
funkcjonują dobrze tylko wtedy, gdy w społeczności są żywe przekonania, które są w stanie skłaniać 
ludzi do wolnego przyjęcia ładu wspólnotowego”. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, n. 24. 
20 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, n. 25. 
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coraz większym stopniu, otwartością całej mu współczesnej rodziny ludzkiej. Z 
codziennego doświadczenia wynika, że ludzkość wpatrzona z nadzieją i niepokojem w 
horyzont NOWOŚCI swego „jutra”, przeżywa wspólnie, jak nigdy dotąd, kategorię 
możliwości swego historycznego „dzisiaj”21. Wzrastanie w wymiarze społecznym jawi 
się przede wszystkim jako wzrastanie w miłości, jako zdolność do odczytywania 
własnego powołania do wspólnoty do jej budowania oraz jako zdolność do uznania, że 
osoba ludzka nie może spełnić się inaczej, tylko we wspólnocie i przez nią.  

Człowiek wnosi we współczesny świat swoje własne widzenie człowieka oraz swą 
własną nadzieję. Nie tylko sam przyjmuję nadzieję drugiego, lecz także drugiego 
obarczam moją nadzieją.  Czyny, które spełniane są „wspólnie z innymi”, wpływają na 
świadomość osoby jako sprawcy czynu. Uczestnictwo jest uczestnictwem w 
człowieczeństwie innych. Osoba, spełniając siebie, zarazem „spełnia wspólnotę”. Dobro 
wspólne zrealizowane przez osobę, która spełnia czyn wspólnie z innymi, staje się 
potencjalnie dobrem każdego. Osoba nie tylko je umożliwia i „zapowiada”, lecz także 
współtworzy. Wspólnota wskazuje na „podmiotowość wielu”22. W tej perspektywie ten, 
kto stale dąży do pełni swego rozwoju, może ciągle na nowo wnosić siebie do wspólnoty 
i sobą prawdziwie ubogacać innych. Przekształcając świat, doskonali siebie samego, 
wzrasta w nim świadomość siebie, staje się on bardziej sobą samym. Do wytworzenia 
wspólnoty potrzebne jest coś więcej niż życie obok siebie (krąg życiowy) albo 
instrumentalne relacje z innymi ludźmi w społeczeństwie. Dynamika istnienia 
wspólnoty zależy od zaangażowania jednostek, które ofiarowują wspólnocie część 
własnego życia i duchowej energii. Wspólnota tworzy przestrzeń duchową, która 
pozwala jednostkom zrozumieć sens ich działań i przeżyć. Im mocniej jednostka 
wpływa na tożsamość wspólnoty, tym bardziej się w nią angażuje i tym bardziej 
wspólnota zakorzenia się we wnętrzu jednostki i kształtuje jej tożsamość. Swoją moc 
wspólnota zawdzięcza działaniu wartości, które nie popychają, lecz przyciągają 
jednostkę, pozostawiając jej wolność wyboru, jako że wartość dotyka rdzenia jednostki, 
ale jej nie zniewala. Solidarną wspólnotę budują osoby wolne i otwarte na wezwanie 
wartości23. „Nikt nie jest samotną wyspą. Jesteśmy zespoleni, nawet wtedy, gdy tego 
nie wiemy. (…) Gdy rodzi się solidarność, budzi się świadomość, a wtedy pojawia się 
mowa i słowo – wtedy też to, co było ukryte, wychodzi na jaw. Nasze powiązania stają 
się wszystkie widoczne. Wtedy człowiek nosi na swych plecach ciężar drugiego 
człowieka”24. Wspólnota staje się solidarna wtedy, gdy istnieje sprzężenie zwrotne i 
siły wspólnoty i jednostek wzmacniają się nawzajem. Społeczeństwo nadziei nie 
zmienia w sposób rewolucyjny panujących układów, nie powstaje na zgliszczach 
współczesnych społeczeństw. Ludzie zapalają jedynie płomień, który przynajmniej 
częściowo rozjaśnia ciemności. W społeczeństwie tym nadzieja reguluje codzienną 
działalność jednostek i instytucji. „Sumaryczny postęp” dokonuje się tylko w zakresie 
materialnym. „Natomiast w sferze świadomości etycznej i decyzji moralnej nie ma 
podobnej możliwości sumowania, z prostego powodu, że wolność człowieka jest wciąż 

                                                
21 J. Cuda, Nadzieja w strukturze „ludzkiego świata”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 10, 1977, s. 63-64. 
22 „Osoba w tym znaczeniu stanowi podmiot ewentualnych inicjatyw i zaangażowań konstytucjonalnie „swój 
własny”, pojedynczy i niepodzielny tak, że „ani trochę” nie może on być czymś lub kimś innym, może natomiast – 
bez uszczerbku dla tej swojej (jak również cudzej) tożsamości – „gościć” w sobie inne osoby i „przemieszkiwać” w 
innych jako „dar” cieszący się wzajemną afirmacją we wspólnocie osób”. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, 
Lublin 1986, s. 109, przypis 35. 
23 Por. A. Workowski, Wspólnota solidarna. Analiza fenomenologiczna. Znak, 2006, nr 617(10), s. 93-99. 
24 J. Tischner, Etyka solidarności, Kraków 1981, s. 6. „Człowiek solidarny to przede wszystkim człowiek wierny. 
Zespolenie wiernością buduje zaufanie. Tylko wtedy mogę złożyć swoją nadzieję w czyjeś ręce, kiedy ufam, że ten 
ktoś mnie nie zawiedzie. Ufam, że ma sumienie i to sumienie zobowiąże go do wierności”. D. Kot, Solidarność bez 
solidarności. Znak, 2006, nr 617(10), s. 78. 
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nowa i wciąż na nowo musi decydować. (…) Nawet najlepsze struktury funkcjonują 
dobrze tylko wtedy, gdy w społeczności są żywe przekonania, które są w stanie 
skłaniać ludzi do wolnego przyjęcia ładu wspólnotowego”25. 

