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I. NADZIEJA W POSZUKIWANIACH 
NAUKOWYCH 

 
 
 
Ks. dr Dariusz Buksik 
Instytut Psychologii  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 
 

REFLEKSJA NAD NADZIEJĄ W PERSPEKTYWIE 
PSYCHOLOGII EGZYSTENCJALNEJ 

 
 
Wprowadzenie 
 

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

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

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

 
1. Psychologia egzystencjalna jako refleksja nad człowiekiem 

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Nadzieja jako otwarcie się na poczucie sensu, dialog z 

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

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

Realizacja tego życia dokonuje się przede wszystkim w poszukiwaniu jego 
sensu. Sens w psychologii egzystencjalnej wiąże się z przeświadczeniem, że wszystko, 

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

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

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

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

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

 
3. Nadzieja rozumiana na dwóch poziomach egzystencji 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Postulaty badawcze na kanwie nadziei w psychologii 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
16 E. Fromm, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii. Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 1996, s. 37-38. 
17 Tamże, s. 37-40. 
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NADZIEJA NA NIEŚMIERTELNOŚĆ. 
O SPOSOBACH RADZENIA SOBIE 

ZE ŚWIADOMOŚCIĄ WŁASNEJ ŚMIERCI 
 
 
Woody Allen: „Nie chcę osiągnąć nieśmiertelności poprzez swoje dzieła, 
chcę osiągnąć nieśmiertelność nie umierając.”1 
 
 

śród istot żywych tylko człowiek dysponuje rozwiniętą 
samoświadomością, która wprawdzie daje mu pozycję 
uprzywilejowaną, jest również źródłem uporczywego niepokoju 

związanego z perspektywą własnej śmierci. Samoświadomość jest podstawą 
kształtowania się własnej tożsamości - poczucia własnej odrębności i 
niepowtarzalności oraz podobieństwa i przynależności do innych. Wprawdzie nikt 
spośród żyjących nie doświadczył własnej śmierci (pomijając niejednoznaczne 
przeżycia śmierci klinicznej wśród nielicznych), to właśnie dzięki świadomej 
przynależności do świata ludzi, którzy - jak uczy kilkutysięczna historia ludzkości - 
nieuchronnie umierają, nikt przy zdrowych zmysłach nie wątpi we własną śmierć. 
Konfrontacja biologicznego instynktu przetrwania ze świadomością nieuchronnej 
śmierci rodzi lęk, z którym człowiek musi żyć i sobie radzić. 

 W ciągu ponad dwudziestu lat, które minęły od czasu powstania Teorii 
Zarządzania Trwogą (Terror Management Theory) autorstwa Greenberga, Solomona 
i Pyszczyńskiego2 przeprowadzono wiele znaczących badań nad sposobami radzenia 
sobie z lękiem przed śmiercią. Afirmacja wartości własnej osoby oraz obrona 
akceptowanego światopoglądu (porządku w świecie) są głównymi sposobami radzenia 
sobie ze świadomością śmierci3. 

Afirmacja własnej osoby odbywa się na różne sposoby: poprzez podkreślanie 
społecznych więzi i nasilone pragnienie utrzymywania bliskich relacji z osobami 
znaczącymi4, poczucie symbolicznej lub dosłownej (pozagrobowej) nieśmiertelności5. 

                                                
1 M. Dechesne., T. Pyszczynski., J. Arndt, S. Ransom, K.M. Scheldon, A. Knippenberg, J. Janssen, 
Literal and symbolic immortality: the effect of evidence of literal immortality on self-esteem striving 
in response to mortality salience. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, nr 4, s. 722-737. 
2 J.Greenberg, T. Pyszczynski, S. Solomon, The causes and consequences of a need for self-esteem: A 
terror management theory. W: R.F. Baumeister (red.), Public self and private self, Springer-Verlag, 
New York 1986, s. 189-212. 
J. Greenberg, S. Solomon, T. Pyszczynski, Terror management theory of self-esteem and cultural 
worldview. Empirical assessments and conceptual refinements. W: M. Zanna (red.), Advances in 
experimental social psychology. Academic Press, San Diego CA 1997, s. 61-139. 
3 C.R. Cox, J. Arndt, J. Greenberg, T. Pyszczynski, A. Abdollahi, S. Solomon, Terror management and 
adults’ attachment to their parents: the safe haven remains. Journal of Personality and Social 
Psychology, 2008, nr 4, s. 696- 717. 
4 Tamże. 

W
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Pod wpływem aktywizacji myśli o własnej śmierci (mortality salience) jednostka 
spostrzega świat bardziej stereotypowo, dokonuje surowszych ocen osób łamiących 
uznane przez nią zasady moralne, faworyzuje członków własnej grupy, a także 
preferuje typowych przedstawicieli grup obcych, nawet jeśli nietypowość oznacza 
podobieństwo do „ja” jednostki6.  

W zakresie sposobów radzenia sobie ze świadomością własnej śmierci można 
mówić nie tylko o ogólnych prawidłowościach, lecz także różnicach indywidualnych 
związanych z osobowością oraz przekonaniami religijnymi jednostki. 

  
1. Style przywiązania do ludzi 
 
W nawiązaniu do teorii przywiązania Bowlbiego7 oraz badań empirycznych 

Ainsworth8, Bartolomiew i Horowitz wyodrębniają dwie podstawowe zmienne 
psychologiczne określające styl przywiązania dorosłej jednostki do ludzi: poziom lęku 
społecznego (związany z samooceną jednostki) oraz poziom unikania (związany z 
obrazem innych ludzi). Ze względu na te zmienne wyróżnia się cztery style 
przywiązania: bezpieczny styl przywiązania określany jest przez pozytywny obraz 
własnej osoby i innych ludzi (niski poziom lęku oraz unikania); zaabsorbowany styl 
przywiązania wiąże się z negatywnym obrazem własnej osoby i pozytywnym obrazem 
innych ludzi (wysoki poziom lęku i niski unikania); lękowy styl przywiązania 
występuje u osób z negatywnym obrazem własnej osoby i innych ludzi (wysoki 
poziom lęku i unikania) oraz styl unikowy charakteryzuje ludzi z pozytywnym 
obrazem własnej osoby i negatywnym innych ludzi (niski poziom lęku, wysoki poziom 
unikania)9.  

Badania Mikulincera i Floriana10 wykazały różnice w zakresie radzenia sobie z 
lękiem przed śmiercią wśród osób o różnych stylach przywiązania. Osoby o 
bezpiecznym stylu przywiązania, charakteryzujące się zarówno pozytywnym obrazem 
własnej osoby jak i świata w sytuacji doświadczania lęku przed śmiercią nasilają 
pragnienie utrzymywania intymnych relacji z innymi ludźmi oraz przekonanie o 
własnej symbolicznej nieśmiertelności. Poczucie bezwarunkowej akceptacji ze strony 
bliskich sprawia, że osoby z bezpiecznym stylem przywiązania odnajdują ukojenie w 
relacjach z innymi, nie uciekając się do obronnego zniekształcania obrazu świata. W 
przeciwieństwie do nich osoby lękowe oraz osoby unikające bliskich relacji 
społecznych nie potrafią opanowywać wzbudzonego lęku przed śmiercią poprzez 
pragnienie bliskich relacjach z innymi, ponieważ ich obraz świata jest 
niejednoznaczny i raczej negatywny. Alternatywnym sposobem radzenia sobie z 
lękiem przed śmiercią tych osób jest obrona akceptowanego porządku w świecie, 
czego przejawem jest surowsze niż zwykle (w warunkach braku aktywizacji myśli o 
własnej śmierci) ocenianie osób łamiących uznane normy postępowania. Osoby 
lękowe, w przeciwieństwie do osób unikających bliskich relacji interpersonalnych, nie 

                                                                                                                                                   
5 M. Dechesne., T. Pyszczynski., J. Arndt, S. Ransom, K.M. Scheldon, A. Knippenberg, J. Janssen, 
Literal and symbolic . dz. cyt.  
6 J. Greenberg, S. Solomon, J. Arndt, A basic but uniquely human motivation: terror management. 
W: J. Shah (red.), Handbook of motivation science. Guilford Press, New York 2008, s. 114-134. 
7 J. Bowlby, Attachment and loss: Attachment Basic Books, New York 1969. 
8 M.D.S. Ainsworth, Attachments beyond infancy. American Psychologist, 1989, t. 44, s. 709-716. 
9 K. Bartholomew, L.M. Horowitz, Attachment styles among young adults: a test of a four-category 
model. Journal of Personality and Social Psychology, 1991, nr 2, s. 226-244. 
10 M. Miculincer, V. Florian, Exploring individual differences in reactions to mortality salience: does 
attachment style regulate terror management mechanisms? Journal of Personality and Social 
Psychology, 2000, nr 2, s.260-273. 
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potrafią jednak efektywnie tłumić myśli o śmierci, które pozostają chronicznie 
dostępne zarówno na poziomie ich świadomości jak i podświadomości11.  

Podobnie badania Cox i współpracowników dowodzą znaczącej roli 
bezpiecznych relacji z ludźmi w opanowywaniu lęku przed śmiercią. Nie tylko w 
okresie wczesnego dzieciństwa, lecz również w okresie dorosłości relacje z rodzicami 
mogą pełnić rolę bufora łagodzącego lęk przed śmiercią. Osoby badane, które po 
wzbudzeniu lęku przed śmiercią przypominały sobie pozytywną relację z matką 
efektywniej tłumiły myśli o śmierci aniżeli badani przywołujący w pamięci negatywną 
relację z matką lub dowolny (pozytywny lub negatywny) kontakt ze znajomymi. 
Wizualizacja rodzica, a także bliskiego przyjaciela w warunkach aktywizacji lęku 
przed śmiercią prowadziła do bardziej pozytywnych skojarzeń na temat własnej osoby 
oraz osłabiała potrzebę karania obcej osoby łamiącej uznane normy społeczne w 
porównaniu z grupą, w której badani przypominali sobie nowo poznaną osobę. 
Psychiczna dostępność bliskich osób prowadziła do afirmacji własnego „ja” i mniej 
obronnego stosunku do świata. Wzbudzony lęk przed śmiercią nasilał potrzebę 
afirmacji relacji z bliskimi: badani w tym stanie formułowali bardziej pozytywne (i 
mniej negatywne) opinie na temat własnych matek aniżeli grupa kontrolna, w której 
wzbudzano lęk przed bólem zęba12.  

Badania Cox wykazały również różnice indywidualne w sposobach radzenia 
sobie z lękiem przed śmiercią, związane ze stylem przywiązania. W warunkach 
wzbudzonego lęku przed śmiercią osoby badane (w okresie wczesnej dorosłości) 
miały możliwość zadysponowania bezpłatnymi minutami na rozmowy telefoniczne. 
Do podziału minut wybrano takie osoby jak: intymny partner, rodzic, przyjaciel tej 
samej płci, brat/siostra. Wśród osób o niskim poziomie unikania bliskich relacji z 
ludźmi wyższy poziom lęku przywiązaniowego pozytywnie korelował z ilością czasu 
przeznaczaną na rozmowy z rodzicem, natomiast niższy poziom tego lęku wiązał się z 
większą ilością czasu planowanego na rozmowy z intymnym partnerem. Uzyskany 
rezultat dowodzi, iż dla opanowania lęku przed śmiercią decydujące są 
wczesnodziecięce relacje z osobami znaczącymi. Osoby charakteryzujące się 
bezpiecznym stylem przywiązania (niskim poziomem lęku i unikania) nie tylko 
zaspokoiły podstawową potrzebę bliskości z rodzicami w dzieciństwie, lecz również w 
okresie wczesnej dorosłości (którego dotyczyły badania) potrafiły nawiązać 
bezpieczne relacje z intymnym partnerem. Dlatego w sytuacji wzbudzonego lęku 
przed śmiercią szukały ukojenia w kontakcie z partnerem, równie bezpiecznym jak 
kiedyś rodzice. Inaczej przedstawiała się sytuacja osób o mniej optymalnych stylach 
przywiązania. Osoby lękowe (z niskim poziomem unikania), które w przeszłości nie 
osiągnęły bezpiecznych relacji z rodzicami, nie potrafią również w życiu dorosłym 
nawiązywać bezpiecznych relacji partnerskich. W sytuacji wzbudzonego lęku przed 
śmiercią, mając do wyboru osoby z którymi nie czuły się i nie czują nadal bezpiecznie 
(rodzice lub partnerzy), wybierają rodziców- prototyp ich relacji ze światem, lecz 
także źródło nieustającego cierpienia13. 

