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CZŁOWIEK NIOSĄCY NADZIEJĘ 
 
 

spółczesny człowiek czuje się coraz bardziej zagubiony, samotny i 
niezrozumiany. Świat mediów epatuje doniesieniami opisów tragicznych wydarzeń, 
zewsząd wciskają się informacje o kryzysie - ekonomicznym, społecznym, ludzkim. W 
każdym czasie człowiek poszukiwał nadziei, dzisiaj jednak poszukuje jej szczególnie, 
czasami nawet poszukuje rozpaczliwie. Coraz większym uznaniem cieszą się więc 
usługi doradcze, psychologiczne, a nawet wróżbiarskie. 

Przedstawiciele wielu dziedzin, nauk, próbują znaleźć wyjście dla dramatów 
człowieka i wypracować jakąś skuteczną drogę pomocy. Coraz też częściej, także 
naukowcy, zwracają się ku nadziei, zarówno tej, która pozwala człowiekowi zmierzać 
się z codziennością, jak i tej, która wyzwala siły w sytuacjach trudnych, w 
zagrożeniach. Coraz też bardziej doceniane jest znaczenie tej nadziei, którą można 
ująć jako towarzyszącą poszukiwaniu odpowiedzi człowieka na odwieczny dylemat 
dotyczący sensu ludzkiego istnienia, sensu cierpienia,  umierania, śmierci i dalszego 
po niej istnienia. 

 
1. Psychologiczne ujęcia nadziei 
 
W potocznym rozumieniu nadzieja oznacza przepełnione pragnieniem 

oczekiwanie, mniej lub bardziej umotywowane, na określone wydarzenie. W 
rozumieniu subiektywnym może być dążeniem do dobra, czy szczęścia. Oznaczać 
może tu stan odwagi, bądź niosącej pocieszenie wiary, ufności, czy optymizmu, 
przekonanie, że wszystko dobrze się ułoży. Natomiast w rozumieniu obiektywnym 
nadzieja oznacza korzystną możliwość1. 

W literaturze psychologicznej nie ma jednak jednoznacznego ujęcia nadziei. 
Nadzieja bywa ujmowana jako emocja2, bądź też „emocjonalna ufność, czy 
optymistyczny styl myślenia (...), który pomaga w osiągnięciu wysokiej jakości życia”3. 
Niektórzy naukowcy ujmują ją jako mechanizm psychologiczny4, czy proces 
myślowy5. Nadzieja bywa analizowana w kontekście postawy przeciwstawnej do 
depresji, rozpaczy, czy pesymizmu6. 

                                                
1 R. Zavalloni, Psychologia Nadziei. Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999, s. 9. 
2 Za: Snyder C.R., Lopez S.J., Handbook of positive psychology. Oxford University Press, New York 
2002, s. 258. 
3 E. Trzebińska, Psychologia lepszego życia. Charaktery, 2004, nr 6, s. 30-31. 
4 R. Stefańska-Klar, Podstawy psychologii nadziei, Psychologia i Rzeczywistość, 2002, nr 1, 
http://www.psycholog.alleluja.pl/tekst.php?numer=147. 
5 C.R. Snyder C.R., The psychology of what works. Oxford University Press, New York 1999. 
6 M. Seligman, Optymizmu można się nauczyć. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1996. 
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Dynamiczny oraz społeczny charakter nadziei podkreślał E. Fromm7. Dla niego 
posiadanie nadziei oznaczało pewien stan ciągłej, wewnętrznej gotowości człowieka 
do przyjęcia wydarzeń, które mają nadejść. Nadzieja w tym ujęciu jest wyrazem 
intensywnej, choć nie spełnionej jeszcze aktywności, która w określonej sytuacji 
ujawnia się we właściwym momencie. Nadzieja towarzyszy życiu i rozwojowi 
człowieka, bowiem jest ściśle powiązana ze jego sferą emocjonalną oraz 
świadomością. Tak więc  nadzieja nie jest ani tylko planowaniem, ani też pasywnym 
oczekiwaniem. Ludzka nadzieja istnieje obok wiary, będącej wynikiem wewnętrznych 
przemyśleń i przeżyć jednostki. Jeśli wartości te znikają z życia zagrożony staje się 
rozwój oraz funkcjonowanie całych narodów i klas społecznych. 

E.H. Erikson podkreślał znaczenie uformowania się wczesnej nadziei dla 
późniejszego rozwoju i kształtu całej struktury osobowości. Według niego nadzieja 
jest szczególnym przeświadczeniem jednostki o dwóch powiązanych ze sobą 
właściwościach świata – że jest on uporządkowany i sensowny oraz, że jest generalnie 
przychylny ludziom. Są to przekonania należące do tzw. osobistej, prywatnej, teorii 
świata, czy też światopoglądu. One stają się podstawą interpretacji szczególnie 
zdarzeń przyszłych, gdy jednostka próbuje przewidzieć bieg wypadków i ocenić swoje 
w nim szanse, one stwarzają możliwości uaktywnienia się adaptacyjnych 
mechanizmów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami8.  

We współczesnej psychologii nadzieję utożsamia się też z przekonaniami na 
własny temat, które dotyczą przede wszystkim szans na realizację stawianych celów 
oraz korzystnego przebiegu przyszłych zdarzeń z punktu widzenia własnych 
interesów9. 

C.R. Snyder ujmuje nadzieję jako rodzaj myślenia skierowanego na cel, w 
którym posiadający nadzieję spostrzegają siebie jako osoby zdolne do osiągnięcia 
pożądanego celu przez wypracowanie dróg umożliwiających jego osiągnięcie, przy 
zastosowaniu określonych strategii10. Istotnymi problemami analizowanymi w tej 
koncepcji nadziei jest myślenie zorientowane na poszukiwanie różnych rozwiązań 
(pathways thinking) oraz myślenie zadaniowe (agency thinking).  

Według Roberto Zavalloni „(...) nadzieja jest oczekiwaniem na wymarzony 
wynik lub reakcją na niekorzystny wynik wydarzenia mającego nastąpić w przyszłości. 
Opiera się ona na wydarzeniach, które nie dobiegły jeszcze końca i odnosi się do 
czegoś, co ma nastąpić w przyszłości i ma się wkrótce zrealizować”11.  

Zdaniem niektórych badaczy większe znaczenie w analizach nadziei należy 
przypisywać płaszczyźnie poznawczej, zdaniem innych istotna staje się motywacji 
jednostki do podejmowanych działań, dla wielu zaś największe znaczenie ma 
duchowy wymiar nadziei.  

Stefańska-Klar rozróżnia: 
1) nadzieję bierną – czyli ufne nastawienie lub marzenie dotyczące pojawienia się 

określonego stanu rzeczy; 
2) nadzieję aktywną, leżącą u podstaw działania i rozwoju, stanowiącą źródło 

motywacji i celów oraz warunkującą stałe ponawianie prób ich osiągnięcia; 
3) nadzieję egzystencjalną, którą można utożsamić z wolą życia i 

„egzystencjalnego podążania”, a także z motywacją do stawiania czoła 

                                                
7 E. Fromm, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
2000. 
8 E.H. Erikson, Dopełniony cykl życia. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002. 
9 J. Trzebiński, M. Zięba, Nadzieja, strata i rozwój. Psychologia Jakości Życia, 2003, nr 1, s. 5-33. 
10 C.R. Snyder, Handbook of Hope. Theory, Measures and Applications. Laurence Academic Press, 
San Diego 2000, s. 25-26. 
11 R. Zavalloni, Psychologia Nadziei. dz. cyt., s. 17. 
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zdarzeniom oraz szukania w nich sensu; jest to rodzaj głębokiego przekonania 
o jakimś powszechnym sensie istnienia świata i zaufania do niego bez 
jakichkolwiek dodatkowych powodów, można by ją nazwać nadzieją 
podstawową lub rudymentarną12. 
Natomiast J. Kozielecki wyróżnił cztery rodzaje nadziei13:  

 pasywną, będącą biernym oczekiwaniem, wiążącym się z pozytywnymi 
emocjami. Ten rodzaj nadziei prowadzi do frustracji w przypadku braku 
osiągnięcia spodziewanych rezultatów, czy stanów rzeczy; 

 aktywną, w której człowiek angażuje swoje umiejętności; stanowi ona 
interakcję umiejętności poszukiwań i konstruowania działań z silną 
motywacją osiągnięcia celu; 

 partykularną, będącą „trwałym ogólnym przekonaniem, że w 
przyszłości, bliższej lub dalszej, zrodzą się nowe, ważne zadania, 
których, rozwiązanie nasycone będzie pozytywnymi wartościami i 
dobrami”14;  

 generalną, która wpływa na poczucie sensu życia, szczególnie  w 
sytuacjach tragicznych czy niebezpiecznych lub też określanych jako 
beznadziejne. Ta nadzieja wpływa pozytywnie na nadzieję 
partykularną15. 