Nadzieja integruje całą społeczność w jeden solidarny organizm. Rodzi 
poczucie sensu każdego ludzkiego wysiłku umacniającego ład moralny i 
sprawiedliwość społeczną w świecie. Solidarność jest nieodzowna, by przywrócić 
istotę, ducha spójni społecznej – aby wspólnota znów odżyła i stała się rzeczywista. A 
zatem najpierw mamy solidarność świadomości. Ta prowadzi do wspólnego działania. 
Jest to działanie ponadindywidualne. Człowiek nie podejmuje działania tylko dla 
siebie – żeby ulżyć swojej doli; żeby naprawić zło, które go spotkało – lecz dla 
wszystkich ludzi. We wspólnocie solidarnej dobro osoby jest równoważne z dobrem 
zbiorowości. Wspólnota jest wyjątkowa, bo jej rozkwit idzie w parze z rozwojem i 
doskonaleniem się jednostki, ale i realna, a nie idealna – możliwe są w niej braki i 
kryzysy. Ludzie we wspólnocie kierują się dobrem innych, przede wszystkim tych 
bardziej potrzebujących, ale ta ofiarność zarazem pomaga im w jednostkowym 
rozwoju26. „Jeśli wzrastanie każdego człowieka, istoty wewnętrznie społecznej i 
solidarnej, odbywa się przez uspołecznienie i solidarność, to pełny rozwój rodzaju 
ludzkiego idzie przez czynną solidarność narodów i między narodami, a w ten sposób 
solidarność przyczyna się do ich całościowego rozwoju i do rozwoju powszechnej 
wspólnoty”27. Warunkiem życia we wspólnocie solidarnej jest odkrycie w drugim 
człowieku bliźniego. 

Człowiek tworzy historię i kulturę, społeczność stwarza i zabezpiecza warunki 
jego rozwoju. W zmieniającej się rzeczywistości, nie wystarczają opisy, schematy i 
deklaracje. Uniwersalne wartości ludzkie istnieją i muszą być podkreślane jako 
przewodnia siła wszelkiego rozwoju i postępu. To w człowieku należy poszukiwać 
norm życia społecznego. Tak więc, obok tej osobistej sfery nadziei w spotkaniu między 
ludźmi należy mówić o jej wymiarze społecznym i historycznym. Nadzieja zawiera w 
sobie możliwości wybiegania w przyszłość. Jest wartościowym rodzajem myślenia, 
które stwarza człowiekowi możliwość wyrwania się z sieci ustalonych „gotowych” i 
zamkniętych schematów. Jest to myślenie prospektywne, znajdujące wyraz między 
innymi w naszej wyobraźni, twórczości, wizjach, marzeniach, nadziejach. Nadzieja 
zawiera w sobie przyszłość, która pomaga człowiekowi być aktywnym i twórczym. 
Rzeczywistość przestaje być zamknięta w teraźniejszości. 
 

                                                
25 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, n. 24. „Świat domaga się od nas zdania sprawy z tej nadziei, która jest w nas 
(zob. 1P 3,15), to znaczy, uczynienia ja widzialna w tej godzinie historii. Historia pouczyła nas, ze są nadzieje żywe, 
ale są też nadzieje martwe”. C. Gentili, Nadzieje żywe i nadzieje martwe. tłum. T. Żeleźnik, Społeczeństwo, 2006, 
nr 3, s. 421. 
26 Por. Ch. Taylor, Kilka refleksji na temat solidarności, tłum. A. Pawelec, Znak, 2000, nr 543(8), s. 26-27. „Każde 
działanie w duchu braterstwa, bez względu na to, jak byłoby skromne, jest budowaniem cywilizacji. Dla 
chrześcijan jest istotnym składnikiem tego, co nazywają oni „cywilizacją miłości”. (…) Nadzieja dla ludzi naszego 
czasu powstaje w naszych zmaganiach tu i teraz. Prowadzi nas za rękę we wszystkich naszych działaniach i 
walkach, razem z tymi, którzy nie wyznają tej samej wiary – w tych działaniach i walkach, w których wspólnie z 
nimi znajdziemy jedyną prawdziwą odpowiedź na problem sensu”. M. Camdessus, Globalne zarządzanie: 
nadzieje i zagrożenia. tłum. P. Borkowski, Społeczeństwo, 2002, nr 6, s. 726-727. 
27 M. Toso, Globalizacja, powszechne dobro wspólne. dz. cyt., s. 178. „W solidarności liczy się zarówno atmosfera, 
jak i rezultat dzielenia się. Nie można jej przeliczyć ani na dolary, ani na tony. Jest wspólnym tworzeniem sensu. 
Nie da się więc oderwać jej od rzeczywistości kulturowej grupy, która ją przeżywa. (…) Wymyślanie solidarności 
ogólnoludzkiej, oderwanej od środowiska kulturowego, a więc od wspólnej wiedzy i wierzeń, to podzielenie teorii 
Rousseau, że człowiek staje się lepszy, gdy uwolni się od swej kultury. Ale człowiek bez kultury jest raczej 
barbarzyńcą, czyli kimś, kto nie posiadając języka, pozbawiony jest również więzi”. Ch. Millon-Delsol, Solidarność 
zakorzeniona. tłum. D. Zańko, Znak, 2000, nr 543(8), s. 57-58. 