                                                
11 M. Miculincer, V. Florian, R. Tolmacz, Attachment styles and fear of personal death: A case study of 
affect regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 1990, nr 58, s. 273- 280. 
12 C.R. Cox, J. Arndt, J. Greenberg, T. Pyszczynski, A. Abdollahi, S. Solomon, Terror management and 
adult’s attachment to their parents: the safe haven remains. Journal of Personality and Social 
Psychology, 2008, nr 4, s. 696- 717. 
13 Tamże. 
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2. Zasoby samoregulacyjne 
 
Kolejną zmienną decydującą o efektywności radzenia sobie z lękiem przed 

śmiercią jest zdolność jednostki do samokontroli. Zgodnie z koncepcją samoregulacji 
Baumeistera i Heathertona człowiek dysponuje ograniczonymi możliwościami 
kontroli własnych procesów psychicznych (emocji, myśli, spostrzegania) oraz 
zachowań. Kontrola różnorodnych procesów psychicznych i zachowań sterowana jest 
przez wspólne źródło (ośrodek samoregulacji), które podlega wyczerpywaniu się. Jeśli 
zatem jednostka angażuje się w zachowania wymagające wysiłku samoregulacyjnego, 
kolejne zadania w innej sferze życia wymagające dalszej samokontroli, wykonuje 
mniej efektywnie14. 

Badania Gailliota, Schmeichela i Baumeistera pokazują, że opanowywanie 
trwogi przed śmiercią jest procesem wyczerpującym zasoby samoregulacyjne oraz 
wymagającym posiadania takich zasobów. Osoby o słabszej osobowościowej 
samokontroli charakteryzują się silniejszym lękiem przed śmiercią oraz większą 
dostępnością myśli z nią związanych. Także sytuacyjne osłabienie zdolności do 
samokontroli powoduje wzrost dostępności myśli o śmierci. W badaniach Gailliota i 
współpracowników osoby badane, które wcześniej wykonywały wyczerpujące 
samoregulację zadania nie związane z tematyką śmierci, następnie gorzej radziły 
sobie z lękiem przed śmiercią (słabiej go tłumiły) oraz intensywniej korzystały z 
obronnych form radzenia sobie z nim. Podobnie w drugą stronę: osoby poddane 
wcześniej procedurze aktywizacji myśli o śmierci wykonywały mniej efektywnie 
zadania wymagające samokontroli (np. zadanie Stroopa, zadania wymagające 
myślenia analitycznego, czy wytrzymałości psychicznej)15.  

Jeżeli radzenie sobie z lękiem przed śmiercią wymaga udziału procesów 
samoregulacji, to osoby chronicznie przeżywające tego typu lęki są narażone na 
trwale osłabioną zdolność kontroli własnych zachowań w innych sferach życia. Lęk 
przed śmiercią współwystępuje z lękiem przed ludźmi, a chronicznie dostępny na 
poziomie świadomości domaga się nieustającego radzenia sobie z nim. Należy sądzić, 
że osoby lękliwe mniej efektywnie dbają o swoje zdrowie, rozwój psychiczny, karierę 
zawodową itp., ponieważ znaczną część energii samoregulacyjnej wykorzystują na 
nieskuteczne opanowywanie własnych lęków, zarówno przed ludźmi jak i 
nieuchronnie czekającą je śmiercią.  

 
3. Religijność 
 
Czy ludzie religijni, wierzący w życie pozagrobowe, mniej boją się śmierci lub 

inaczej radzą sobie z lękiem przed śmiercią w porównaniu z osobami niewierzącymi? 
Wiara w życie pozagrobowe może równocześnie osłabiać lęk przed unicestwieniem 
jak i nasilać lęk przed nieznanym, na przykład karą za popełnione czyny na ziemi. 

Badania Dechesne i współpracowników pokazują, iż wiara w dosłowną 
(pozagrobową) nieśmiertelność może osłabiać pragnienie symbolicznej 
nieśmiertelności. W warunkach aktywizacji myśli o śmierci osoby badane zapoznające 
się z argumentami „za” nienaturalnym pochodzeniem przeżyć towarzyszących śmierci 
klinicznej w porównaniu z osobami konfrontowanymi ze stanowiskiem głoszącym 

                                                
14 R.F. Baumeister, T.F. Heatherton, Self-regulation failure: An overview. Psychological Inquiry, 1996, 
s. 1-15; por. R.F. Baumeister, K.D. Vohs, Self-regulation and the executive function of self. W: M.R. 
Leary, J.P. Tangney (red.), Handbook of self and identity. Guilford Press, New York 2003, s. 197-217. 
15 M.T. Gailliot, B.J. Schmeichel, R.F. Baumeister, Self-regulatory processes defend against the threat 
of death: effects of self-control depletion and trait self-control on thoughts and fears of dying. 
Journal of Personality and Social Psychology, 2006, 1, s. 49-62. 
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naturalny charakter tych zjawisk, wykazywały słabszą potrzebę potwierdzania 
poczucia własnej wartości oraz mniej obronny (karzący) stosunek wobec osób 
łamiących uznawane przez nie wartości. Bardziej obronny sposób reagowania na 
pojawiające się myśli o własnej śmierci w grupie przekonywanej o nieistnieniu życia 
pozagrobowego nie wiązał się jednak z przeżywaniem silniejszych emocji 
negatywnych16.  

Autorzy omawianego badania formułują hipotezę substytucji: wiara w literalną 
(dosłowną) nieśmiertelność oraz potrzeba nieśmiertelności symbolicznej są dwoma 
odrębnymi i w pewnym stopniu przeciwstawnymi sposobami radzenia sobie ze 
świadomością własnej śmierci. 

 
3.1. Wewnętrzna i zewnętrzna orientacja religijna 
Allport i Ross wyróżniają dwie postawy wobec religii wśród osób wierzących. 

Wewnętrzna religijność polega na traktowaniu religii jako wartości autonomicznej, 
nadrzędnej, organizującej życie jednostki we wszystkich sferach życia. Jednostki o 
takiej postawie mają silnie zinternalizowane poglądy religijne. Zewnętrzna religijność 
natomiast wiąże się z instrumentalnym traktowaniem religii jako środka do osiągania 
różnorodnych „ziemskich” korzyści, takich jak równowaga psychiczna czy nawiązanie 
pożądanych relacji społecznych17.  

Eksperymentalne badania Jonas i Fischera18 wykazały, że osoby o wewnętrznej 
religijności w warunkach afirmacji postaw religijnych oraz aktywizacji myśli o własnej 
śmierci wykazywały się słabszą obronnością własnego (świeckiego) światopoglądu, a 
także efektywniej tłumiły myśli związane ze śmiercią w porównaniu z osobami o 
zewnętrznej orientacji religijnej. Uzyskany rezultat pozostaje spójny z wcześniejszymi 
korelacyjnymi badaniami pokazującymi, iż osoby o wewnętrznej religijności 
charakteryzują się stabilnością emocjonalną, efektywną samokontrolą, dobrostanem 
psychicznym, a także ufnym osobistym stosunkiem do Boga, w przeciwieństwie do 
osób o zewnętrznej religijności wykazujących się neurotyzmem, uprzedzeniami, 
nieufnym, lękowym stosunkiem do Boga19. 

 Podział na religijność zewnętrzną i wewnętrzną jest obecnie krytykowany z 
powodu postępującej laicyzacji społeczeństw Zachodu, na skutek której liczba osób 
aktywnie korzystających z praktyk religijnych z powodów utylitarnych gwałtownie 
maleje. W zlaicyzowanym świecie terapeutyczne funkcje religii przejęła psychologia, 
astrologia, internet i środki masowego przekazu oferujące często powierzchowne lecz 
atrakcyjne dla wielu ludzi formy pomocy w przystosowaniu się do życia. Innym 
podnoszonym argumentem krytycznym jest nieuwzględnienie w koncepcji Allporta i 
Rossa postaw wobec religii wśród osób niewierzących oraz sposobu przetwarzania 
informacji o religii20.  

                                                
16 M. Dechesne, T. Pyszczynski, J. Arndt, S. Ransom, K.M. Scheldon, A. Knippenberg, J. Janssen, 
Literal and symbolic immortality: the effect of evidence of literal immortality on self-esteem striving 
in response to mortality salience. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, nr 4, s.722-737. 
17 G.W. Allport, J.M. Ross, Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and 
Social Psychology, 1967, nr 5, s. 432-443. 
18 E. Jonas, P. Fischer, Terror management and religion: evidence that intrinsic religiousness 
mitigates worldview defense following mortality salience. Journal of Personality and Social 
Psychology, 2006, nr 3, s.553-567. 
19 Tamże. 
20 D.M. Wulff, Psychology of religion: Classic and contemporary views. Wiley, New York 1991. 
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3.2. Dosłowne i symboliczne przetwarzanie informacji religijnych  
 Na podstawie dwóch dymensji cech: wiary w transcendentalną rzeczywistość 

oraz sposobu przetwarzania informacji religijnych, Wulff wyróżnił cztery postawy 
wobec religii: (1) dosłowną religijność (literal inclusion) - typową dla osób 
dogmatycznych, dosłownie interpretujących przekaz biblijny; (2) dosłowny ateizm 
(literal exlusion) - dotyczący osób niewierzących, odrzucających religię z powodu 
braku naukowych dowodów; (3) symboliczną religijność (symbolic inclusion) - 
charakteryzującą osoby religijne, tolerancyjne, interpretujące przekaz religijny w 
symboliczny, indywidualny sposób;(4) symboliczny ateizm (symbolic exlusion) - 
obejmujący osoby niewierzące, tolerancyjne wobec osób o rozmaitych 
światopoglądach21. 

W badaniach Dezutera i współpracowników22 szukano zależności między 
postawami wobec religii (według koncepcji Wulffa) a postawami wobec śmierci. W 
zakresie tej ostatniej zmiennej uwzględniono cztery postawy: neutralną (traktującą 
śmierć jako naturalny koniec życia); akceptującą (traktującą śmierć jako przejście do 
innego, lepszego życia); lękową (myślenie o śmierci wywołuje lęk) oraz unikową 
(unikanie tematyki śmierci). Osobami badanymi byli zarówno ateiści jak i osoby 
wierzące (w większości katolicy) w okresie od wczesnej dorosłości po późną starość. 
Kontrolowano subiektywne poczucie zdrowia oraz wiek życia jako te zmienne, które 
mogą modyfikować zależności między postawami wobec religii a stosunkiem do 
śmierci. Badania wykazały, że dosłowna i symboliczna religijność sprzyja postawie 
akceptacji wobec śmierci. Z kolei symboliczny ateizm pozytywnie, a dosłowna 
religijność negatywnie korelowały z postawą neutralną wobec śmierci. Dosłowne 
przetwarzanie informacji zarówno wśród osób wierzących jak i ateistów wiązało się 
także z postawą lękową i unikową wobec śmierci.  

Uzyskane rezultaty pozwalają wnioskować, że akceptacja religii (wiara w 
pozagrobową rzeczywistość) nie jest wystarczającym remedium na lęk przed śmiercią. 
Kluczowym dla skutecznego opanowania lęku jest sposób przetwarzania informacji o 
świecie i religii: abstrakcyjny, otwarty poznawczo, tolerancyjny wobec odmiennych 
przekonań. Z kolei konkretne przetwarzanie informacji, obronny styl funkcjonowania 
poznawczego (deprecjonujący odmienne poglądy od własnych) współwystępują z 
lękiem przed śmiercią. Badania Dezutera mają charakter korelacyjny, nie pozwalają 
więc orzec, która z badanych zmiennych jest przyczyną, a która skutkiem: czy lęk 
przed śmiercią powoduje obronne funkcjonowanie poznawcze, czy odwrotnie: 
obronny, konkretny styl funkcjonowania poznawczego wywołuje lęk przed śmiercią. 
Omawiane wcześniej badania dotyczące znaczenia stylu przywiązania do ludzi dla 
sposobu radzenia sobie z lękiem przed śmiercią sugerują poszukiwanie pierwotnych 
przyczyn wzmożonego lęku przed śmiercią nie w stosunku do samej religii, lecz w 
relacjach z innymi ludźmi. Prawdopodobne jest, że lękowy styl przywiązania dziecka 
do matki, powstający w pierwszych latach życia dziecka, sprzyja konkretnemu 
przetwarzaniu informacji o świecie i religii, a w dalszej konsekwencji ułatwia 
pojawienie się lęku przed śmiercią.  

 

                                                
21 Tamże. 
22 J. Dezuter, B. Soenens, K.Luyckx, S. Bruyneel, M. Vansteenkiste, B. Duriez, D. Hutsebaut, The role 
of religion and death attitudes: distinguishing between religious belief and style of processing 
religious contents. Death Studies, 2009, nr 33, s.73-92. 
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INTELIGENCJA EMOCJONALNA A NADZIEJA 
 
 
1. Pojęcie nadziei 
 

ieloznaczne pojęcie nadziei, obecne zarówno w wielu naukach, z 
filozofią i teologią na czele, jak i w obiegowej mądrości, jest we 
współczesnej psychologii rozumiane najczęściej jako 

wielowymiarowa struktura poznawcza, której centralnym składnikiem są przekonania 
na temat pomyślnej przyszłości. Szukając bliższych dookreśleń, natrafiamy na pojęcia 
bardziej szczegółowe, odnoszące się do różnych rodzajów nadziei. Dwa z nich, które 
wykorzystano w omówionym tu badaniu, to nadzieja podstawowa i nadzieja na 
sukces1. 