 
2. Znaczenie nadziei w życiu człowieka 
 
Nadzieja wyraża się w przekonaniu, że otaczający człowieka świat 

charakteryzuje się określonym porządkiem, że jest sensowny i przychylny ludziom. 
Treść tych przekonań zmienia się w toku rozwoju. U dziecka jest to przeświadczenie o 
regularności pewnych zjawisk doświadczanych osobiście w kontaktach z bliskimi. 
Świat staje się przychylny, ponieważ potrzeby dziecka są zaspokajane. Z czasem 
przekonanie to zostaje pozbawione cech egocentrycznych, a człowiek zaczyna 
dostrzegać, że istnieją pewne uniwersalne właściwości niekoniecznie przez niego 
poznane i dotyczące jego spraw. Mieć nadzieję znaczy wówczas wierzyć i oczekiwać, że 
w świecie można generalnie spotkać więcej dobrego niż złego, że najistotniejsze plany 
i wartości są potencjalnie możliwe do zrealizowania, i że w każdej sytuacji człowiek 
może liczyć na wsparcie innych16, pozwala oczekiwać, że skoro otoczenie jest 
przychylne, człowiek może mieć kontrolę poznawczą i pragmatyczną nad swoimi 
działaniami, może zrealizować swoje zamiary, a najistotniejsze wartości ocalić17. 

Dzięki nadziei wyraża możliwe staje się rozwiązanie kryzysu tożsamości, 
znalezienie właściwego miejsca w świecie. Natomiast w sytuacjach zagrożenia 
tożsamości jednostki, siła nadziei pozwala chronić poczucie własnej wartości18. 

Z punktu widzenia psychologii ważnym aspektem nadziei jest optymizm, który 
pomaga jednostce widzieć ze zdrowym realizmem, ale i w pozytywny sposób sytuację, 
w której się znajduje, nie pozwala poddać się trudnościom. Nadzieja staje się 
podstawą ocen, które nawet w niekorzystnej sytuacji cechuje oczekiwanie zmiany na 

                                                
12 R. Stefańska-Klar, Podstawy psychologii nadziei, Psychologia i Rzeczywistość. dz. cyt. 
13 J. Kozielecki Psychologia nadziei. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa 2006 
14 Tamże, s. 41. 
15 Tamże, s. 38-42. 
16 J. Trzebiński, M. Zięba, Nadzieja, strata i rozwój. dz. cyt., s. 8. 
17 Tamże, s. 9-13. 
18 Tamże, s. 19n. 
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lepsze. Nadzieja jest także wyrazem zaufania zarówno do siebie i swoich możliwości, 
jak i do innych. Jest wiarą, że poradzenie sobie z problemami nie leży poza zasięgiem 
człowieka19. Wysoki poziom nadziei uruchamia adaptacyjne mechanizmy radzenia 
sobie z taką sytuacją. Z badań wynika, że osoby, które mają silną nadzieję 
podstawową, częściej stwierdzają u siebie takie konsekwencje przeżytych sytuacji 
trudnych, które określa się jako rozwojowe. Rola nadziei i wiary we własny sukces jest 
jednak odmienna dla dwóch typów trudności. Nadzieja odgrywa pierwszoplanową 
rolę w sytuacji nieodwracalnej straty, a wiara w osobisty sukces, w sytuacji 
niepowodzenia. Okazuje się także, że nadzieja pozytywnie koreluje z takimi stanami 
emocjonalnymi jak: poczucie szczęścia, spokój, rozluźnienie, relaks, fantazjowanie na 
temat przyjemnych rzeczy, które mogą się zdarzyć w przyszłości, odczuwanie 
przyjemności z tego, co się robi. Ujemnie natomiast wiąże się ze: smutkiem, 
niepokojem, rozdrażnieniem, przygnębieniem, samotnością, wstydem, złością na 
kogoś i siebie, a także z przezywaniem obaw na przyszłość20. 

Nadzieja pełni szczególną rolę w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Z jednej 
strony pozwala się wyciszyć, zaufać, poddać i tym sposobem zmniejszyć cierpienie i 
uchronić przed bezproduktywnym wypaleniem się. Z drugiej strony podnosi wiarę w 
poprawę sytuacji, dodaje sił, energii i mobilizuje do walki, a także przekraczania się 
siebie i rozwoju. 

Nadzieja stanowi siłę życiową pozwalającą przetrwać w sytuacjach 
ekstremalnych. Zdaniem Kazimierza Obuchowskiego (2002, s. 24) „pozwala ona 
człowiekowi utrzymać zdolność do pozytywnego działania w sytuacji z pozoru bez 
wyjścia i sprzyja przekraczaniu własnych możliwości. (…) Człowiek zachowujący 
nadzieję może być wystraszony, ale nie rezygnuje z pozytywnego działania i nie 
powiela swoich nieszczęść, nie wzmacnia ich skutków. I dlatego nadzieję można by 
nazwać mądrością skazanych na bezradność”21.  

Nadzieja pełni szczególną rolę w stanach zagrożenia, kryzysach, sytuacjach 
szczególnie trudnych, wręcz traumatycznych. Pozwala ona zaufać, zmniejsza 
cierpienie oraz chroni przed beznadzieją, wzmacnia także wiarę w poprawę sytuacji, w 
ratunek, dodaje sił, energii, mobilizuje do przekroczenia siebie, a także do rozwoju22. 

Właściwe przeżywanie sytuacji trudnych może wypracować tylko człowiek 
wewnętrznie wolny, akceptujący siebie i innych, podejmujący trud rozwoju samego 
siebie, zachowujący zawsze świadomość, że każdy człowiek jest osobą, a więc każdy 
ma swoją godność, którą zawsze należy szanować, nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach.  

Właściwe podejście do sytuacji trudnych wymaga odpowiedniej dojrzałości, ale 
– poprzez wiele uwarunkowań wpływa na pogłębianie osobowej dojrzałości 
człowieka.  

Z pewnością dojrzałość osobowości ułatwia właściwe przeżycie sytuacji 
trudnych. Człowiek autentyczny i szczery, akceptujący siebie, o prawidłowej 
samoocenie, otwarty na innych, wolny prawdziwą wolnością szanującą najważniejsze 
wartości, umiejący wybaczyć sobie i innym, człowiek, który potrafi spotykać się z 
innymi w wyjątkowej relacji prawdziwej miłości, o wiele głębiej i dojrzalej potrafi 
przeżywać sytuacje trudne. 

Bardzo ważną człowieka nadziei jest traktowanie trudności i problemów 
życiowych jako zadań do spełnienia, a nie jako powodów do zamartwiania się. 
                                                
19 R. Zavalloni, Psychologia Nadziei, . dz. cyt., s. 135. 
20 20 J. Trzebiński, M. Zięba, Nadzieja, strata i rozwój. dz. cyt., s. 20.  
21 K. Obuchowski, Nadzieja matką mądrych, depresja zapadliskiem nieszczęść. Charaktery, 2002, nr 
11, s. 24. 
22 http://www.psycholog.alleluja.pl/tekst.php?numer=147. 
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Jednym więc z istotnych wymiarów dojrzałości osobowej jest optymizm życia, wiara 
w siebie i innych, stałe udoskonalanie sposobów działania, relacji z innymi, opartych 
o poszanowanie godności osobowej swojej własnej i drugiego człowieka, o 
poszanowanie niepowtarzalności i wyjątkowości każdej osoby, szczególnych i tylko jej 
właściwych cech, talentów, umiejętności. 

Postawy wypływające z nadziei, szczególnie w sytuacjach trudnych, dają siłę 
wytrwania i poczucie sensu cierpienia. Spełniają one także funkcję motywów działań, 
kształtujących sposób myślenia, wyzwalających potrzebną energię, wyznaczających 
kierunek postępowania, umożliwiają ustalenie pewnej hierarchii spraw poprzez 
określenie tego, co jest naprawdę ważne i cenne. 

Dojrzałe przeżycie sytuacji trudnych staje się szansą pozwalającą na to, by 
człowiek coraz lepiej rozumiał siebie i innych ludzi oraz by coraz dojrzalej kochał 
siebie i innych, by bardziej dojrzale odkrywał sens swego istnienia.  

 
3. Stała troska o rozwój - warunkiem stawania się człowiekiem 

nadziei 
 
Człowiek nadziei troszczy się o swój rozwój, o to by stawać się osobą coraz 

bardziej autentyczną, szczerą i prostolinijną; człowiekiem o głębokim szacunku dla 
każdego życia,; osobą żyjącą zgodnie z głoszonymi wartościami; kimś, kto swoim 
wnętrzem i swoją prawdziwością, szlachetnością nie przytłoczy innych, ale też ujmie 
innych swoją bezkompromisowością, nie wchodzeniem na łatwe drogi i potrafi także 
zarażać innych swoją pasją działania w realizacji szlachetnych celów.  