Nadzieja podstawowa to pojęcie pochodzące z teorii E. Eriksona2, oznaczające 
przeświadczenie o uporządkowaniu i pozytywności świata. Człowiek żywiący tę 
nadzieję sądzi, że świat jest sensowny i przychylny ludziom.  Przeświadczenie to, 
będące – zgodnie z teorią Eriksona – jedną z głównych sił ego, często jest w 
niewielkim tylko stopniu werbalizowane; stanowi jednak mimo to podstawę 
interpretowania aktualnych zdarzeń i przewidywań dotyczących przyszłości, co 
oznacza, że pełni ważną rolę regulacyjną. Niewątpliwie można je uznać za istotną 
przesłankę dobrostanu, za cenny zasób pozwalający zachowywać równowagę 
psychiczną nawet w obliczu krańcowych trudności czy nieszczęść lub relatywnie 
szybko ją odzyskiwać. 

Zręby nadziei podstawowej kształtują się, zdaniem Eriksona, już w 
najwcześniejszym okresie życia – w wieku niemowlęcym. Jej źródłem jest doznawanie 
rodzicielskiego ciepła i opieki, dzięki czemu dziecko przechodzi pomyślnie przez 
pierwszy kryzys rozwojowy, rozwiązując (na korzyść ufności) konflikt między ufnością 
a nieufnością3. Jednakże późniejsze wydarzenia życiowe, zwłaszcza te, które mają 
charakter przełomowy i wiążą się z silnymi przeżyciami, mogą nadzieję podstawową 
wzmocnić lub osłabić.  

Pojęcie nadziei na sukces zostało wprowadzone przez C. R. Snydera (patrz: 
Snyder, 1994; Snyder, Cheavens i Sympson, 1997). Oznacza ono oczekiwanie przez 
jednostkę pozytywnych efektów własnych działań, oparte na dwu przekonaniach: że 
ma się silną wolę i posiada wystarczające kompetencje. Człowiek żywiący nadzieję na 
sukces sądzi więc, że potrafi inicjować działania zmierzające do celu i realizować je 

                                                
1 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006. 
2 E.H. Erikson, Identity and the life cycle. Norton, New York 1980; E.H. Erikson, Dzieciństwo i 
społeczeństwo. Rebis, Poznań 1997. 
3 H. R. Schaffer,. Psychologia dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
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mimo przeszkód, oraz uważa, że ma odpowiednią po temu wiedzę i umiejętności. 
Nadzieja ta w oczywisty sposób stanowi warunek wszelkiej aktywności4. 

Podstawy nadziei na sukces kształtują się we wczesnym i środkowym 
dzieciństwie; rozwija się ona dzięki powodzeniom odnoszonym w samodzielnym 
działaniu. Sprzyja więc temu rozwojowi taki sposób wychowania, przy którym 
pozwala się dziecku na kontrolowaną samodzielność i wzmacnia jego sukcesy, a unika 
nadmiernego krytycyzmu, nie sprzyja zaś zarówno nadopiekuńczość, jak i nadmierna 
swoboda związana z brakiem oparcia i pomocy. Uwieńczone powodzeniem działania 
wzmacniają poczucie sprawstwa, przekonanie o sile własnej woli i posiadanych 
kompetencjach, ugruntowując nadzieję na sukces, ta zaś stymuluje aktywność i 
odnoszenie kolejnych osiągnięć. 

Jeśli więc nadzieja podstawowa jest pewnym przeświadczeniem na temat 
świata, nadzieja na sukces obejmuje przekonania dotyczące własnej osoby. 
Odmienność ta przywodzi na myśl przytaczane przez Kozieleckiego5 rozróżnienie 
między nadzieją pasywną (przekonaniem, że dzięki sensowności i przychylności 
świata, sprawy „przybiorą pożądany obrót”) a nadzieją aktywną (przekonaniem, że 
dzięki własnym zasobom woli i kompetencji osiągnie się pożądane cele). Jeśli jednak 
nawet przypiszemy nadziei podstawowej pejoratywnie brzmiące określenie, 
kwalifikujące ją jako „pasywną”, nie powinno to oznaczać zaprzeczenia jej 
konstruktywnej roli. Jak się wydaje, nadzieję podstawową – przekonanie o 
sensowności i ostatecznej pozytywności biegu rzeczy – można wręcz uznać za 
warunek kształtowania się nadziei na sukces. Życie żadnego człowieka nie jest 
bowiem pasmem sukcesów, każdemu zdarzają się porażki. To nadzieja podstawowa 
chroni nas przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem, pozwala traktować je właśnie 
jako porażki, a nie ostateczne klęski. To ona daje tolerancję na niepowodzenia, przez 
co uwalnia człowieka od lęku, który mógłby paraliżować jego działania.  

 
2. Nadzieja a inteligencja 
 
Punkt wyjścia dla rozważań na temat związku między nadzieją a inteligencją 

mogą stanowić pewne paradoksy nadziei. Charakter takich paradoksów mają 
stwierdzenia, pozornie niezgodne z definicjami rozważanych tu pojęć, że nadzieja 
podstawowa jest efektem zwątpienia, a nadzieja na sukces – rezultatem dostrzegania 
możliwości niepowodzenia. Tezy te przestają być jednak zaskakujące, gdy weźmie się 
pod uwagę oczywisty fakt, że absolutna pewność określonego obrotu spraw nie 
wymaga polegania na nadziei. Podobnie, nieświadomości złego, które może się 
wydarzyć, nie nazwiemy nadzieją na to, że go unikniemy. Nie jest więc nadzieja 
pewnością, że wszystko będzie przebiegało pomyślnie, i nie jest niewiedzą o grożących 
niebezpieczeństwach czy niepowodzeniach. U jej źródeł leży zwątpienie. Tym zaś, co 
sprawia, że wątpimy, jest nasza inteligencja. To wraz z nią rodzi się specyficznie 
ludzka, przysługująca człowiekowi jako istocie myślącej, potrzeba nadziei. Przysłowie, 
zgodnie z którym jest ona „matką głupich”, nie mówi więc prawdy. To nie głupi, lecz 
przeciwnie – rozumni, którzy myślą i wątpią, potrzebują „matki-nadziei”. Bez daru 
nadziei dar inteligencji z pewnością byłby darem wątpliwym. 

Ale inteligencja nie jest jedynie tym, co sprawia, że potrzebujemy nadziei. 
Również może ona pomagać ją budować; rodzajem inteligencji, który pełni taką 
właśnie funkcję, jest – jak sądzimy – inteligencja emocjonalna. 
                                                
4 C. R. Snyder, The psychology of hope. The Free Press, New York 1994; C.R. Snyder, J. Cheavens, S.C. 
Sympson, Hope: An individual motive for social commerce. Group Dynamics: Theory, Research, and 
Practice, 1997, 1, s. 107-118. 
5 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. dz. cyt. 
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3. Rola inteligencji emocjonalnej 
 
Inteligencja emocjonalna, zgodnie z koncepcją autorów tego pojęcia – P. 

Saloveya i J. D. Mayera6, to zbiór zdolności do „radzenia sobie” z informacjami, jakie 
niosą emocje: do odbierania i rozumienia tych informacji oraz konstruktywnego ich 
wykorzystywania w myśleniu i działaniu, a także do regulowania emocji w taki 
sposób, by nie zakłócały  funkcjonowania, lecz służyły adaptacji i rozwojowi. Tak więc 
inteligentny emocjonalnie człowiek uświadamia sobie przeżywane emocje i rozumie 
to, co czuje, a także dostrzega i rozumie emocje innych ludzi, potrafi czerpać z emocji 
spostrzeganych u siebie i innych określoną wiedzę i wykorzystywać ją (m.in. do 
tworzenia trafnej samowiedzy), potrafi też wzbudzać w sobie emocje sprzyjające 
osiąganiu realizowanych celów, a wyciszać takie, które temu szkodzą. 

Z badań nad inteligencją emocjonalną7 wynika między innymi, że pomaga ona 
w utrzymywaniu lub odzyskiwaniu dobrego samopoczucia. Na przykład u osób o 
wysokiej inteligencji emocjonalnej łatwiej jest indukować pozytywny nastrój, a w 
sytuacji eksperymentalnie wywołanego nastroju negatywnego szybciej następuje jego 
poprawa. Należy więc sądzić, że podobnie będzie także w przypadku wydarzeń 
życiowych: na osoby inteligentne emocjonalnie silniej będą wpływały wydarzenia 
pozytywne, słabiej zaś (a zwłaszcza w sposób bardziej krótkotrwały) wydarzenia 
negatywne.  

Jak była o tym mowa, ważne, znaczące emocjonalnie sytuacje mogą zmieniać 
poziom nadziei podstawowej. Inteligencja emocjonalna jest zapewne moderatorem 
wpływu wydarzeń życiowych, potencjalnie ugruntowujących lub osłabiających 
nadzieję: można spodziewać się, że u osób o wysokiej inteligencji emocjonalnej 
częściej będzie dochodziło do umacniania nadziei pod wpływem wydarzeń 
pozytywnych, a rzadziej – do kryzysów i załamań pod wpływem wydarzeń 
negatywnych. 

Zarazem inteligencja emocjonalna, jako czynnik optymalizujący mobilizacyjne 
funkcje emocji i sprzyjający tworzeniu adekwatnej samowiedzy, stymuluje rozwój 
aktywności i ułatwia odnoszenie powodzenia w działaniu; tym samym powinna 
sprzyjać kształtowaniu się i wzmacnianiu nadziei na sukces. 

Potwierdzeniu hipotez o związku między nadzieją podstawową i nadzieją na 
sukces a inteligencją emocjonalną miało służyć przedstawione niżej badanie. 

 
4. Badanie empiryczne 
 
4.1. Metoda  
Badanie objęło grupę 80 kobiet w wieku 25 – 55 lat (średnia wieku wynosiła 36 

lat). Były to osoby aktywne zawodowo, z wykształceniem wyższym. 
Badanie miało charakter korelacyjny. Posłużono się w nim narzędziami 

samoopisowymi.  

                                                
6 J.D. Mayer, P. Salovey, Czym jest inteligencja emocjonalna? W: P. Salovey, D. J. Sluyter (red.), 
Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999, s. 23-69. 
7 J. Ciarrochi, A.Y.C. Chan, J. Bajgar, Measuring emotional intelligence in adolescents. Personality 
and Individual Differences, 2001, 31, 1105-1119; J. Ciarrochi, A.Y.C. Chan, P. Caputi, A critical 
evaluation of the emotional intelligence construct. Personality and Individual Differences, 2000, 28, 
539-561. 
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Do pomiaru nadziei zastosowano Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-
12, autorstwa J. Trzebińskiego i M. Zięby8 oraz Kwestionariusz Nadziei na Sukces 
KNS M. Łaguny, J. Trzebińskiego i M. Zięby9 . Drugi z tych kwestionariuszy składa się 
z dwu skal, mierzących komponenty nadziei na sukces: przekonanie o posiadaniu 
silnej woli i przekonanie o własnych kompetencjach (umiejętności znajdowania 
rozwiązań). 

Inteligencję emocjonalną określano za pomocą Popularnego Kwestionariusza 
Inteligencji Emocjonalnej PKIE, autorstwa A. Jaworowskiej, A. Matczak i 
współautorek10. Zawiera on cztery skale mierzące bardziej szczegółowe zdolności 
składające się na inteligencję emocjonalną: do akceptowania emocji, oznaczającego 
otwartość wobec emocji i gotowość do ich uwzględniania w działaniu (skala AKC), do 
rozumienia emocji (skala ROZ), do empatii (skala EMP) i do kontrolowania emocji 
(skala KON).  

 
4.2. Wyniki 
Na wstępie oceniono związek między nadzieją podstawową a nadzieją na 

sukces. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona między wynikami BHI-12 a 
łącznymi wynikami KNS okazał się statystycznie istotny na przyjętym tu poziomie 
ufności (p  0,01) i wyniósł 0,46, co potwierdza oczekiwany związek między 
zmiennymi, a zarazem (ponieważ związek ten nie jest zbyt silny) pozostaje w zgodzie z 
założeniem o  ich pojęciowej odrębności. 

Potwierdzenia hipotez o związku nadziei z inteligencją emocjonalną 
poszukiwano w pierwszym rzędzie korelując wyniki BHI-12 i KNS z wynikami PKIE. 
Uzyskano istotne, wysokie współczynniki korelacji: wyższe w przypadku nadziei na 
sukces (0,75 dla wyniku łącznego, 0,70 dla skali dotyczącej umiejętności znajdowania 
rozwiązań i 0,58 dla skali dotyczącej siły woli) niż w przypadku nadziei podstawowej 
(0,56). Spośród czterech komponentów inteligencji emocjonalnej (mierzonych 
poszczególnymi skalami PKIE) najwyżej korelowała z nadzieją zdolność do 
akceptowania emocji, a w drugiej kolejności zdolność do ich rozumienia. Szczegółowe 
dane przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Korelacje (r Pearsona) między wynikami kwestionariuszy nadziei a poszczególnymi 

skalami kwestionariusza PKIE (N = 80; wszystkie współczynniki istotne na poziomie p  0,01) 
 

Skala PKIE Nadzieja 
podstawowa 

Nadzieja na sukces: 
wynik ogólny 

Nadzieja na sukces: 
silna wola 

Nadzieja na sukces: 
znajdowanie 

rozwiązań 
AKC 0,51 0,59 0,44 0,57 
EMP 0,30 0,50 0,42 0,43 
ROZ 0,30 0,57 0,51 0,48 

KON 0,32 0,39 0,32 0,35 
    
Ponadto postanowiono porównać pod względem poziomu inteligencji 

emocjonalnej osoby różniące się poziomem nadziei. W tym celu na podstawie 

                                                
8 J. Trzebiński, M. Zięba, Kwestionariusz Nadziei Podstawowej – BHI-12. Podręcznik. Pracownia 
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2003. 
9 M. Łaguna, J. Trzebiński i M. Zięba, Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS. Podręcznik. Pracownia 
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2005.  
10 A. Jaworowska, A. Matczak, Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. 
Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 
2005.  
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wyników BHI-12 oraz KNS (wyniku łącznego i wyników każdej skali z osobna) 
utworzono grupy badanych o relatywnie niskim (poniżej mediany) i relatywnie 
wysokim (powyżej mediany) poziomie nadziei; ich wyniki w kwestionariuszu PKIE 
przedstawia tabela 2 i rysunek 1. 

 
Tabela 2. Wyniki (łączne) w kwestionariuszu PKIE u osób różniących się wynikami w 

kwestionariuszach nadziei 
 

Miara nadziei Osoby z niskimi wynikami Osoby z wysokimi wynikami t 
 N M SD N M SD St

udenta 
BHI-12 38 333,6 29,04 42 361,1 28,52 4,268** 

KNS 38 325,7 21,08 42 368,3 25,71 8,038** 
KNS – silna 

wola 
40 331,4 24,62 40 364,7 29,42 5,493** 

KNS – 
znajdowanie 

rozwiązań 

36 327,3 23,67 44 365,1 27,13 6,567** 

M – średnia, SD – odchylenie standardowe; *** – p 0,01 
 
Rys. 1. Porównanie średnich wyników kwestionariusza PKIE u osób z niskimi i wysokimi 

wynikami w Kwestionariuszu Nadziei Podstawowej oraz Kwestionariuszu Nadziei na Sukces i jego 
skalach szczegółowych 

 

 
 
Jak widać, osoby charakteryzujące się wyższym poziomem nadziei (zarówno 

podstawowej, jak i nadziei na sukces), mają też istotnie wyższy poziom inteligencji 
emocjonalnej. Porównując średnie z tabeli 2 z odpowiednimi normami11,  można 
stwierdzić, że pierwsze (średnie osób z niskimi wynikami w kwestionariuszach 
nadziei) mieszczą się w piątym stenie, co oznacza, że są przeciętne, podczas gdy 

                                                
11 Tamże. 
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drugie (średnie osób z wysokimi wynikami w kwestionariuszach nadziei) – w 
siódmym stenie, co oznacza, że są podwyższone.  

Przedstawione wyniki przemawiają za istnieniem oczekiwanego związku 
między inteligencją emocjonalną a nadzieją. Korelacyjny charakter badań nie 
upoważnia oczywiście do formułowania wniosków o przyczynowym charakterze tej 
zależności. Niemniej uzyskane rezultaty pozostają w zgodzie z przypuszczeniem na 
temat roli inteligencji  emocjonalnej – jako moderatora wpływu wydarzeń życiowych i 
przesłanki życiowych sukcesów – w umacnianiu nadziei. Zależność jest silniejsza w 
odniesieniu do nadziei na sukces niż nadziei podstawowej, co może pozostawać w 
związku z tym, iż ta druga jest silniej zakorzeniona w najwcześniejszych 
doświadczeniach, a być może także uwarunkowana wyposażeniem biologicznym 
jednostki. 

Choć przedstawione tu wyniki dotyczą kobiet, nie ma podstaw by sądzić, że 
stwierdzona zależność nie odnosi się również do mężczyzn (co jednak należałoby 
sprawdzić w kolejnych badaniach), tym bardziej, że są pewne dane sugerujące, iż u 
mężczyzn inteligencja emocjonalna nawet wyżej koreluje z różnymi miarami 
przystosowania niż u kobiet12.   

Rozważane tu znaczenie inteligencji emocjonalnej uzasadnia sens pytania o jej 
wyznaczniki. Jednym z nich jest wiek i wzrastająca wraz z nim ilość życiowych 
doświadczeń. Dodatkowe analizy danych z przedstawionego tu badania przyniosły 
potwierdzenie wskazywanego przez innych autorów faktu, że inteligencja 
emocjonalna w okresie dorosłości nadal się rozwija. Porównanie młodszych (w wieku 
25 – 38 lat) i starszych (w wieku 39 – 55 lat) badanych pokazało, że wyniki PKIE są 
wyższe w drugiej (M = 356,0; SD = 29,83) niż w pierwszej (M = 342,8; SD = 32,17) z 
tych grup. Istnieją zarazem dowody skuteczności wpływania na doskonalenie się 
zdolności emocjonalnych za pomocą specjalnych oddziaływań treningowych13. 
Otwiera to jedną z możliwych dróg wzmacniania tego podstawowego zasobu 
warunkującego aktywność i dobrostan człowieka, jakim jest nadzieja, poprzez 
rozwijanie inteligencji emocjonalnej. 

 

                                                
12 M.A. Brackett, D.J. Mayer, R.M. Warner, Emotional intelligence and its relation to everyday 
behavior. W: P. Salovey, M. A. Brackett, J. D. Mayer (red.), Emotional intelligence: Key readings on 
the Mayer and Salovey model. Port Chester, Dude Publishing, New York 2004, s. 223-241; A. 
Matczak, Rola inteligencji emocjonalnej. Studia Psychologiczne, 2007, 45, 9-17. 
13 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce. Media Rodzina, Poznań 1999. 
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Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji  
z preferencjami wartości 

 
 

Wprowadzenie 
 
 

rtykuł prezentuje wyniki badań nad związkami preferowanych wartości, 
poczucia koherencji i nadziei. Wymienione konstrukty psychologiczne 
posiadają wiele cech wspólnych, które skłaniają do zastanowienia się 

nad ich powiązaniem. Po pierwsze - wszystkie te zmienne ujęte są w ogólnym 
paradygmacie psychologii poznawczej - każda z nich definiowana jest w kategoriach 
żywionych przez człowieka przekonań. Po drugie – opisują one człowieka, który jest 
autorem swoich działań i swojego życia, który jest również podmiotem kształtującym 
otoczenie, nie zaś jedynie przedmiotem przez to otoczenie kształtowanym. Po trzecie 
– właściwe są one dla psychologii, która wypływa z zadziwienia tym, na co człowieka 
stać, czego potrafi dokonać, nawet w niezbyt sprzyjających okolicznościach. Po 
czwarte wreszcie – z punktu widzenia psychologii rygorystycznie pojętej na wzór nauk 
przyrodniczych – wszystkie te zmienne należałoby z obszaru psychologii wykreślić 
jako konstrukty niedostatecznie precyzyjne. Dajmy się jednak prowadzić owemu 
zadziwieniu i na drodze prowadzącej do precyzji spróbujmy uczynić kilka kroków, 
tym bardziej że - wbrew czwartej z powyższych uwag - konstrukty te funkcjonują w na 
tyle dobrze ugruntowanych teoriach, że można na ich podstawie oczekiwać zależności 
o dość dobrze określonym kształcie. 

 
1. Wartości 
 
We współczesnej psychologii dominującą koncepcją wartości jest propozycja 

Schwartza, dotycząca zarówno treści jak i struktury preferowanych przez ludzi 
wartości. Pierwszy raz zgłoszona w latach osiemdziesiątych XX wieku1, była – po 
analizie wyników wielu prowadzonych badań – kilka razy modyfikowana, choć w 
zasadzie jej główne zręby zostały zachowane. Jej niewątpliwym atutem jest niezwykle 
szeroko zakrojone indukcyjne uzasadnienie. Badania weryfikujące teorie, prowadzone 
na wszystkich kontynentach, liczone są już dzisiaj w setkach, natomiast liczba 
badanych osób - w setkach tysięcy. 

Wartości definiuje Schwartz w kategoriach przekonań, sytuując się tym samym 
w poznawczej tradycji M. Rokeacha2. Wartości-przekonania dotyczą pożądanych 

                                                
1 S. Schwartz, W. Bilsky, Toward a psychological structure of human values. Journal of Personality 
and Social Psychology, 1987, t. 53, s.550-562. 
2 M. Rokeach, The nature of human values. The Free Press, New York 1973. 

A
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celów, jakie sobie ludzie stawiają, przy czym są to cele wykraczające poza konkretne 
działania i sytuacje. Wartości–przekonania–cele nasycone są emocjami, dzięki czemu 
zawierają w sobie również motywację do działania, a jednocześnie stanowią kryterium 
oceny zachowań własnych  i cudzych. Rozumienie wartości proponowane przez 
Schwartza osadzone jest zatem w dotychczasowej literaturze i tradycji badań nad 
wartościami. O oryginalności jego koncepcji stanowi natomiast struktura wartości 
oraz ich katalog. 

Każda koncepcja wartości na gruncie psychologii boryka się z problemem 
katalogu wartości, który umożliwi opis intraindywidualnej stałości, 
interindywidualnego zróżnicowania preferencji, a zarazem stanowić będzie podstawę 
konstrukcji narzędzia mierzącego owo zróżnicowanie. Katalog ów może być 
konstruowany na dwa sposoby – dedukcyjny lub indukcyjny. Sposób dedukcyjny 
polega na przyjęciu katalogu wartości z wybranej teorii, zwykle o pozapsychologicznej 
proweniencji. Przykładem takiej strategii jest katalog wartości Schelerowskich, na 
bazie którego Brzozowski3 skonstruował Skalę Wartości Schelerowskich. 

Schwartz w inny sposób konstruował swoją propozycję katalogu wartości. Jako 
punkt wyjścia badań przyjął katalog wartości Rokeacha, od początku jednak 
zakładając możliwość jego modyfikacji. Zarówno bowiem katalog Rokeacha jak i 
Schwartza nie jest ugruntowany w żadnej uprzedniej wobec niego teorii, która by 
gwarantowała jego zasadność, a zarazem strzegła jego integralności. Katalog 
Schwartza stanowi propozycję kompletnego opisu ludzkich wartości, przy czym 
argumenty świadczące o owej kompletności są wyłącznie empirycznej natury. Poniżej 
najpierw zaprezentowany zostanie katalog wartości Schwartza, a następnie jego 
uzasadnienie. 

Schwartz przekonuje, że należy analizować nie poszczególne wartości, lecz ich 
typy. Na różnych etapach rozwoju teorii proponował różną ilość owych typów – od 7 
do 114. W obecnej, najbardziej uzasadnionej, wersji teorii wyszczególnia się 10 typów 
wartości. Są to: 

1) przystosowanie (conformity), czyli ograniczanie własnych dążeń i działań, 
które mogłyby szkodzić innym lub naruszyć społeczne normy, posłuszeństwo, 
samodyscyplina, szacunek wobec starszych; 

2) tradycja (tradition), czyli akceptacja i szacunek wobec rytuałów i idei 
własnej kultury lub religii;  

3) życzliwość (benevolence), czyli troska o dobro najbliższych, rodziny, 
przyjaciół, znajomych, przyjaźń, miłość;  

4) uniwersalizm (universalism), czyli troska o dobro wszystkich ludzi, dbałość 
o ochronę środowiska, sprawiedliwość, mądrość, pokój. 

5) kierowanie sobą (self-direction), czyli niezależność w myśleniu i działaniu, 
kreatywność, wolność, autonomiczne wybieranie własnych celów; 

6) stymulacja (stimulation), czyli poszukiwanie nowości, dążenie do 
ekscytującego i urozmaiconego życia; 

7) hedonizm (hedonizm), czyli dążenie do przyjemności, zaspokajanie 
własnych - przede wszystkim organicznych – potrzeb; 

8) osiągnięcia (achievement), czyli osobisty sukces, osiągnięty poprzez 
demonstrację kompetencji, zgodnie ze społecznymi standardami;  

9) władza (power), czyli status i prestiż społeczny, kontrola i dominacja nad 
innymi ludźmi oraz zasobami; 
                                                
3 P. Brzozowski, Skala Wartości Schelerowskich. Podręcznik. Pracowanie Testów Psychologicznych 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 1995. 
4 S. Schwartz, Basic human values: theory measurement and applications. Revue Francaise de 
Sociologie, 2006, t. 47, nr 4, s. 929-968. 
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10) bezpieczeństwo (security), czyli poczucie bezpieczeństwa, harmonia, 
porządek społeczny, bezpieczeństwo osobiste, rodziny i narodowe; 

Każda propozycja katalogu wartości natychmiast wyzwala pytanie: W jaki 
sposób uzasadniona jest taka a nie inna liczba oraz zakres treściowy typów wartości? 
W swoim uzasadnieniu Schwartz wykorzystuje tezy dotyczące struktury wartości, 
zatem najpierw zostanie krótko przedstawiony ten aspekt jego teorii, a następnie 
uzasadnienie katalogu. 