Osiąganie dojrzałości nie jest prostym zadaniem. 
Dojrzałość osobowa ujmowana jest na dwa sposoby - jako idealny wzorzec, 

który ma wskazywać dokąd i którędy zmierza rozwój, lub jako proces przemian, w 
wyniku którego tenże wzorzec realizuje się albo aktualizuje. Proces rozwoju jest 
kierowany świadomie. To dzięki niemu człowiek wybiera dla siebie najlepszą z 
możliwych dróg23. 

Rozwój w kierunku dojrzałości osobowej to nieustający proces przezwyciężania 
siebie24. Praca nad samym sobą nierzadko wiąże się z wielkim trudem i cierpieniem 
będącym koniecznym warunkiem w prawidłowym rozwoju25. Człowiek, by się mógł 
rozwijać, musi sam wytworzyć w swojej psychice całe bogactwo sposobów zachowań 
w różnych sytuacjach, oraz nauczyć się wybierać wśród nich najbardziej dojrzałe dla 
siebie i swego otoczenia. Rozwijanie i pogłębianie dojrzałości osobowej wypływa z 
odpowiedzialności za integralny rozwój własnej osobowości26. 

W poszukiwaniu bardziej autentycznego i wolnego od mechanicznych 
uproszczeń obrazu osoby, psychologowie humanistyczni sięgnęli do tego obszaru 
ludzkich doświadczeń, który był tradycyjną domeną filozofii, mistyki czy literatury 
pięknej. 

Postawili oni pytanie o granice osobowego rozwoju, o samopoznanie, 
transcendencję własnego „ja”. Psychologowie ci traktują człowieka jako wolny i 
odpowiedzialny podmiot, zdolny do indywidualnego rozwoju, doskonalenia się i 
aktualizacji wewnętrznych potencjałów. 

                                                
23 Z. Płużek, Rozwój jest procesem stawania się. W: W. Szewczyk (red.), Jak sobie z tym poradzić. 
Nieuniknione pytania. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 1994, s. 22. 
24 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993, s. 187. 
25 M. Grzywak–Kaczyńska, Trud rozwoju, Warszawa 1988, s. 7. 
26 Tamże. 
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Zdaniem Rogersa, znanego psychologa o orientacji humanistycznej, u podłoża 
wszelkiej motywacji człowieka leży dążenie do samospełnienia, a wyzwalanie 
twórczych i rozwojowych zmian osobowości powoduje akceptująca atmosfera, pełna 
empatii, życzliwości. Człowiek zaczyna sam siebie lepiej rozumieć, nabiera do siebie 
większego zaufania, bardziej zdolny jest do wyboru prawidłowych zachowań27. 

C. Rogers definiuje samorealizację jako wrodzoną dążność jednostki do 
rozwoju wszelkich swoich potencjalności, które obejmują wiedzę, uzdolnienia, 
zainteresowania28. W każdym organizmie, na każdym poziomie, istnieje ukryte 
dążenie do konstruktywnej realizacji dziedzicznych możliwości. Istnieje w człowieku 
naturalna tendencja do bardziej złożonego i pełnego rozwoju. Bez względu na to, czy 
bodźce są pochodzenia zewnętrznego, czy wewnętrznego, czy charakter środowiska 
jest sprzyjający, czy też nie, organizm wybiera takie zachowania, które umożliwiają 
mu życie i rozwój29. 

Według C. Rogersa samoaktualizacja jest tendencją do życia i wzrostu, do 
rozwoju i dojrzewania, do wyrażania swoich możliwości. Opiera się ona na 
świadomości i wolności w urzeczywistnianiu siebie. Jest przeżywaniem własnego 
rozwoju i afirmacji, a także spontaniczną orientacją całej osobowości ku celom, jakie 
jednostka pragnie osiągnąć30. 

Rogers wyróżnił podstawowe kryteria aktualizacji siebie: 
- otwartość na nowe doświadczenia, (a nie obronność), 
- wewnętrzną lokalizację źródła wartościowania, 
- zaufanie do siebie samego, 
- podejmowanie aktywności w oparciu o wartości, które człowiek uznał jako 

najważniejsze w swoim życiu31. 
Aktualizacja siebie staje się źródłem zadowolenia wynikającego z rozwoju 

duchowego. Zdaniem Allporta pomiędzy duchowością a osobowością człowieka 
zachodzą relacje dwustronne - duchowość wpływa na rozwój osobowości, a także 
dojrzewanie osobowości pogłębia wymiar duchowy człowieka. Chyba najbardziej 
pasjonującym zjawiskiem ludzkiej religijności, z psychologicznego punktu widzenia, 
jest jej prostota, gdy jest ona w pełni dojrzała i odgrywa decydującą rolę w ekonomii 
życia osobowego jednostki oraz jej złożoność, gdy inne wartości przesłaniają jej 
decydujące znaczenie32. 

 
4. Podstawowe cechy charakteryzujące człowieka nadziei 
 
4.1. Integracja osobowości 
Zasadniczym wskaźnikiem pozwalającym określić kogoś jako człowieka 

nadziei, jest integracja jego osobowości, będąca wewnętrzną harmonią pomiędzy 
wszystkimi elementami osobowości, pomiędzy pragnieniami i działaniami, 
postawami, ideami, wartościami, ambicjami, potrzebami, czy uczuciami. Dojrzałość 

                                                
27 C.R. Rogers, Zasady podejścia skoncentrowanego na osobie. Colloquia Communia, 30-31,  1987, nr 
1-2, s. 51-61. Krytycy koncepcji Rogersa podkreślają, że doceniając rolę akceptującej atmosfery, 
życzliwości, nie dostrzegał innych uwarunkowań. Gdyby pozytywna atmosfera i dobre oddziaływania 
były jedynym wyznacznikiem rozwoju osobowego, to np. Judasz, który miał zapewnioną troskę i opiekę 
najwspanialszego Nauczyciela - nie dopuścił by się zdrady. 
28 C.R. Rogers, On Becoming a Person. Boston 1961. W wielu przypadkach Rogers ma rację, jednak nie 
jest to regułą. Teologowie w tym zakresie zwracają także uwagę na skutki grzechu pierworodnego, 
które mogą stać się motywem wyboru działań przeciwnych rozwojowi. 
29 C.R. Rogers, Zasady podejścia... dz. cyt., s. 53. 
30 C.R. Rogers, On Becoming... dz. cyt., s. 24. 
31 Tamże. 
32 G.W. Allport, Osobowość i religia. Warszawa 1988. 
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człowieka musi się przejawiać na wszystkich poziomach, szczególnie na poziomie 
uczuciowości, która stanowi fundamentalny składnik osobowości, w istotny sposób 
wpływający na integrację wewnętrzną człowieka. Dzięki integracji człowiek staje się 
autentycznym, szczerym, wewnętrznie zwartym, żyjącym w zgodzie z sobą i z innymi. 
Integracja pozwala także na służenie innym. 

G.W. Allport wyodrębnił sześć istotnych komponentów dojrzałej osobowości: 
- rozszerzanie własnego ja, autentyczne zaangażowanie i twórcze 

uczestniczenie w pracy, a także w życiu rodziny, społeczeństwa, narodu; 
- dobre przystosowanie społeczne; ciepłe, serdeczne, pozytywne nastawienie 

do innych; zdolność przeżywania intymności i współczucia, czyli głębokiej i 
niezaborczej miłości oraz głęboki szacunek i tolerowanie odmienności innych; 

- akceptację siebie i poczucie bezpieczeństwa; pozytywny obraz siebie, 
zdolność znoszenia frustracji i przykrych stanów emocjonalnych; 

- realistyczną percepcję otoczenia, realistyczne oceny innych ludzi, 
przedmiotów czy sytuacji, dążenie do realistycznych celów; 

- zdolność do samo obiektywizacji, wglądu w siebie i poczucie humoru; 
- posiadanie integrującej filozofii życia, zbioru głęboko uznanych wartości, 

służących jako podstawa jednocząca33. 
Rozwój dojrzałej osobowości człowieka oznacza realizowanie swoich 

pozytywnych możliwości, transcendencję samego siebie. Jest to proces nabywania 
pozytywnej pewności siebie, określonej „wolności psychologicznej”, wolności od 
nacisków i presji zewnętrznych. Człowiek powinien być otwartym na doświadczenia, 
dążyć do integracji, jedności i całości osobowości; powinien być ekspresyjnym i 
spontanicznym; sięgać po najwyższe i najlepsze wartości. Jego zadaniem jest 
wykorzystanie zdolności twórczych, a nie godzenie się na jałowość życia. Marnując 
talenty wyrządza krzywdę samemu sobie. Jednym z istotnych zadań człowieka jest 
bowiem troska o rozwój samego siebie34. 

Człowiek nadziei, to człowiek otwarty na doświadczenia, spontaniczny, 
starający się nie przyjmować z góry narzucanych rozwiązań. Potrafi on prawidłowo 
ocenić innych, a także wydarzenia polityczne, społeczne, naukę, idee, sztukę. W 
rozwiązywaniu problemów kieruje się pragnieniem prawdy i wiedzy. Jest wolny od 
lęku przed nieznanym, tajemniczym. Osoby te nie muszą szukać u nikogo 
zaspokojenia potrzeb, nie traktują drugiej osoby jako narzędzia. Stąd też o wiele 
łatwiej przyjmują postawę bezinteresowną, a nie oceniającą, osądzającą, 
interweniującą, potępiającą.  

Osoby niosące nadzieję aprobują siebie. Nie obawiają się swych własnych 
myśli, nie boją się wyśmiania i potępienia, poddania się emocjom. Osoby te przede 
wszystkim potrafią zaakceptować samotność, odosobnienie,; mają skłonności do 
medytacji, potrafią wykorzystać swoje możliwości i zdolności oraz realizować 
potrzeby poznawania swojego powołania. Ich autonomia oznacza względną 
niezależność od okoliczności zewnętrznych, takich jak nieszczęścia, tragedie, straty, 
jak również od wymagań i nacisków środowiska.  

Ludzie nadziei zajmują się bardziej światem niż sobą; ich koncentracja na 
zadaniach prowadzi do uzyskania skuteczności działania, a to, co nie pomaga w 
rozwiązywaniu problemu, staje się nieważne. Jeśli dane problemy odnoszą się wprost 
do danej osoby, to stara się ona patrzeć na nie z obiektywizmem i przenikliwością 
zmierzającą do poznania istoty rzeczy. Osoba taka ma poczucie wypełniania misji 
                                                
33 Za: Z. Chlewiński, Postawy, a cechy osobowości. Lublin 1987, s. 63n. 
34 A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia. Warszawa 1986. 
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życiowej, zadań, które podejmuje bezinteresownie. Interesuje się ważnymi 
zagadnieniami życiowymi i egzystencjalnymi pytaniami. Rozumienie pojęcia prawdy, 
dobra, piękna jest zawsze kierowane wyraźnie określonymi wzorcami moralnymi. W 
pracy osoby te koncentrują się raczej na celach, a nie na środkach. Obowiązek i 
przyjemność stanowią jedno, podobnie jak praca i zabawa, interes własny i altruizm, 
indywidualizm i bezinteresowność. Dyscyplina, wytężona praca, odkładanie na 
później przyjemności i ćwiczenie siebie stają się niezbędnymi atrybutami 
kształtowania swego „ja”. Ludzie ci sprawiają wrażenie, że są ponad małymi 
rzeczami,; mają szersze horyzonty, poglądy. Wynika stąd pogoda ducha i spokój. 
Zachowanie osób nadziei i ich sposób bycia cechują: prostota, szlachetność, 
naturalność. 

Człowieka nadziei charakteryzuje także doświadczanie zachwytu, swoistego 
zatrzymania się, w spotkaniu z przyrodą, z drugim człowiekiem, z Bogiem. Na ten 
zachwyt reagują uczuciem zdumienia, pokory, a nawet uniesienia.  

Osoba niosąca nadzieję czuje się związana, solidarna z „całą ludzkością”. 
Traktuje problemy innych jako sprawy osobiste, pragnie nieść im pomoc, niezależnie 
od rasy, narodu, klasy, religii, czy wykształcenia osób potrzebujących. Miłość i 
akceptacja całej ludzkości powoduje życzliwość i cierpliwość w stosunku do 
wszystkich. 

 
4.2. Postawy wobec siebie i innych 
Istotnym elementem dojrzałej osobowości człowieka nadziei jest obiektywna 

postawa wobec siebie. Jest to umiejętność wglądu w siebie. Człowiek o dojrzałej 
osobowości w pełni akceptuje samego siebie, zna swoje mocne i słabe strony wobec 
ludzi nie jest nieśmiały, ale też nie chce nad innymi nimi dominować. Człowiek taki 
żyje w prawdzie. Szanując i ceniąc siebie, swoje wartości nie obawia się dezaprobaty i 
odrzucenia. Posiada realistyczny obraz samego siebie; nie dąży do nierealnych dla 
siebie celów, zna swoje prawdziwe motywy działania i pragnienia.  

Człowiek nadziei jest zrównoważony emocjonalnie, pogodny i zadowolony z 
życia. Potrafi stawiać czoło wyzwaniom, umie wyciągać konstruktywne wnioski z 
popełnionych błędów, a także potrafi korzystać z uzasadnionej krytyki, oraz posiada 
umiejętność zachowywania dystansu w stosunku do krytyki nieuczciwej. 

Człowiek niosący nadzieję charakteryzuje się dojrzałą uczuciowością. Nie 
oczekuje się, aby nigdy nie przeżywał takich uczuć jak smutek, nieufność czy niechęć. 
Także duże bogactwo emocjonalne i nastrojowe nie jest niedojrzałością. Jednak 
przeżywając negatywne uczucia nie rani innych ludzi, ani też uczucia te nie są 
motywami jego postępowania.  

U człowieka nadziei zachowanie równowagi emocjonalnej współwystępuje z 
poczuciem bezpieczeństwa. Ważne jest także dostrzeganie we właściwych proporcjach 
błędów popełnianych przez siebie i innych. Człowiek nadziei potrafi stanąć w 
prawdzie, przyznać się do popełnionego zła, naprawić je. Charakterystyczne jest 
zachowanie proporcji między wagą problemów a poziomem odczuwanego niepokoju. 
Człowiek niosący nadzieję nie boi się innych ludzi o odmiennych postawach i 
przekonaniach35.  

                                                
35 M. Wolicki, Dojrzała osobowość, dojrzałe sumienie. TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni 
Archidiecezjalnej, Wrocław 2000, s. 13-15. W Karcie odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela ks. 
prof. Rusiecki pisze o odpowiedzialności za rozwój sfery emocjonalnej. Podkreśla tu konieczność troski 
o rozwój uczuć wyższych, takich jak: radość, wdzięczność, optymizm, nadzieja, życzliwość, przyjaźń. 
Zwraca uwagę na unikanie niepotrzebnych napięć, wstrzymywanie się od działań w chwili wzburzenia, 
rozwijanie umiejętności dystansowania się od negatywnych emocji i uczuć (gniewu, uprzedzeń, 
zazdrości, nieufności), podkreśla potrzebę kontroli swoich reakcji, zachowywanie krytycznej postawy 
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Ważną cechą człowieka nadziei jest posiadanie ideału własnej osobowości, z 
którym człowiek się utożsamia, do którego dąży przez całe życie36. 

Dojrzałość osobowości w relacji do samego siebie znany psycholog Marshal B. 
Rosenberg37 ujmuje jako: 

- branie odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia i postępowanie; 
- rozpoznawanie swoich uczuć i wyrażanie ich; 
- identyfikację potrzeb tkwiących u źródła tych uczuć; 
- wybór właściwych sposobów realizacji własnych potrzeb; 
- zerwanie z tymi szablonami myślenia, które prowadzą do gniewu i depresji; 
- spostrzeganie rzeczywistości bez osądów i tego typu porównań, które 

sprzyjają agresji i przemocy. 
Człowiek nadziei potrafi wchodzić z najbliższymi sobie osobami w intymne 

relacje, które obejmują obdarzanie uczuciem, zaufaniem i zrozumieniem, udzielanie 
opieki i pomocy. Ważne tu jest okazywanie własnych uczuć oraz akceptacja i 
rozumienie uczuć innych ludzi38. Dojrzałym jest ten, kto rozumie innych, 
jednocześnie nie domagając się zrozumienia z ich strony,; ten kto szanuje innych 
ludzi, sam nie domagając się od nich szacunku i ten kto kocha - nie żądając miłości od 
innych39. 

Człowieka nadziei cechuje empatia, a więc otwartość na problemy innych ludzi, 
zdolność do spostrzegania ich uczuć i emocji, trafnego spostrzegania ich położenia 
życiowego i zdolność do „emocjonalnego współbrzmienia”. Empatia człowieka nadziei 
skraca dystans między ludźmi40. 