Wykorzystując początkowo w swoich badaniach katalog wartości Rokeacha i 
analizując wyniki przy pomocy skalowania wielowymiarowego, sformułował Schwartz 
tezę  o kołowej strukturze wartości. Bezpośrednim sposobem wygenerowania koła 
było wspomniane skalowanie wielowymiarowe, które ukazywało grupy 
współpreferowanych wartości, jako swoiste kliny koła. Wartości, które sytuowały się 
blisko siebie były współpreferowane (jest to tak zwana zasada zgodności), natomiast 
wartości po przeciwnych stronach koła wykluczały się wzajemnie (jest to tak zwana 
zasada konfliktu).   

 
Rys. 1. Koło wartości S. Schwartza 

 
 
Warto zauważyć, że model kołowy nie jest alternatywą w stosunku do 

hierarchii Rokeacha, lecz jej uzupełnieniem. Schwartz nie kwestionuje hierarchicznej 
natury wartości; przeciwnie – hierarchiczność uznaje za jedną z cech definicyjnych 
systemu wartości. W jaki sposób można zatem zintegrować dwa modele systemu 
wartości – hierarchię Rokeacha, którą przyjmuje również Schwartz oraz koło, które 
Schwartz proponuje? Wydaje się, że trafną interpretacją jest wykorzystanie kategorii z 
dziedziny językoznawstwa. Hierarchia opisuje zatem relacje i wymiar syntagmatyczny 
wartości, koło natomiast – paradygmatyczny5. Koło wartości Schwartza określa 
bowiem, które wartości mogą być ze sobą współrealizowane, a które się wykluczają. 
Indywidualny system wartości przybiera formę hierarchii – niektóre wartości są 
bardziej cenione, inne mniej, jednakowoż – zgodnie z tezą struktury kołowej – 
usytuowanie danej wartości na szczycie hierarchii pociąga za sobą konsekwencje 
dotyczące usytuowania kolejnych wartości w kolejnych miejscach hierarchii, w 
możliwy do przewidzenia sposób. 

Kołowa struktura wartości dostarcza w interpretacji Schwartza istotnych 
argumentów na rzecz kompletności katalogu wartości. Autor przekonuje, że gdyby w 

                                                
5 J. Cieciuch, Relacje syntagmatyczne i paradygmatyczne między elementami systemu wartości 
młodzieży. Wystąpienie na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Poznań 2007. 
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jego katalogu brakowało jakiejś ważnej grupy wartości, to w graficznej reprezentacji 
preferencji układających się w kształt koła, powstawałby pusty obszar. Aby się o tym 
przekonać, usuwał Schwartz z analiz kolejne grupy wartości, a pozostałe poddawał 
skalowaniu wielowymiarowemu. Okazało się, że po usunięciu jednej grupy, nie 
powstawał pusty obszar w kole, jednak po usunięciu dwóch sąsiadujących grup – 
puste miejsce pojawiało się już bardzo wyraźnie. Jak przekonuje Schwartz6 – oznacza 
to, że proponowany katalog nie zawiera żadnych wyraźnych, ewidentnych braków 
(usunięte dwie grupy sąsiadujące wygenerowały pusty obszar w kole), choć należy 
dopuścić możliwość uzupełnienia katalogu o pojedyncze kategorie (usunięcie jednej 
grupy nie wygenerowało pustego miejsca, zatem być może obecny kształt koła 
również jest katalogiem niepełnym). 

W wielu badaniach w różnych krajach uzupełniano katalog 10 typów o różne 
propozycje, które miałyby ową „wielką dziesiątkę” uzupełnić. Analizy wyników 
jednakże nie generowały dodatkowego obszaru z dodanych wartości w kole. Dodane 
wartości sytuowały się w dotychczasowych, zdefiniowanych i opisanych obszarach. W 
ten sposób treść typów wartości była nieco modyfikowana, ale nie było podstaw do 
uzupełnienia katalogu o kolejne propozycje. 

Biorąc pod uwagę możliwość innego podziału kontinuum wartości, Schwartz 
proponuje analizę systemu wartości również w kategoriach czterech metatypów, 
ukonstytuowanych przez dwa wymiary. Jest to jednakże propozycja wyłącznie nieco 
innego podziału omawianego dotychczas kontinuum, nie zaś alternatywny katalog. 
Pierwszym wymiarem jest otwartość na zmiany (openess to change) versus 
zachowawczość (conservation), drugim natomiast umacnianie ja (self-
enhancement) versus przekraczanie ja (self-trancendence). Pierwszy wymiar opisuje 
konflikt między wartościami niezależności myśli i działań oraz gotowością na zmiany, 
czyli wartościami kierowania sobą i stymulacji, a wartościami związanymi z 
utrzymaniem dotychczasowego porządku, niechęcią do zmian i samoograniczeniem, 
czyli wartościami bezpieczeństwa, przystosowania i tradycji. Drugi wymiar opisuje 
konflikt między naciskiem na zaspokajanie własnych potrzeb i realizację własnych 
interesów, czyli wartościami osiągnięć i władzy, a wartościami związanymi z dobrem 
i interesami innych, czyli wartościami uniwersalizmu i życzliwości. Hedonizm w tej 
klasyfikacji wiąże się zarówno z otwartością na zmiany, jak i umacnianiem siebie. 

Model kołowy wartości pozwala na generowanie hipotez (czasem nawet po 
popperowsku dość śmiałych) dotyczących związku preferencji wartości z innymi 
zmiennymi. Jeśli bowiem przeciwległe na kole wartości nie są możliwe do 
współrealizacji, to pozytywna korelacja badanej zmiennej z daną wartości pozwala 
oczekiwać negatywnego związku z wartością usytuowaną po przeciwległej stronie koła 
oraz braku związku z wartościami leżącymi między owymi skrajnościami. W ten 
sposób uzasadniana jest hipoteza o sinusoidalnym związku preferencji wartości z 
daną zmienną7. 

Schwartz referuje wyniki badań, które potwierdzają zakładany związek 
sinusoidalny8. Dotyczą one między innymi związku preferencji politycznych z 
preferencjami wartości. Jednakże nawet jeśli układ zależności nie układa się w kształt 
sinusoidy, można oczekiwać odwrotnego związku wprowadzonej do badania zmiennej 
z tymi wartościami, które leżą po przeciwnych stronach koła oraz braku związku z 
wartościami leżącymi pomiędzy tymi wartościami, z którymi związek jest najsilniejszy 
(dodatni z jedną wartością i ujemny z drugą, leżącą po przeciwległej stronie koła). 
                                                
6 S. Schwartz, Basic human values. dz. cyt. 
7 S. Schwartz Basic human values. dz. cyt. 
8 G. Caprara, S. Schwartz, M. Vecchione, C. Barbaranelli, Personality and Politics: Values, Traits, and 
Political Choice. Political Psychology, 2006, t. 27, nr 1, s. 1-28. 
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Taką też hipotezę, w  odniesieniu do zmiennej poczucia koherencji postawiono w 
niniejszych badaniach. 

 
2. Poczucie koherencji 
 
A. Antonovsky9 badając osoby, które przeżyły Holocaust ze zdumieniem 

odnotował, że wiele z nich prowadzi normalne życie, emocjonalnie zrównoważone i 
psychicznie zdrowe. Tego rodzaju obserwacje doprowadziły go do konstatacji, że 
zamiast pytać o przyczyny choroby, warto zapytać też – a może przede wszystkim – o 
przyczyny zdrowia. W poszukiwaniu charakterystyk człowieka odpowiedzialnych za 
zachowanie zdrowia, nawet w skrajnie niesprzyjających okolicznościach 
psychologicznych, skonstruował zmienną, którą nazwał poczuciem koherencji. Składa 
się ona z trzech elementów: poczucia zrozumiałości, poczucia zaradności oraz 
poczucia sensowności. 

Poczucie zrozumiałości oznacza stopień, w jakim otaczający świat postrzegany 
jest jako uporządkowany, przewidywalny i spójny, niezależnie od tego, czy jest on 
korzystny, przyjazny dla człowieka, czy też przeciwnie – wrogi. Istotą poczucia 
zrozumiałości jest zatem swoista kontrola poznawcza nad otoczeniem. Poczucie 
zaradności definiowane jest jako przekonanie, że człowiek posiada wystarczające 
możliwości, zasoby – aby uporać się z niesprzyjającymi okolicznościami lub po prostu 
– wymogami kierowanymi w stosunku do niego ze strony otoczenia. Do puli 
posiadanych zasobów, których świadomość składa się na poczucie zaradności, należą 
nie tylko zasoby własne, ale również te zasoby, które ewentualnie mogą być pomocne, 
należące do rodziny, przyjaciół, Boga itd. Poczucie sensowności jest – w 
przeciwieństwie do dwóch poprzednich – elementem nie tylko z poziomu 
poznawczego. Poczucie sensowności wiąże się bowiem z aspektem motywacyjnym, 
czyli poczuciem, że warto i należy podejmować wysiłki, które mimo że często trudne, 
są sensowne i warte zaangażowania. 

Poczucie koherencji zatem to – używając słów autora - globalna orientacja 
człowieka wyrażająca stopień, w jakim człowiek ten ma dojmujące, trwałe, choć 
dynamiczne poczucie pewności, że (1) bodźce napływające w ciągu życia ze 
środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają charakter ustrukturowany, 
przewidywalny i wytłumaczalny; (2) dostępne są zasoby, które pozwolą mu 
sprostać wymaniam stawianym przez te bodźce; (3) wymagania te są dla niego 
wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania.10 

Poczucie koherencji wprowadza w chaos świata ład – ale środki do tego mogą 
być bardzo różne. Jak pisze Antonovsky – wiedza o wysokim poczuciu koherencji 
danej osoby nie pozwala przewidzieć jej zachowania. Zachowanie uzależnione jest 
bowiem od poznawczej i emocjonalnej interpretacji sytuacji, która jest w przypadku 
osób o wysokim poczuciu koherencji interpretacją wyraźnie strukturyzująca sytuację, 
nadającą jej sens i otwierająca możliwości działania, ale ów sens może być bardzo 
różny, zatem i zachowanie może być różne. Pisze Antonovsky: Treść zachowania i 
wybór określonych zasobów do radzenia sobie ze stresorem zawsze kształtuje 
kultura, w której człowiek żyje. Samo pojęcie poczucia koherencji ma charakter 
ponadkulturowy, mogą natomiast wystąpić znaczne różnice w sposobie 

                                                
9 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować? 
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005. 
10 Tamże, s. 34. 
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przekładania tego pojęcia na konkretne realia. Człowiek może się zwierzać 
starszemu krewnemu, duchownemu, małżonkowi, Bogu lub przyjacielowi.11 

Biorąc powyższe pod uwagę, warto zapytać, czy poczucie koherencji wiąże się z 
wartościami? Odpowiedź nie jest prosta. Z jednej bowiem strony są pewne 
teoretyczne tropy, które pozwalają na sformułowanie hipotez opisujących oczekiwany 
związek, z drugiej jednakże strony - akcentowana przez Antonovsky’ego potencjalna 
różnorodność zasobów, które mogą budować wysokie poczucie koherencji, zdaje się 
przeczyć możliwości przewidzenia związku z preferencjami wartości. Przyjrzyjmy się 
obu zarysowanym aspektom. 

Antonovsky zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i referując wyniki badań, 
sugerował, że poczucie koherencji ujemnie koreluje z lękiem12. Schwartz rozwijając 
aspekt motywacyjny swojej teorii, podzielił wartości na te, które wyrastają z lęku oraz 
te, które nie są wyrazem lęku13. Do pierwszej grupy należą: tradycja, przystosowanie, 
bezpieczeństwo, władza; do drugiej natomiast: uniwersalizm, życzliwość, stymulacja, 
samokierowanie, hedonizm. Można w związku z powyższym przypuszczać, że niższe 
poczucie koherencji wiążąc się z silniejszym lękiem, wiąże się z wartościami owym 
lekiem motywowanymi, czyli według Schwartza: tradycją, przystosowaniem, 
bezpieczeństwem i władzą14. 

Jeśli powyższa analiza byłaby zasadna, to - zgodnie z modelem kołowym i 
hipotezą sinusoidalną - oczekiwać można pozytywnego związku poczucia koherencji 
w wartościami położonymi po przeciwnej stronie koła, niż te wymienione. Można 
zatem oczekiwać, że poczucie koherencji wiąże się pozytywnie z wartościami: 
uniwersalizm, życzliwość, stymulacja, samokierowanie i hedonizm. 