Emocjonalna wrażliwość w stosunku do innej osoby uważana jest za istotny 
czynnik tworzenia dojrzałych relacji międzyludzkich. Umiejętność nawiązywania 

                                                                                                                                                   
wobec siebie, nabywanie umiejętności wewnętrznego wyciszania napięć (poprzez ćwiczenia 
relaksacyjne, sport, wysiłek fizyczny). W pracy wychowawcy szczególnie ważne jest rozwijanie 
umiejętności przebaczania, całkowitego darowania uraz, wytrwałość w leczeniu wszelkiego typu 
zranień psychicznych. M. Rusiecki, Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela. dz. cyt. 
36 S. Szuman, Natura, osobowość i charakter człowieka. Wydawnictwo WAM, Kraków 1995, s. 161. 
37 Marshall B. Rosenberg - jest doktorem psychologii, byłym współpracownikiem twórcy psychologii 
humanistycznej Carla Rogersa. Działa na rzecz szerzenia pokoju i rozwiązywania konfliktów poprzez 
światową organizację Center for Nonviolent Communciation (CNVC. Zrzesza ona obecnie ponad 140 
trenerów, którzy docierają do dwudziestu kilku krajów, tak odległych jak Ruanda i USA, Sierra Leone, 
Rosja, Szwecja, Izrael). Według M. B. Rosenberga większość ludzi posługuje się w życiu „językiem 
szakala”, którego uczymy się żyjąc w społeczeństwach, które narzucają taki właśnie wzorzec 
komunikowania się. Opiera się on na ocenie i osądzaniu innych, co w rezultacie prowadzi do przemocy. 
PBP uczy słuchania tego, co mówią inni, odczytywania ich potrzeb, nawet ujawniających się w formie 
oskarżeń czy rozkazów. Umiejętność odczytania ukrytych za tymi negatywnymi komunikatami 
pragnień innych pozwala na zrozumienie siebie nawzajem. Ułatwia nawiązanie głębszych i bardziej 
satysfakcjonujących kontaktów: w intymnych związkach, w rodzinie, w szkole, w pracy, w terapiach, w 
negocjacjach, w dyskusjach. Jest to „język żyrafy” - (żyrafa ma wielkie serce, a PBP jest językiem 
współczucia, wypływającym z serca. W języku żyrafy nie krytykujemy, ale jasno mówimy o swoich 
uczuciach i potrzebach. Celem PBP jest stwarzanie związków międzyludzkich opartych na szczerości i 
empatii. Koncepcję tę omawiają T. Widstrand, M. Gothlin, N. Ronnstrom, Porozumienie bez 
przemocy, czyli język żyrafy w szkole. Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 
2005. 
38 Niezdolność do rozwoju w tej sferze prowadzi do wyobcowania człowieka i jest powodem do izolacji i 
osamotnienia. 
39 N. de Martini, Być dojrzałym. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993, s. 99. 
Człowiek, który domaga się zrozumienia, szacunku i miłości staje się niewolnikiem tych odniesień ze 
strony innych ludzi. Jest to niebezpieczna psychologicznie i moralnie sytuacja niepotrzebnej 
zależności. 
40 W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości. Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 335. 
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prawdziwie empatycznych związków jest świadectwem dojrzałości psychicznej, 
umożliwiającej rozwój relacji międzyosobowych, a także odnoszenie się z szacunkiem 
do innych osób bez obawy o zachowanie poczucia własnej tożsamości41. 

Zintegrowaną, dojrzałą osobowość cechuje - zdaniem Fromma - dojrzała 
miłość związana z odpowiedzialnością, opieką, respektem dla drugiej osoby, 
produktywne myślenie, zdolność i wysiłek do bycia szczęśliwym oraz humanistyczna 
wizja świata i człowieka42. 

Człowiek nadziei czuje się członkiem wspólnoty, w której żyje. Z jednej strony 
liczy się z normami i wymogami społecznymi, a z drugiej - zachowuje własną 
indywidualność. W kontaktach z ludźmi jest naturalny i spontaniczny, nie przejawia 
agresji i drażliwości43.  

Analizując postawy człowieka nadziei warto także zwrócić uwagę na 
umiejętność współpracy. Dzięki tej umiejętności człowiek nadziei potrafi działać bez 
popadania w konflikty z innymi ludźmi,; jest lojalny wobec innych, ale też nie ulega 
żadnym formom dominacji44. Człowiek nadziei stara się współpracować z innymi, 
gdyż ma głęboką świadomość, że poprzez wymianę usług i wartości - każdy dając coś z 
siebie sam - także się wzbogaca. Potrafi również podejmować bezinteresowną 
aktywność na rzecz innych. 

Patrząc z punktu widzenia koncepcji Rosenberga warto podkreślić to, co winno 
cechować człowieka nadziei w relacjach z innymi: 

- kierowanie pełnej szacunku uważności na potrzeby i uczucia innych osób; 
- budowanie relacji opartych na zrozumieniu i empatii; 
- jasne wyrażanie swoich wartości; 
- świadome pogłębianie relacji i związków z innymi; 
- zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich poprzez nawiązywanie 

kontaktu empatycznego; 
- tworzenie rozwiązań opierających się na bezpieczeństwie, szacunku, 

porozumieniu45. 
Dojrzały osobowo człowiek nadziei działa skutecznie, jest zdecydowany, 

postępuje racjonalnie, potrafi zrozumieć motywy postępowania innych i posiada 
umiejętność obrony słusznych stanowisk; czerpie zadowolenie ze związków z innymi 
ludźmi, jest odpowiedzialny, tolerancyjny, zdolny do miłości i rozumienia innych46. 

                                                
41 Teoria empatii Hoffmana zakłada, iż zdolności empatyczne początkowo są reakcją człowieka na 
widok cudzego cierpienia. Wraz ze wzrostem poznawczego rozeznania społecznego empatyczne 
cierpienie przetwarzane jest we współodczuwanie zorientowane na innych oraz współczucie w 
odpowiedzi na cudze cierpienie; za: M. Kalliopuska, Holistyczny model empatii. Nowiny 
Psychologiczne, 1994, nr 4, s. 59. 
42 E. Fromm, O sztuce istnienia. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy. Warszawa 2008: PWN. 
43 Radością z obecności drugiego człowieka nie są zainteresowane osoby skoncentrowane wyłącznie na 
posiadaniu. Pragną one mieć tego, kogo lubią lub podziwiają tylko dla siebie. Jest to powodem 
tworzenia związków pełnych konfliktów i zazdrości. E. Fromm, Mieć czy być. Dom Wydawniczy „Rebis”, 
Poznań 2000, s. 179n. 
44 Za: J. Moczydłowska, Osobowość dojrzała - ideał do którego zmierzamy. Zeszyty Naukowe 
WSZiP w Łomży, Łomża 2000 nr 1, s. 118. 
45 T. Widstrand, M. Gothlin, N. Ronnstrom, Porozumienie bez przemocy, czyli język żyrafy w szkole. 
dz. cyt. 
46 Problematykę dojrzałości osobowej człowieka omawia S. Siek, Struktura i formowanie osobowości. 
ATK, Warszawa 1986, s. 118. 
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4.3. Prawość życia człowieka niosącego nadzieję jako wierność 
przyjętym wartościom 
Wartości służą nie tylko danej jednostce, ale także życiu społecznemu. 

Odgrywają istotną rolę w przypadku takich wymiarów ludzkiego życia jak: wolność, 
pokój, sprawiedliwość oraz poszanowanie godności ludzkiej.  

W świecie wartości daje się dostrzec ich nieprzerwaną kontynuację, której 
wymaga zarówno wymiar indywidualnego istnienia człowieka, jak i wymiar kultury. 
Wartości nadają sens wszelkim dążeniom oraz wyznaczają ramy moralnego 
funkcjonowania, które pozwalają poczuć się bezpiecznie w świecie. Ich realizacja 
związana z wolnością, odpowiedzialnością i zaangażowaniem, wzbogaca jakość 
ludzkiego życia. 

Potocznie pojęcie „wartość” utożsamiane jest z tym co cenne, godne afirmacji, 
stanowiące cel dążeń ludzkich. Wartość to to, do czego się dąży. Dążyć można 
zarówno do posiadania określonych rzeczy, jak i też do określonych przeżyć. 

Czym są wartości? W zależności od tego, kto udziela odpowiedzi: filozof, 
socjolog czy psycholog, a nawet ekonomista, odpowiedź będzie inna. Dla socjologa np. 
„wartością jest to, co uruchamia ludzką motywację”, „przedmiot godny pożądania, 
zasługujący na akceptację”, „ogólne kryterium stosowania różnych przedmiotów, 
które decydują o tym, że wobec danego obiektu żywimy taką postawę”47. 

Psycholog, gdy mówi o wartościach, ma na uwadze z jednej strony sam proces 
wartościowania, jego warunki, urzeczywistnianie wartości przez konkretne osoby, czy 
grupy, a także poziom ich uświadamiania i odkrycia oraz proces przypisywania 
osobom, zdarzeniom i rzeczom poziomu integracji z wartościami. 

M. Rokeach definiuje wartości jako „stałe przekonanie, iż określone 
postępowanie lub ostateczny cel życia jest indywidualnie i społecznie bardziej 
atrakcyjny niż inne sposoby zachowania się oraz inne cele życiowe”. Są to więc pewne 
standardy kierujące ludzką aktywnością48. 