Tezy Antonovsky’ego o różnych sposobach realizacji poczucia koherencji 
rzucają jednakże nowe światło na ewentualne związki. Z tego punktu widzenia 
oczekiwanie, że związki poczucia koherencji z wartościami ułożą się w zakładaną w 
teorii Schwartza sinusoidę nie jest już tak oczywiste. Preferowane wartości w 
przypadku każdego pojedynczego człowieka z cała pewnością składają się na zasoby 
budujące poczucie koherencji. Jednakże dla niektórych osób uogólnionymi zasobami, 
które pozwalają świat porządkować i w nim działać są wartości związane na przykład 
z tradycją, podczas gdy dla innych mogą to być wartości związane z kierowaniem 
sobą, które leżą po przeciwległej stronie koła wartości. Ponieważ zatem poczucie 
koherencji opisuje jakość a nie treść zachowania15, trudno byłoby oczekiwać 
sinusoidalnego układu związków z preferencjami wartości, które dotyczą 
zdecydowanie treściowego aspektu zachowania. 

Podsumowując powyższe analizy, postawić można następującą hipotezę: 
Hipoteza 1. Poczucie koherencji negatywnie wiąże się z wartościami: 

tradycja, przystosowanie, bezpieczeństwo i władza oraz pozytywnie z wartościami 
leżącymi po drugiej stronie koła wartości. 

 
Podejmując wątek możliwości realizacji wysokiego poczucia koherencji 

różnymi sposobami, warto poszukać moderatora związku preferencji wartości z 
poczuciem koherencji. Pojęcie moderatora będzie w dalszych analizach rozumiane w 

                                                
11 Tamże, s. 141. 
12 Tamże. 
13 S. Schwartz, Basic human values. dz. cyt. 
14 Tamże  
15 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. dz. cyt. 
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sensie nadanym przez Barona i Kenny’ego16 i proponowanym przez Wojciszke17, który 
definiuje to pojęcie w sposób następujący: Moderator jakiejś zależności to czynnik, 
który decyduje o jej wystąpieniu lub nie, czy też mniej kategorycznie – czynnik 
decydujący o podstawowej sile zależności.18 Jaka zmienna mogłaby być kandydatem 
na tak rozumianego moderatora związku poczucia koherencji z preferowanymi 
wartościami? 

Antonovsky19 wskazywał kulturę, jako ten czynnik, który nadaje poczuciu 
koherencji treść. Jednym z elementów kultury jest światopogląd – wielowymiarowa 
struktura poznawcza, traktowana zwykle jako zbiór ogólnych przekonań na temat 
siebie, świata itd.20 Za jeden z aspektów światopoglądu bywa uznawana nadzieja 
między innymi przez Kozieleckiego21 oraz Trzebińskiego i Ziębę22, której rolę 
moderatora weryfikują prezentowane tu badania. 

 
3. Nadzieja 
 
W psychologii nadzieja pojawiła się po raz pierwszy wyraźnie w koncepcji 

rozwoju Eriksona, przy czym nie była ona poddana wówczas systematycznym 
badaniom. Swoisty renesans nadziei w psychologii odbył się w ramach jednego z 
nurtów tak zwanej psychologii pozytywnej, za sprawą między innymi Snydera.23  

Mimo że Erikson i Snyder używają tego samego pojęcia nadziei, ich rozumienie 
i koncepcje nadziei są dość odmienne. Trzebiński - współautor narzędzi do pomiaru 
obu nadziei - mówi w związku z tym o dwóch nadziejach24. Pierwszą z nich, 
wywiedzioną z tradycji Eriksona, nazywa nadzieją podstawową25, natomiast drugą, 
bliższą koncepcji Snydera określa jako nadzieję na sukces26. 

Nadzieja podstawowa – jako jeden z aspektów światopoglądu 
charakteryzowana jest dwoma, głęboko zakorzenionymi, przekonaniami, które 
człowiek żywi. Pierwszym z nich jest przekonanie, że świat jest uporządkowany i 
sensowny; drugim – że świat jest zasadniczo przychylny ludziom27. 

                                                
16 R. Baron, D. Kenny, The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: 
conceptual, strategic and statistical consideration, Journal of Personality and Social Psychology, 
1986, t. 51, nr 6, s.1173-1182. 
17 B. Wojciszke, Systematycznie modyfikowane autorepliakcje: logika programu badań 
empirycznych w psychologii. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór 
tekstów, PWN, Warszawa 2004, s. 44-68. 
18 Tamże, s. 60. 
19 A. Antonovsky, A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. dz. cyt. 
20 J. Cieciuch, J. Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie 
dorastania. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. 
21 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006. 
22 J. Trzebiński, M. Zięba, Basic hope as a world-vie. W: an outline of a concept. Polish Psychological 
Bulletin, 2004, t. 35, nr 3, s. 173-182. 
23 C. Snyder, Hope theory: rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 2002, t. 13, nr 4, s.249-275; 
C. Snyder, Hope and the meaningful life: theoretical and empirical associations between goal-
directed thinking and life-meaning. Journal of Social and Clinical Psychology, 2005, t. 24, nr 3, s. 401-
421. 
24 J. Trzebiński, Dwie nadzieje, W: M. Plopa, M. Błażek (red.) Współczesny człowiek w świetle 
dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna, Impuls, Kraków 2008, s. 19-27. 
25 J. Trzebiński, M. Zięba, Kwestionariusz nadziei podstawowej. Pracownia Testów Psychologicznych, 
Warszawa 2003.  
26 M. Łaguna, J. Trzebiński, M. Zięba, Kwestionariusz nadziei na sukces. Pracownia Testów 
Psychologicznych, Warszawa 2005.  
27 J. Trzebiński, M. Zięba, Kwestionariusz nadziei podstawowej. dz. cyt. 
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Nadzieję na sukces wyznaczają również dwa przekonania. Pierwszym z nich 
jest przekonanie, że uda się odnieść sukces; drugim natomiast, że sukces będzie 
związany z własnymi kompetencjami. Pierwsze przekonanie konstytuuje składnik 
nadziei zwany silną wolą, drugie zaś przekonanie buduje składnik nadziei zwany 
umiejętnością znalezienia rozwiązań28. Tak scharakteryzowana nadzieja nie jest 
wyłącznie strukturą poznawczą. Snyder określa ją jako pozytywny stan 
motywacyjny29. 

Warto zwrócić uwagę że zarówno Antonowsky30, charakteryzując konstrukty 
psychologiczne, zbliżone do poczucia koherencji, jak Trzebiński31, poszukując 
konstruktów zbliżonych do nadziei na sukces – wskazywali na przekonanie o własnej 
skuteczności Bandury. Fakt ten pośrednio świadczy o pokrewieństwie koncepcji, 
mimo że autorzy koncepcji koherencji i nadziei nie powołują się na siebie nawzajem. 

W literaturze polskiej pojawiła się niedawno koncepcja nadziei J. 
Kozieleckiego32, która jakkolwiek sytuuje się w tradycji raczej Snydera niż Eriksona, 
nie jest tożsama z ujęciem nadziei w kategoriach nadziei na sukces. Kozielecki 
proponuje analizę nadziei jako wielowymiarowej struktury poznawczej, której 
centralnym składnikiem jest przekonanie o osiągnięciu w przyszłości pożądanych 
celów. Kozielecki omawia elementy składające się na ową strukturę: składnik 
poznawczy, emocjonalny, temporalny, afiliatywny i sprawczy33. 

Niezależnie od składników budujących nadzieję jako wielowymiarową 
strukturę, proponuje Kozielecki jej podział na rodzaje według kryterium aktywności i 
ogólności. W ten sposób wyszczególnia nadzieję aktywną, zbliżoną do tego, co 
Trzebiński34 za Snyderem nazywał nadzieją na sukces oraz nadzieję pasywną, raczej 
niefunkcjonalną, polegającą na bierności i braku inicjatywy. Wykorzystując kryterium 
ogólności, wyodrębnia Kozielecki nadzieję partykularną oraz generalną. Pierwsza z 
nich związana jest z konkretnym celem, którego realizacja szacowana jest z danym 
(wysokim) prawdopodobieństwem. Nadzieja generalna natomiast jest uogólnionym 
stosunkiem człowieka do własnej przyszłości. Jak pisze autor: Można ją ująć w 
zdaniu: „Ja żywię nadzieję”. Nie odnosi się ona do żadnego konkretnego wyniku czy 
celu. Ludzie mówią: „Z ufnością myślę o nadchodzących latach” lub „Mam nadzieję, 
która pozwala mi żyć”. Nadzieja generalna jest trwałym, ogólnym przekonaniem, 
że w przyszłości, bliższej lub dalszej, zrodzą się nowe, ważne zadania, których 
rozwiązanie nasycone będzie pozytywnymi wartościami i dobrami35. 

W badaniach zaprezentowanych poniżej nadzieja rozumiana jest jako nadzieja 
generalna w ujęciu Kozieleckiego. Jej charakterystyka pozwala ująć ją jako aspekt 
światopoglądu36, więc jej przewidywana rola moderatora związków poczucia 
koherencji z preferencjami wartości jest spójna z koncepcją Antonovsky’ego. W 
związku z tym postawiono drugą hipotezę: 

Hipoteza 2: Nadzieja generalna (jako aspekt światopoglądu) jest 
moderatorem związku poczucia koherencji z preferowanymi wartościami.  

Ponieważ są to badania eksploracyjne, nie sformułowano hipotezy 
kierunkowej, opisującej konkretne związki poczucia koherencji z wartościami u osób 
                                                
28 M. Łaguna, J. Trzebiński, M. Zięba, Kwestionariusz nadziei na sukces. dz. cyt 
29 C. Snyder, Hope theory: rainbows in the mind. dz. cyt. 
30 A. Antonovsky, Rozwikłąnie tajemnicy zdrowia. dz. cyt. 
31 M. Łaguna, J. Trzebiński, M. Zięba, Kwestionariusz nadziei na sukces. dz. cyt. 
32 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. dz. cyt. 
33 Tamże. 
34 J. Trzebiński, Dwie nadzieje. dz. cyt. 
35 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. dz. cyt. s. 41. 
36 J. Cieciuch Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie 
dorastania. dz. cyt. 
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różnicach się poziomem nadziei generalnej. Niemniej jednak, jeśli nadzieja jest 
moderatorem takiego związku, oczekuje się, że układ zależności między poczuciem 
koherencji a preferencjami wartości przybierze kształt wyznaczony przez model 
kołowy. 

 
4. Metoda 
 
Badania przeprowadzono w 2008 roku w grupie 308 osób (82% kobiet oraz 

18% mężczyzn). Badani byli studentami kilku uczelni warszawskich w wieku od 20 do 
25 lat (m=22, 5, SD=1,2). 

Do pomiaru wartości wykorzystano polską wersję Portrait Values 
Questionnaire PVQ S. Schwartza w polskiej adaptacji Cieciucha i Zaleskiego. 
Kwestionariusz składa się z 40 krótkich, dwuzdaniowych opisów ludzi. Zadaniem 
badanego jest oszacowanie podobieństwa opisywanego człowieka do siebie na skali 6-
stopniowej (od zupełnie niepodobny do mnie do bardzo podobny do mnie). 
Kwestionariusz umożliwia oszacowanie preferencji każdego z 10 typów wartości: 
uniwersalizm, życzliwość, przystosowanie, tradycja, bezpieczeństwo, władza, 
osiągnięcia, hedonizm, stymulacja, kierowanie sobą. Zgodnie z zaleceniami 
Schwartza37 w obliczeniach wyników dokonano tak zwanej procedury centering, 
której celem jest wyeliminowanie sposobu wykorzystania skali przez badanych. 
Uzyskany wskaźnik preferencji danego typu wartości jest różnicą średniego 
oszacowania podobieństwa w itemach budujących dany typ oraz  średniego 
oszacowania podobieństwa we wszystkich itemach całego kwestionariusza. 

Ponieważ według Schwartza (2006) każdy podział kołowego kontinuum na 
poszczególne typy wartości jest do pewnego stopnia arbitralny, możliwe są również 
innego rodzaju podziały, oprócz wskazanego powyżej podziału na dziesięć typów. 
Jednym z najczęściej stosowanych jest podział na cztery metatypy.  W poniższych 
analizach wykorzystano zarówno dziesięć wskaźników wartości, jak i cztery wskaźniki 
metatypów. Skonstruowano je na bazie analizy czynnikowej, do której wprowadzono 
dziesięć typów wartości z żądaniem wygenerowania – zgodnie z teorią - czterech 
czynników. 