Wartości  mają duże znaczenie dla funkcjonowania osobowego49. Wyznaczają 
one i integrują postawy, decydując w dużej mierze o tym, które rzeczy, zdarzenia, 
zjawiska, osoby będą oceniane przez jednostkę pozytywnie, jak i o tym, które będą 
uznane za szczególnie ważne i istotne50.  

                                                
47 K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości. Gdańsk 1994, s. 11. 
Dla filozofa „1. wartość rozpatrywana >sama w sobie< należy do innego porządku (...); 2. 
urzeczywistnianie (lub realizacja) wartości jest w jakiś sposób możliwa; 3. w wyniki urzeczywistnienia 
rzeczywistości ulega szczególnej przemianie, stając się czymś >wartościowym>„ (W. Stróżewski, W 
kręgu wartości, Kraków 1992, s. 60). J. M. Bocheński uważa, że „to, dzięki czemu dany przedmiot jest 
wartościowy, nazywa się >wartością>, wtórnie bywają tak nazywane, mniej ściśle, wartościowe 
przedmioty” (J. Bocheński, Sto zabobonów, Kraków 1992, s. 135). Na ogół filozofowie zgodni są co do 
tego, że mówiąc o wartościach, można wyrazić kilka rodzajów sądów: być wartością, mieć wartość i być 
czymś wartościowym. Być wartością według nich znaczy być tym i niczym innym, istnieć jako wartość, 
niezależnie od czegokolwiek innego. Tak rozumiana wartość musi być rozumiana i doświadczana 
„sama w sobie”; w swej transcendencji w stosunku do wszystkiego, co wartość ma lub co jest wartością. 
W. Stróżewski, W kręgu wartości. dz. cyt., s. 61). 
48 Za: K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości. dz. cyt., s. 12. 
49 H. Świda, Młodzież a wartości. Warszawa 1979, s. 48. 
50 Jeżeli znamy zatem wartości uznawane przez jednostkę oraz wiemy, jakie właściwości i zjawiska 
traktuje ona jako manifestację uznanych wartości, możemy również przewidzieć, jaka będzie treść i 
struktura jej postaw. Innymi słowy, jeżeli będziemy wiedzieli, że najwyższą wartością dla danej 
jednostki jest postęp społeczny, a zarazem wiemy, jakie przejawy życia stanowią dla niej świadectwo 
tego postępu, to możemy przewidzieć, jakie przedmioty i zjawiska traktować ona będzie jako centralne 
oraz które z nich będzie skłonna oceniać pozytywnie. Tak więc, dla przewidywania treści i struktury 
postaw nie wystarcza co prawda wiedza o systemie wartości jednostki (konieczna jest jeszcze 
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System wartości określa tzw. sieć poznawczą jednostki. Wynika z tego, że 
znając system wartości danej osoby można przewidzieć, pod jakim kątem widzenia 
będzie ona postrzegać rzeczywistość i jakie aspekty tej rzeczywistości będzie skłonna 
wyróżniać, jako szczególnie ważne i istotne. 

Ważne jest także to, że uznanie określonych wartości wywołuje uczucia i 
emocje pozostające w związku z postawami wobec różnych zjawisk, a uznanie 
wartości stanowi  warunek sprzyjający powstaniu pewnego rodzaju motywacji, aby 
daną wartość afirmować. 

Prospołeczność wiąże się z takimi nastawieniami, zachowaniami, postawami, 
jak: bycie dla drugich, altruizm, życzliwość, sympatia, dobroć współczucie, empatia, 
zaufanie, przyjaźń, solidarność, dobro wspólne, zaangażowanie społeczne, ofiarność 
na rzecz innych, dzielenie się, kooperacja, poświęcenie się dla innych, zdolność 
zrozumienia innych itp. Postawa prospołeczna wyraża się w gotowości do 
pozytywnego działania w stosunku do innych ludzi, obowiązujących norm i wartości, 
a także wobec sytuacji życiowych wykraczających poza interes jednostkowy51. 

Wartości tzw. codzienne dzieli się często ze względu na stopień abstrakcyjności 
czy też ogólności na dwie kategorie: wartości konkretne – związane z różnymi 
dziedzinami życia codziennego, aktywności człowieka (np. życie rodzinne, praca 
zawodowa, kształcenie się, rozrywka, dobrobyt materialny) oraz wartości ogólne 
(abstrakcyjne), zarówno o charakterze osobistym (np. realizacja własnych uzdolnień, 
twórczość, sława, czyste sumienie), jak i ogólnospołecznych (np. dobro społeczne, 
dobro zakładu pracy). Wartości ogólne, jako dotyczące bardziej podstawowych 
zagadnień, nadają niejednokrotnie sens ludzkiemu życiu52. 

Człowiek zaabsorbowany sprawami „tego świata”, stawiający sobie do 
osiągnięcia przede wszystkim cele bliższe, nadaje niejednokrotnie tym dążeniom 
rangę wartości ostatecznych. Stają się one jego ideami przewodnimi, skupiającymi 
wokół siebie inne cele i dążenia życiowe.  

Prawość człowieka nadziei wyrasta szczególnie z afirmacji wartości 
ostatecznych. Wartości ostateczne to takie, które nie mogą być uzasadnione 
wartościami innymi, są wartościami-aksjomatami; ich ranga społeczna wynika z 
treści, jaką zawierają. Przykładem takich wartości może być dojrzałość osobowa, 
patriotyzm, ojczyzna, wartości religijne, szczęście itp.. Wartości ostateczne określają 

                                                                                                                                                   
informacja, jakie właściwości stanów rzeczy uznaje ona za manifestację tych wartości), jednakże 
posiadając taką wiedzę zyskujemy tzw. ,,informację podstawową” i wiemy, w jakim kierunku należy 
prowadzić dalsze poszukiwania.  
51 I. Wrońska, J. Mariański, Wartości życiowe młodzieży. Lublin 1999, s. 168. 
Przeciwieństwem wartości prospołecznych są wartości egoistyczne. Egoizm w swej skrajnej lub 
umiarkowanej formie wiąże się z przyznawaniem pierwszeństwa własnemu dobru przed dobrem 
innych ludzi. Bywa on czasem sformułowany przez przeciwstawienie własnych interesów cudzym, lub 
przez przeciwstawienie własnej przyjemności – cudzej. Egoista nie zawsze działa ze względu na własne 
dobro i wyłącznie ze względu na własną korzyść. Wystarcza, że zdarza mu się to stosunkowo często, co 
wskazuje na stałą dyspozycję do dbania o własne dobro, nawet z gotowością poświęcania interesów 
wspólnych na rzecz własnych. J. Mariański, W. Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne młodych 
Polaków. Warszawa 1991, s. 111-112. Egoizm oznacza koncentrację na sobie samym, zainteresowanie 
sobą aż po brak wrażliwości na potrzeby społeczne, a nawet wrogość lub agresywność wobec innych. 
Proces nadmiernej indywidualizacji może prowadzić do zaniku solidarności, a nawet przekształcać 
postawy niesienia pomocy w szukanie własnej korzyści. I. Wrońska, J. Mariański, Wartości życiowe 
młodzieży. dz. cyt. 
Wyróżnia się dwa kryteria rozpoznania egoizmu: negatywne i pozytywne. Kryterium negatywnym jest 
krzywda bliźniego. Pozytywnym kryterium jest ograniczanie postaw prospołecznych tylko do samego 
siebie, skupienie uwagi tylko na sobie i motywowanie czynów wyłącznie dobrem własnym (J. 
Mariański, W. Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne młodych Polaków. dz. cyt., s. 112. 
52 tamże, s. 84. 
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ważność ostatecznych rozwiązań problemów życia, wpływ na wybór celów 
strategicznych w życiu jednostki53. 

Wartości ostateczne to te, które czynią życie ludzkie cennym i godnym. 
Wynikają z godności osoby ludzkiej, jej nienaruszalnych i niezbywalnych praw. 
Źródłem tych wartości nie mogą być tymczasowe i zmienne „większości” opinii 
publicznej, lecz wyłącznie uznanie obiektywnego prawa moralnego54. 

Nie można mówić o prawości życia  bez poszanowania przez niego wartości 
godnościowej każdego człowieka. Wiąże się z gotowością obrony godności osoby, a 
nawet poświęcenia dla niej innych ważnych dóbr, z własnym życiem włącznie.  

Wartości są „drogowskazami”, pełnią funkcję wyznaczników celów dążeń 
ludzkich, są względnie stałym czynnikiem regulacji zachowania.  

Posiadanie właściwej hierarchii wartości jest zadaniem bardzo ważnym. 
Wartości cenione jako najważniejsze ukierunkowują aktywność człowieka na 
realizację celów ostatecznych, a nie tylko cząstkowych czy etapów celów.  