Wskaźnikiem poczucia koherencji była średnia z 13 itemów składających się na 
skróconą wersję Kwestionariusza Orientacji Życiowej A. Antonovsky’ego 
Kwestionariusz składa się z samoopisowych itemów, wobec których badany 
ustosunkowuje się na 7-stopniowej skali. Klucz pozwala na obliczenie zarówno 
ogólnego poczucia koherencji, jak i osobno – jego trzech, opisanych we 
wprowadzeniu składowych – poczucia zrozumiałości, zaradności i sensowności. 
Ponieważ obecne w literaturze wyniki analiz czynnikowych nie potwierdziły 
teoretycznie założonego podziału38, w niniejszych analizach wykorzystano wyłącznie 
ogólny wynik poczucia koherencji. 

Za wskaźnik nadziei generalnej w ujęciu Kozieleckiego39 przyjęto średnią 
czterech itemów pochodzących z pełnej wersji Kwestionariusza Orientacji Życiowej 
A. Antonovsky’ego40, które jednakowoż nie wchodziły w skład wykorzystanej do 
pomiaru poczucia koherencji wersji skróconej. Były to następujące itemy: 

                                                
37 S. Schwartz, Basic human values. dz. cyt. 
38 M. Zwoliński, Kontrowersje dotyczące struktury czynnikowej Kwestionariusza Orientacji Życiowej 
(skali SOC) A. Antonovsky’ego. Przegląd Psychologiczny, 2000, t. 43, nr 3, s. 291-308. 
39 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. dz. cyt. 
40 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. dz. cyt. 
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13. Co opisuje najlepiej Twój sposób patrzenia na życie: (1) zawsze można 
znaleźć wyjście z przykrych sytuacji – (7) nie ma wyjścia z przykrych sytuacji 
życiowych? 

22. Przewidujesz, że Twoje życie osobiste będzie w przyszłości: (1) zupełnie bez 
sensu czy celu – (7) w pełni sensowne i celowe? 

23. Czy myślisz, że w przyszłości zawsze będą ludzie, na których będziesz mógł 
liczyć: (1) jesteś pewien, że będą (1) – wątpisz że będą (7)? 

27. Kiedy myślisz o trudnościach, które możesz napotkać w ważnych 
dziedzinach swojego życia, czy masz poczucie, że: (1) zawsze uda Ci się pokonać te 
trudności – (7) nie uda Ci się pokonać tych trudności? 

Zgodnie z układem itemów w pełnej wersji Kwestionariusza Orientacji życiowej 
Antonovsky’ego, skala itemów: 13, 23 i 27 została odwrócona.  

Za przyjęciem takiego wskaźnika przemawiają następujące argumenty: Po 
pierwsze - analiza semantyczna itemów pozwoliła przyjąć, że odzwierciedlają one 
istotę nadziei generalnej w ujęciu Kozieleckiego. Po drugie – wykonano analizę 
czynnikową z rotacja Varimax na skróconej wersji Kwestionariusza Orientacji 
Życiowej Antonovsky’ego (13 itemów) oraz 4 itemach mierzących nadzieję. 
Wyselekcjonowane do pomiaru nadziei itemy ukonstytuowały osobny czynnik, 
wyjaśniający 10% wariancji. Po trzecie - dokonano dodatkowej weryfikacji 
proponowanego tu wskaźnika nadziei poprzez obliczenie wskaźnika rzetelności dla 
wyselekcjonowanych do pomiaru nadziei 4 itemów.  Alfa Cronbacha wyniosła 0,75, co 
jest wynikiem zadowalającym. Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, uznać można 
proponowany wskaźnik nadziei za dostateczne uzasadniony teoretycznie oraz 
satysfakcjonujący psychometrycznie. 

 
5. Wyniki 

 
Średnie oraz odchylenia standardowe wskaźników preferowanych wartości 

oraz wskaźników preferencji i nadziei zgeneralizowanej przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Średnie oraz odchylenia standardowe badanych zmiennych w całej grupie badanej 

(n=309) 
 

 wskaźnik odchylenie 
standardowe 

życzliwość ,59 ,60 
kierowanie sobą ,58 ,67 

uniwersalizm ,29 ,61 
osiągnięcia ,15 ,76 
stymulacja -,02 ,91 

bezpieczeństwo -,03 ,68 
hedonizm -,14 1,06 

przystosowanie -,23 1,07 
tradycja -,32 ,79 
władza -,87 ,97 

poczucie koherencji 4,3 ,78 
nadzieja zgeneralizowana 5,6 ,97 

 
Do najbardziej preferowanych wartości należały w badanej grupie: życzliwość 

oraz kierowanie sobą, natomiast do najmniej preferowanych: tradycja i władza. 
Wskaźniki preferencji ze znakiem plus lub minus, uzyskane w procedurze centering 
oznaczają usytuowanie preferencji danej wartości w systemie wartości badanego, przy 
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czym średnia preferencja wynosi zero. Preferencje ze znakiem plus oznaczają zatem 
preferencje wyższą niż średnia preferencja wartości danej osoby, natomiast wskaźniki 
ze znakiem minus – oznaczają preferencje poniżej średniej preferencji danej osoby. 

Jak to uzasadniono w części teoretycznej do analiz związków preferencji 
wartości z poczuciem koherencji wprowadzono oprócz wskaźników dziesięciu typów 
wartości również wskaźniki czterech metatypów. W tym celu wykonano analizę 
czynnikową, do której  wprowadzono dziesieć średnich typów wartości.  

Wskaźnik  Kaiser-Meyer-Olkina wyniósł 0,72 a test of sphericity Bartletta 
okazał się istotny, co upoważniło do przeprowadzenia analizy. Zgodnie z założeniami 
teoretycznymi zażądano cztery czynniki. Po ich wygenerowaniu okazało się, że  które 
wspólnie wyjaśniły 72 % wariancji.  

W tabeli nr 2 przedstawiono ładunki czynnikowe każdego z wygenerowanych 
czynników (przedstawiono wyłącznie ładunki powyżej 0,45). 

 
Tabela 2. Eksploracyjna analiza czynnikowa typów wartości 
 

 Czynnik 1 
(umacnianie ja) 
30,4% wariancji 

Czynnik 2 
(przekraczanie ja) 

Czynnik 3 
(zachowawczość) 

Czynnik 4 
(otwartość 
na zmiany) 

władza ,747    
osiągnięcia ,711    

kierowanie sobą ,466    
uniwersalizm  ,773   

życzliwość  ,592   
tradycja   ,650  

bezpieczeństwo   ,638  
konformizm   ,596  
stymulacja    ,806 
hedonizm    ,562 

 
Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej odtworzyły zatem strukturę 

teoretyczną tylko z jednym wyjątkiem. Kierowanie sobą, należące do obszaru 
otwartości na zmiany usytuowało się w obszarze umacniania ja. Ponieważ jednakże na 
kole wartości są to obszary sąsiadujące, nie jest to odstępstwo, które 
uniemożliwiałoby interpretację. 

Hipotezę pierwszą weryfikowano obliczając korelacje poczucia koherencji z 
preferencją dziesięciu typów wartości oraz z czterema wskaźnikami wygenerowanymi 
na podstawie analizy czynnikowej. Okazało się, że istotne korelacje wystąpiły 
wyłącznie między poczuciem koherencji a kierowaniem sobą (r=0,16; p<0,05). Taki 
wynik uznać można wyłącznie za częściowe potwierdzenie hipotezy pierwszej. 
Oczekiwany negatywny związek z wartościami przystosowania, tradycji i 
bezpieczeństwa nie wystąpił. Zaobserwowano natomiast pozytywny związek poczucia 
koherencji wyłącznie z jedną wartością leżącą po przeciwległej stronie koła wartości 
Schwartza, czyli kierowaniem sobą.  

Pozostałe korelacje nie przekroczyły progu istotności statystycznej. Taki układ 
współczynników korelacji sugeruje zasadność poszukiwań moderatora związku 
poczucia koherencji z preferencjami wartości, co było przedmiotem hipotezy drugiej. 

W celu weryfikacji hipotezy drugiej, według której jednym z poszukiwanych 
moderatorów jest nadzieja, podzielono badaną grupę na trzy podgrupy: osoby o 
niskiej, średniej i wysokiej nadziei. Do grupy o niskiej nadziej zaklasyfikowano osoby, 
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które uzyskały wskaźnik nadziej poniżej 0,5 odchylenia standardowego od średniej. 
Były to zatem osoby o wskaźniku nadziei poniżej 5,11. Do grupy o nadziei średniej 
zaklasyfikowano osoby o wskaźniku nadziei sytuującym się w przedziale od 0,5 
standardowego poniżej średniej do 0,5 odchylenia standardowego powyżej średniej 
(czyli w przedziale wskaźników: od 5,12 do 6,08). Do grupy o nadziei wysokiej 
zaklasyfikowano osoby o wskaźniku nadziei powyżej 0,5 odchylenia standardowego 
od średniej, czyli powyżej wskaźnika nadziei 6,08. Następnie obliczono współczynniki 
korelacji poczucia koherencji z preferencjami wartości dla każdej z grup oddzielnie. 

Uzyskano odmienne układy współczynników korelacji preferowanych wartości 
z poczuciem koherencji w każdej z wyodrębnionych grup różniących się poziomem 
nadziei generalnej. Współczynniki korelacji przedstawiono w tabeli nr 3 

 
Tabela 3. Współczynniki korelacji preferowanych wartości z poczuciem koherencji w grupach 

różnicach się poziomem nadziei 
 

 cała grupa niska 
nadzieja 
(n=80) 

średnia 
nadzieja 
(n=128) 

wysoka 
nadzieja 
(n=101) 

przystosowanie ns ns ns ns 
tradycja ns ns ,22* ns 

życzliwość ns ns ns ns 
uniwersalizm ns -,24* ns ns 

kierowanie sobą ,16* ns ns ns 
stymulacja ns ns ns ns 
hedonizm ns ns -,24** ns 
osiągnięcia ns ns ns ns 

władza ns ,26* ns ns 
bezpieczeństwo ns ns ns ns 

Czynnik: umacnianie ja ns ns ns ns 
Czynnik: przekraczanie ja ns -,22* ns ns 
Czynnik: zachowawczość ns ns ns ns 

Czynnik: otwartość na 
zmiany 

ns ns ns ns 

* p<0,05, ** p<0,01 
 
W grupie charakteryzującej się niską nadzieją, poczucie koherencji wiąże się 

pozytywnie z władzą i negatywnie z uniwersalizmem. Są to dwa typy wartości 
usytuowane po przeciwległych stronach koła wartości Schwartza. Dodatkowo 
stwierdzono negatywny związek z czynnikiem wygenerowanych w eksploracyjnej 
analizie czynnikowej, który skupia w sobie wartości z obszaru przekraczanie ja. Zatem 
w grupie o niskiej nadziei poczucie koherencji budowane jest w obszarze wartości 
związanych z umacnianiem ja, w opozycji do wartości związanych z przekraczaniem 
ja. 

Odmienny układ został stwierdzony w grupie osób o średniej nadziei. Poczucie 
koherencji w tej grupie wiąże się pozytywnie z tradycją i negatywnie z hedonizmem. 
Wprawdzie wynik ten nie został potwierdzony na poziomie istotnym statystycznie w 
analizie związków z czynnikami, niemniej jednak zarysowany układ zależności jest 
dość wyrazisty. Tradycja i hedonizm są wartościami leżącymi po przeciwległych 
stronach koła wartości Schwartza. Tradycja jest wartością budującą obszar 
zachowawczości, zatem to właśnie w obszarze tych wartości osoby o średnim 
poziomie nadziei budują swoje poczucie koherencji, w opozycji do wartości 
hedonizmu, który leży pomiędzy wartościami otwartości na zmiany a wartościami 
umacniania ja. 
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W przypadku zarówno osób o niskim, jak i o średnim poczuciu nadziei 
znaleziono wprawdzie tylko dwa istotne wskaźniki korelacji. Warto jednakże w tym 
miejscu zwrócić uwagę, że model kołowy wartości Schwartza nie tylko uzasadnia 
oczekiwanie przeciwnych znaków współczynników korelacji w odniesieniu do par 
wartości leżących po przeciwległych stronach koła, co uzyskano w prezentowanych 
wynikach, ale również zakłada część korelacji nieistotnych. Dotyczy to wartości 
leżących pośrodku pomiędzy opozycyjnymi wartościami, skorelowanymi z 
wprowadzoną zmienną w odwrotny sposób. Mimo że uzyskano zatem wyłącznie dwa 
istotne współczynniki, ich układ jest zgodny z oczekiwaniami. 

W grupie osób o wysokiej nadziei nie stwierdzono żadnych zależności między 
preferowanymi wartościami a poczuciem koherencji. 

 
6. Dyskusja wyników 
 
Uzyskane wyniki trudno uznać za jednoznaczne potwierdzenie hipotezy o 

moderacyjnym charakterze nadziei w związku poczucia koherencji z preferowanymi 
wartościami, gdyż współczynniki korelacji są dość niskie, jednak analizowane powyżej 
względy uzasadniają przyjęcie takiej sugestii. Uzyskano bowiem różne układy 
zależności w grupach różniących się zmienną będącą moderatorem zależności, czyli 
wskaźnikiem nadziei generalnej. Na poziomie całej grupy znaleziono wyłącznie jedną 
korelację - poczucie koherencji wiąże się pozytywnie z wartościami kierowania sobą. 
W grupach wyodrębnionych według poziomu nadziei generalnej znaleziono 
natomiast inne, różniące się od siebie układy zależności. 