Właściwa hierarchia wartości człowieka nadziei powoduje wprowadzenie ładu 
w jego życie, w życie każdego człowieka, prowadzi do kształtowania umiejętności 
porządkowania spraw według ich ważności, prowadzi do koniecznej systematyzacji 
życia oraz do poszukiwania życiowego celu, który jest zgodny z wyznawanym światem 
wartości, a więc właściwa hierarchia wartości porządkuje wnętrze człowieka. 

Właściwa hierarchia wartości  przyczynia się do integracji osobowości. 
Ogromną rolę odgrywa także w podejmowaniu decyzji życiowych. Wartości 
najważniejsze najczęściej stają się życiowym celem, podstawą na bazie której  osoba 
tworzy i realizuje swoją „życiową misję”55. 

 
4.4. Znaczenie empatii u człowieka niosącego nadzieję 
Oznaką dojrzałej osobowości jest empatia. Empatia jest tak istotna w niesieniu 

nadziei, że warto poświęcić jej szczególną uwagę. 
Empatia jest to otwartość na problemy innych ludzi, zdolność do spostrzegania 

ich uczuć i emocji, trafnego spostrzegania ich położenia życiowego i zdolność do 
„emocjonalnego współbrzmienia”. Empatia powoduje skracanie dystansu między 
ludźmi56. 

Emocjonalna wrażliwość w stosunku do innej osoby uważana jest za istotny 
czynnik tworzenia dojrzałych relacji międzyludzkich. Umiejętność nawiązywania 
prawdziwie empatycznych związków jest świadectwem dojrzałości psychicznej, 
umożliwiającej rozwój relacji międzyosobowych, a także odnoszenie się z szacunkiem 
do innych osób bez obawy o zachowanie poczucia własnej tożsamości57. 

                                                
53 Cz. Matusewicz, Psychologia wartości. Warszawa – Poznań 1975, s. 63. 
54 I. Wrońska, J. Mariański J., Wartości życiowe młodzieży. dz. cyt., s. 245n. 
55 M. Ryś, Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie. dz. cyt. 
56 W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości. Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 335. 
57 Teoria empatii Hoffmana zakłada, iż zdolności empatyczne stanowią początkowo subiektywną 
reakcję człowieka na widok cudzego cierpienia. Wraz ze wzrostem poznawczego rozeznania 
społecznego część empatycznego cierpienia przetwarzana jest we współodczuwanie zorientowane na 
innych oraz współczucie w odpowiedzi na cudze cierpienie. W efekcie oznacza to, że im wyższy jest 
poziom zdolności przyjmowania ról, tym bardziej reaktywne, a mniej analogiczne stają się jego 
odpowiedzi emocjonalne. Za: M. Kalliopuska, Holistyczny model empatii. Nowiny Psychologiczne, 
1994 nr 4, s. 59). 
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Empatia utożsamiana jest także często z umiejętnością wejścia w rolę drugiej 
osoby oraz przyjęcia jej punktu widzenia. Umiejętności te stanowią podstawę dla 
procesu rozumienia uczuć innych, a także przewidywania ich przyszłych zachowań58. 

Norma Fishbach wyróżniła trzy istotne komponenty empatii: 
- zdolność do rozpoznania i rozróżniania emocji doznawanych i wyrażanych 

przez drugą osobę; 
- zdolność do przyjęcia perspektywy i punktu widzenia drugiej osoby, czyli 

umiejętność wczucia się w cudzą sytuację; 
- współprzeżywanie bądź utożsamianie się z przeżywanymi emocjami drugiej 

osoby, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości odmienności i odrębności swoich 
przeżyć59. 

Pierwsze dwa komponenty mają charakter poznawczy, trzeci jest efektywny. 
Według autorki istotą empatii jest jej trzeci składnik, a więc procesy emocjonalne. 
Jednakże warunkiem koniecznym do ich wystąpienia są procesy poznawcze, które 
umożliwiają prawidłową percepcję sygnałów płynących od innych oraz warunkują 
zarazem wystąpienie odpowiedniej reakcji emocjonalnej. 

Tak więc rozważając znaczenie empatii u człowieka nadziei należy brać pod 
uwagę zarówno czynniki kognitywne, jak i uczuciowe. Do uczuciowych składników 
empatii zalicza się wrażliwość na uczucia innych osób, zdolność do uczestnictwa w 
cudzych emocjach. Za poznawcze składniki empatii uważa się uznanie punktu 
widzenia innych osób oraz umiejętność wczuwania się w ich rolę, sytuację, 
położenie60. Wchodząc w sytuację innej osoby człowiek czuje się, jakby „zarażony” jej 
postawą, jej uczuciami61. 

Empatia to złożony holistyczny proces, w którym biorą udział komponenty 
motywacyjne oraz poznawcze, jak wiedza i doświadczenie. Empatia wymaga 
wrażliwości oraz zdolności wyjścia drugiemu człowiekowi naprzeciw. Dla zaistnienia 
empatycznego przeżycia niezbędne jest opuszczenie granic własnego „ja” i przyjęcie 
roli drugiej osoby. Dla procesu wychowawczego ważne jest także wysłuchanie  
informacji zwrotnej od dziecka, dotyczących jego wrażeń i refleksji związanych z 
sytuacją życiową62. 

Istotnym kluczem do wyczucia emocji innej osoby jest umiejętność 
odczytywania sygnałów niewerbalnych, gdyż - szczególnie dziecko - rzadko mówi o 
nurtujących je problemach, czy przeżywanych emocjach63.  

                                                
58 Tamże, s. 57. 
59 Za: R. Cichy, Empatia jako mechanizm regulujący zachowanie człowieka. Nowa Szkoła, 1986 nr 5, 
s. 299. 
60 J. Rembowski, O empatii i niektórych sposobach jej badania. Kwartalnik Pedagogiczny, 1982 nr 3-
4, s. 107-120; tenże, O niektórych zagadnieniach empatii. Problemy Rodziny, 1983 nr 3, s. 21-25; 
tenże, Źródła współczesnych badań nad empatią. Kwartalnik Pedagogiczny, 1986 nr 4, s. 119-131; 
tenże, Empatia. Studium Psychologiczne, Warszawa 1989; tenże, Empatia jako przedmiot badań w 
psychologii rodziny. Problemy Rodziny, 1990 nr 2, s. 17-23. 
61 M. Grzywak–Kaczyńska, Rola empatii w psychoterapii i wychowaniu. Zagadnienia Wychowawcze 
w Aspekcie Zdrowia Psychicznego, 1971 nr 1-2, s. 9. 
62 M. Kalliopuska, Holistyczny model empatii. dz. cyt., s. 58. 
63 Gotowość człowieka do reagowania smutkiem na cudzy smutek, radością na radość drugiej osoby 
jest emocjonalnym „zarażeniem się” cudzymi emocjami. R. Cichy, Empatia jako mechanizm 
regulujący zachowanie człowieka. dz. cyt. s. 299). Zdaniem S. Bonino „zarażenie się” emocjami innej 
osoby jest typową reakcją występującą w pierwszych fazach rozwoju empatii, lecz nie ogranicza się 
tylko do tych faz, gdyż wystąpić może również w wieku późniejszym, a nawet w wieku dorosłym, 
głównie w sytuacjach mocnego pobudzenia emocjonalnego. Tendencja do emocjonalnego zarażenia się 
cudzymi emocjami jest bardzo wyraźna u człowieka z powodu jego silnie rozwiniętej potrzeby kontaktu 
społecznego. S. Bonino, Rozwój empatii w kontekście zarażenia się emocjami innych osób oraz 
tworzenia reprezentacji poznawczej. Nowiny Psychologiczne, 1996 nr 1, s. 13-27.  
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Koniecznym warunkiem wystąpienia najbardziej rozwiniętych form empatii 
jest zdolność do reprezentacji stanu umysłu innej osoby, choć dla zaistnienia 
współprzeżywania emocjonalnego nie jest warunkiem wystarczającym. Reprezentacja 
doświadczeń subiektywnych drugiej osoby bez udziału rezonansu emocjonalnego 
stanowi jedynie akt zaangażowania się w rolę drugiej osoby, nie jest prawdziwym 
współuczestnictwem empatycznym64. 

Obok aspektu poznawczego i emocjonalnego empatii pojawia się aspekt 
wykonawczy, komunikacyjny. Jest to zdolność jednostki do komunikowania 
rozumienia stanów i uczuć65. Komunikacja zatem, to ważna determinanta 
efektywności procesu empatycznego66.  

Na zdolność słuchania empatycznego składa się właściwa intencja, która 
skłania do wsłuchiwania się w to, co drugi człowiek chce zakomunikować, a także 
zdolność dystansowania się od własnych sposobów myślenia, przeżywania i 
reagowania na określone bodźce czy sytuacje. Ważna jest także akceptacja odrębności 
osoby, którego dana osoba stara się zrozumieć67.  

Empatyczne słuchanie człowieka nadziei o problemach innych pozwala 
otworzyć się w pełni, bez obawy o ocenę wypowiedzianych treści, gdyż empatia nie 
zawiera w sobie oceny i nie łączy się z wydawaniem sądów. 

Jej efekty obecne są wszędzie tam, gdzie jednostka podejmuje jakiekolwiek 
oddziaływania wychowawcze. Wychowanie do nadziei nie jest zadaniem łatwym. 
Właściwa postawa wychowawcy, rodzica, czy opiekuna, cechującego się silną 
nadzieją, powinna zakładać, iż duże oczekiwania niosą ze sobą duże zmiany w 
określonych sferach funkcjonowania dziecka. Szereg badań pokazuje, że sam fakt, 
jakie oczekiwania człowiek żywi w stosunku do drugiej osoby, sprawia, że stają się one 
możliwe do zrealizowania. Ponadto istotną rolę w procesie nauczania pełni czynnik 
motywacyjny. Odpowiedni motyw jest tym, co skłania podmiot do podjęcia i realizacji 
zadania, a także wytrwania pomimo pojawiających się trudności. Jest zatem wyrazem 
nadziei. Każe dostrzegać w człowieku chęć rozwoju i przekraczania siebie, dlatego 

                                                
64 S. Bonino, Rozwój empatii w kontekście zarażenia się emocjami innych osób oraz tworzenia 
reprezentacji poznawczej. dz. cyt., s. 15. 
65 Komunikacja empatyczna jest pierwszą pojawiającą się w rozwoju człowieka naturalną formą 
nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem do używania, której dziecko przygotowane jest w chwili 
przyjścia na świat i która rozwijać się może wraz z przyrostem doświadczeń i doskonaleniem się funkcji 
biologicznych organizmu. Poznanie drugiej osoby drogą empatii zachodzi w czasie interakcji pomiędzy 
tymi osobami. W takim ujęciu empatia pełni funkcję komunikacji interpersonalnej. A. Węgliński, 
Opracowanie kwestionariusza rozumienia empatycznego innych ludzi. Zdrowie Psychiczne, 1983 nr 
4, s. 13-21. 
66 Wagę tego zagadnienia podkreślał między innymi C. Rogers. Według niego empatię początkowo 
stanowiła percepcja wewnętrznego zarysu odniesień innej osoby do nas, co oznaczało, iż można być jak 
gdyby tą inną osobą. Później zdefiniował ją jako proces wnikania w prywatny świata innej osoby i 
utożsamianie się z nim. Za: J. Rembowski, Empatia jako przedmiot badań w psychologii rodziny. 
Problemy Rodziny, 1990, s. 20). Zdaniem Rogersa aspektem koniecznym związku procesu empatii z 
komunikacją interpersonalną jest werbalne przekazywanie partnerowi treści rozumienia jego przeżyć. 
Za: E. Trzebińska, Empatia jako forma komunikacji interpersonalnej. Przegląd Psychologiczny, 1985 
nr 2, s. 418). Umysł ludzki zdolny jest symbolizować zdarzenia, dzięki czemu człowiek prowadzi 
wymianę wiadomości za pośrednictwem symboli. Empatia stanowi proces porozumiewania się ludzi na 
temat ich aktualnych przeżyć. Jest to proces wielofazowy, opierający się na różnorodnych zdolnościach 
ludzkiego organizmu (za: tamże, s. 419). Zatem, w toku komunikacji empatycznej, przekazywane są 
bieżące, rzeczywiste własne doświadczenia ludzi, operowanie symbolami pozwala natomiast na 
oderwanie się od sytuacji aktualnej, uwolnienie się od wpływu zewnętrznej rzeczywistości i uzyskanie 
możliwości wpływania na nią. Tamże, s. 423. 
67 M. Dziewiecki, Empatia, czyli sztuka słuchania. Katecheta, 2000 nr 11, s. 6-14. 
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nadzieja staje się podstawą dążenia do samorealizacji. Owo pragnienie nie jest jedynie 
instynktem, ale poznawczym zamiarem osoby, zawartym w świadomości planem 
gotowym do realizacji. W takim ujęciu samorealizacja okazuje się zadaniem 
otwartym, odbieranym jako osobisty sukces (Zavalloni, 1999). 

 
Poznawcza zdolność do przyjmowania cudzego punktu widzenia pogłębia 

relacje międzyosobowe, pozwala uniknąć negatywnych zjawisk i procesów 
poznawczo–emocjonalnych, takich jak: sztywność postaw, konflikty czy 
nietolerancja68. 

 
*** 

 
Dzisiejszy świat poszukuje ludzi nadziei, czyli kogoś, kto chciałby podjąć 

wspólną drogę szlakami życia, na których można by odnaleźć sens ludzkiej 
egzystencji, pomóc w rozwoju pełnego człowieczeństwa. 

Człowiek niosący nadzieję nie może stanąć obojętnie wobec hierarchii wartości, 
wobec norm moralnych. To, co się sprzeciwia pełnej prawdzie o człowieku, nigdy nie 
może zostać uznane za dopuszczalne, nawet ze względu na tzw. „dobre motywy”, czy 
szczególne okoliczności tak chętnie dzisiaj przytaczane czy podejmowane przez 
media, czy przez środowiska negujące sens obiektywnych norm moralnych, czy 
istnienie niezmiennych wartości.  

Człowiek jest tajemnicą, najpiękniejszą na tej ziemi i największą. Tajemnicą 
jest jego wnętrze, jego miłość, cierpienie, radość, pasja życia. Tajemnicą jest także 
rozwój człowieka, jego dojrzewanie. Każda próba zgłębienia tajemnicy 
człowieczeństwa prowadzi do stawiania sobie pytania o sens, sens życia, sens 
działania, o wartości, które warto w tym życiu realizować. Tak więc każdy człowiek 
niosący nadzieję staje przed tajemnicą „pełnego człowieczeństwa”, którą musi 
uszanować. 

Człowiek niosący nadzieję innym musi czerpać siły zarówno ze świata wartości, 
które są dla niego ważne, jak i z bogactwa własnej osobowości, z pasji dążenia do 
osiągania dojrzałości osobowej. Bez tej pasji ludziom niosącym nadzieję grozi 
wewnętrzne wypalenie, zniechęcenie. 

Świat potrzebuje dzisiaj ludzi nadziei, prawdziwych wzorców osobowych, ludzi 
autentycznych i szczerych.  

Dojrzałego osobowo człowieka nadziei cechują: pasja poznawania, szerokie 
zainteresowania, zaangażowanie w afirmację najpiękniejszych wartości. Człowiek 
nadziei potrafi prawdziwie zaakceptować drugiego człowieka, docenić go,; ma dla 
niego zawsze czas,; jest dostępny, w taki sposób, że dana osoba wie, iż człowiek 
nadziei w trudnych problemach życiowych stanie razem z nim, solidarnie pomagając 
w życiowych zmaganiach.  

Można więc przyjąć, że człowiek nadziei - to człowiek o dojrzałej osobowości, 
człowiek autentyczny i szczery, akceptujący siebie, o prawidłowej samoocenie, 
otwarty na innych, umiejący wybaczyć sobie i innym, człowiek, który potrafi spotykać 
się z innymi w wyjątkowej relacji prawdziwej miłości. Jest to osoba o głębokiej 
empatii, rozumiejąca drugiego człowieka i potrafiąca z miłością wejść w jego świat. 
Człowieka nadziei cechuje pasja poznawania, szerokie zainteresowania, 
zaangażowanie w afirmację najpiękniejszych wartości. Autentyzm i szczerość 
człowieka nadziei powoduje, że spotkanie z taką osobą staje się źródłem radości, staje 
się inspiracją zachętą dla wychowanka do pracy nad sobą samym, zachętą do rozwoju.  

                                                
68 B. Wojciszke, System wartości osobistych a zachowanie. Gdańsk 1993. 
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Człowiek nadziei potrafi też u innych wzbudzić nadzieję – nadzieję, że można 
pokonać trudności i przeszkody, że można się rozwijać, że można czynić życie 
piękniejszym. Autentyzm i szczerość człowieka nadziei powoduje, że spotkanie z taką 
osobą staje się źródłem radości, inspiruje i stanowi zachętę do pracy nad sobą samym, 
do rozwoju.  

Poszanowanie godności drugiego człowieka i docenianie go idą w parze ze 
stawianiem rozsądnych granic i prawdziwych wyzwań. Dzięki takim postawom 
człowiek nadziei przekazuje innym to, co najcenniejsze; to, co można ująć 
metaforycznie jako „korzenie i skrzydła”. „Korzenie” to zakotwiczenie w wartościach; 
poczucie, że świat, w którym żyjemy, jest światem, w którym warto afirmować 
najpiękniejsze wartości, takie jak: Bóg, honor, patriotyzm, Ojczyzna, miłość, godność, 
pracowitość, uczciwość;  „skrzydła” to pasja rozwoju, do której inspiruje i zachęca 
przykład człowieka nadziei. 