Na podstawie zaprezentowanych wyników można zatem przypuszczać, że 
osoby o niskiej nadziei budują poczucie koherencji raczej w wartościach związanych z 
umacnianiem ja, w szczególności władzą, która jest sprawowaniem kontroli nad 
zasobami i ludźmi. Wzrost preferencji tych wartości wiąże się ze wzrostem poczucia 
koherencji. Co więcej – wzrost poczucia koherencji wiąże się u tych osób ze spadkiem 
preferencji wartości uniwersalizmu, która reprezentuje wartości przekraczania ja, 
leżące po drugiej stronie koła.  

Inny układ zależności stwierdzono u osób charakteryzujących się średnim 
poziomem nadziei generalnej. Osoby te poczucie koherencji budują raczej w 
wartościach związanych z zachowawczością, a w szczególności – tradycją. Wraz ze 
wzrostem preferencji tych wartości, wzrasta poczucie koherencji. Warto zwrócić 
uwagę, że poczucie koherencji wzrasta również wraz ze spadkiem wartości 
hedonizmu, leżącym po drugiej stronie koła. Hedonizm sytuuje się pomiędzy 
wartościami umacniania ja a wartościami otwartości na zmiany. 

Jeśli zatem w grupie osób o niskim wskaźniku nadziei poczucie koherencji 
budowane jest przede wszystkim w wymiarze umacniania ja versus przekraczanie ja, 
to w grupie osób o średnim wskaźniku nadziei, poczucie koherencji zależy raczej od 
wymiaru zachowawczość versus otwartość na zmiany. 

W obu grupach, wyodrębnionych ze względu na wskaźnik nadziei, 
współczynniki korelacji układają się w kształt zbliżony do przewidywanego kołowym 
modelem wartości, czyli uzyskano odwrotne współczynniki korelacji wartości 
leżących po przeciwległych stronach koła z poczuciem koherencji. 

Wykazane w prezentowanych badaniach nasycenie poczucia koherencji 
preferencjami wartości skłania również do namysłu nad wewnętrznym 
zróżnicowaniem poczucia koherencji. Biorąc pod uwagę analizy wartości 
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motywowanych lękiem41, jak również związek niskiego poczucia koherencji z lękiem, 
co analizował Antonovsky42, warto byłoby poddać analizie poczucie koherencji osób o 
niskiej nadziei. Budowane jest ono bowiem w wartościach charakteryzowanych jako 
te, które motywowane są lękiem (władza), w opozycji do wartości przekraczania siebie 
(uniwersalizm i życzliwość). Jest to zatem, jak się wydaje, podstawa dosyć wątła pod 
trwałe poczucie koherencji. 

W grupie osób o wysokiej nadziei nie znaleziono żadnych zależności. Być może 
dzieje się tak dlatego, że zachodzi tu podobna zależność, jak w analizach wykonanych 
na całej grupie osób badanych. W tamtym wypadku znaleziono tylko jedną zależność 
(poczucie koherencji wiązało się wyłącznie z jedną wartością – kierowaniem sobą), 
tutaj natomiast nie znaleziono żadnej zależności. Potraktowanie nadziei generalnej 
jako moderatora związku, pozwoliło jednakże odkryć różne układy zależności w 
grupach różniących się poziomem moderatora. Być może w grupie osób 
charakteryzujących się wysoką nadzieją również należałoby poszukać zmiennej o 
charakterze moderatora, która podzieliłaby grupę na podgrupy różniące się układem 
zależności. 

 
 

                                                
41 S. Schwartz, Basic human values. dz. cyt. 
42 A. Antnovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. dz. cyt. 
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II. NADZIEJA W ŻYCIU RODZINY 
 
 
Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht 
Uniwersytet Śląski 
 
 

WYCHOWANIE DO NADZIEI 
 
Jeżeli nadzieja jest studnią w ogrodzie,  
można odnieść wrażenie, że ta studnia  
została zatruta. 
(Chantal Delsol) 
 
 

otto tego tekstu zostało zaczerpnięte z pierwszych zdań 
Wprowadzenia do poruszającego eseju znanej francuskiej 
intelektualistki, filozofa polityki, Chantal Delsol. Esej, opublikowany 

w roku 2000, został zatytułowany Esej o człowieku późnej nowoczesności i zawiera 
gorzką diagnozę świata przełomu XX i XXI wieku. W centrum tej diagnozy autorka 
odnajduje błędną, destrukcyjną dla jednostek i społeczeństw koncepcję człowieka. 
Sprowadza się ona do odrzucenia i zaprzeczenia koncepcji człowieka jako „wrażliwego 
podmiotu”, odpowiedzialnego za siebie i innych, świadomego swojej ludzkiej 
godności, zorientowanego na związane z tym statusem wartości, człowieka - osoby. 
Wyrazem tej sytuacji a równocześnie jej konsekwencją jest brak podstaw do 
jakiejkolwiek nadziei. Metaforyczne sformułowanie o zatrutej studni zostaje 
doprecyzowane w kolejnym akapicie przywołanego tekstu. Przytoczmy ten fragment 
ze względu na jego znaczenie dla tematu tych rozważań: Odrzucenie nadziei przejawia 
się w dwóch postawach umysłowych. Po pierwsze, w postawie buntu wobec 
rzeczywistości, która wydaje się nieuchronna po upadku totalitarnych utopii; skoro 
wiek XX nie zdołał stworzyć doskonałego społeczeństwa, skoro ludzkie społeczeństwo 
po kres czasów musi pozostać niedoskonałe, to żadna nadzieja nie ma sensu: utopia 
albo nic! Po drugie, w woli nieruchomego trwania w sytuacji swobodnego dobrobytu, 
jaka przypadła nam w udziale, i unikania formułowania oczekiwań, które tak czy 
owak okazałyby się czcze i niebezpieczne1. Tę wstępną diagnozę kończy mocne 
stwierdzenie: Dzisiejsza nadzieja polega więc na obywaniu się bez nadziei2. 

 Można w tym kontekście postawić pytanie: czy nadzieja jest na tyle ważna dla 
poszczególnych ludzi i społeczeństw, by umieszczać ją wśród celów wychowania, i 
więcej – uznawać za jeden z celów najważniejszych, ponieważ warunkujących szanse 
wychowania jako takiego? Czy miejsce nadziei we współczesnej kulturze, w sposobie 
myślenia i życia współczesnego człowieka, tak pesymistycznie oceniane przez 
cytowaną autorkę, wyznacza szczególne zadania wychowawcze i sposoby ich 
realizowania? 

                                                
1 Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności. Tłum. M. Kowalska. Wydawnictwo Znak, Kraków 
2003, s. 7. 
2 Tamże. 

M
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1. Nadzieja jako czynnik rozwoju 
  
Rozpocznijmy od przyjrzenia się znaczeniu pojęcia nadziei. Gdyby wskazać 

główne sposoby jego rozumienia, byłyby to: 
 cecha osobowości, usposobienia, traktowana jako cecha wrodzona i 

łączona z optymizmem (trwała inklinacja pozytywna); przez niektórych 
badaczy uważana za zjawisko zakorzenione w nieświadomości. 

 rodzaj uczucia wyższego, poddającego się wyuczaniu, stanowiącego 
pozytywny stan emocjonalny przeniknięty przekonaniem i 
nastawieniem, że „wszystko dobrze się skończy”, „dobro musi 
zwyciężyć”, „nie wszyscy ludzie są źli” itp. 

 postawa wobec świata a przede wszystkim wobec życia (zaufanie do 
świata, afirmacja życia), jakość osobowa związana z poczuciem sensu 
życia (jakość noetyczna – por. Frankl, Popielski). W teście do badania 
noodynamiki znajdujemy następującą interpretację „nadziei”: Nadzieja 
/Zaufanie – wyraża wewnętrzną postawę i wolę jednostki zorientowaną 
pozytywnie „do” życia w ogóle. Bezpośrednio i wprost służy egzystencji. 
Motywuje jednostkę do tego, by „mimo wszystko” życiu powiedzieć 
„tak”. Jest także sposobem przeciwstawienia się zwątpieniu, rezygnacji, 
ucieczki od życia i wyczekiwania na życiowe koniunktury.3 

 cnota teologalna. W słowniku teologicznym K.Rahnera czytamy: 
Nadzieja zatem jest – zgodnie z tradycją teologiczną – cnotą, której 
sprawcą jest Bóg (cnotą „boską”) i która jako taka ściśle złączona jest z 
łaską, ale jednocześnie jest rzeczywistym, przez Boga spowodowanym – 
czynem człowieka, który jako taki pozostaje w ścisłym związku z 
osobistą wiarą i miłością, stanowiąc pewnego rodzaju historyczno-
rozwojowe stadium pośrednie między ogólną wiarą dogmatyczną a 
absolutną jednostkową intymnością miłości (1Kor 13,13;por.DS. 1530 n. 
1545 nn.)4. 

J. Woroniecki termin „nadzieja” rezerwuje właśnie dla cnoty teologicznej, 
uzasadniając, że nadzieja odnosząca się do dóbr przyrodzonych powinna być raczej 
nazywana otuchą bądź wielkodusznością. O nadziei Woroniecki pisze w Katolickiej 
Etyce Wychowawczej: ustosunkowuje się ona do Boga podwójnie, czyli z dwu 
punktów widzenia: raz jako do tego największego dobra nieskończonego i 
niezmiennego, które pragniemy kiedyś posiąść, drugi zaś raz jako do tego, od 
którego spodziewamy się Boga od Boga, <Deuma Deo>.5 Ważny problem związany z 
pracą nad ludzką nadzieją w kontekście cnoty w sensie religijnym podnosi Roberto 
Zavalloni, włoski psycholog i pedagog, autor książki Psychologia nadziei i twórca 
pojęcia psychopedagogii nadziei.6 Zwraca on uwagę, że nie rzadko przeciwstawia się 
nadzieję rozumianą psychologicznie i kulturowo jako czynnik motywujący i 
dynamizujący do aktywności rozwojowej - nadziei chrześcijańskiej, interpretowanej 
błędnie jako oczekiwanie na pomyślny bieg wydarzeń bez własnego zaangażowania, 

                                                
3 Krótki opis treści jednej ze skal Testu Noodynamiki. W: K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości. 
Psychologiczna analiza poczucia sensu życia. Lublin 1994, s. 102 
4 hasło „nadzieja”. W: K. Rahner, H. Vorgrimler: Mały słownik teologiczny. Tłum. T. Mieszkowski,  
P. Pachciarek. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987. 
5 J. Woroniecki OP, Katolicka etyka wychowawcza. II/1, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1986, s. 
170. 
6 R. Zavalloni, Psychologia nadziei. Aby poczuć się zrealizowanym. tłum. M. Radomska, 
Wydawnictwo Jedność Kielce 1999. 
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szczególna odmiana bezrefleksyjnego fatalizmu, nadającego płytki pozytywny sens 
każdemu, również negatywnemu doświadczeniu, optymizmu prowadzącego do 
biernego przyjmowania przeznaczenia, decydującego o życiu własnym i losie innych. 
Sam autor pojęcia psychopedagogii nadziei stara się ukazać związek nadziei jako 
cechy ludzkiej, z nadzieją chrześcijańską. 

Znamienne jest, iż jedną ze swoich pierwszych encyklik papieskich, encyklikę 
Spe Salvi z 2007 r. Benedykt XVI poświęcił właśnie nadziei. Ojciec św. Benedykt XVI 
zwraca uwagę i podkreśla w niej, że istotą wiary chrześcijańskiej jest nadzieja, wiara 
jest nadzieją; zakorzenioną w Bogu nadzieją wiecznego życia po śmierci, życia 
szczęśliwego. Utrata tej świadomości leży u podstaw współczesnego kryzysu wiary. 

 Potoczna interpretacja nadziei jest najczęściej kompilacją podanych wyżej 
znaczeń. Jej przywoływanie ma przeważnie charakter postulatu, z równoczesnym 
sceptycyzmem wobec tzw. „hurra-optymizmu” traktowanego jako wyraz i wynik 
bezmyślności bądź braku wyobraźni i odpowiedzialności.  

 Nadzieję uważa się powszechnie za cechę ułatwiającą życie a więc pożądaną. 
Argumenty naukowe, głównie psychologiczne, potwierdzają tę ocenę. Psychologia 
uważa nadzieję za podstawową zmienną motywacyjną7. Autor interesującej teorii 
motywacji osiągnięć – H. Heckhausen wyodrębnił dwa główne czynniki motywacyjne: 
nadzieję na osiągnięcie sukcesu i lęk przed niepowodzeniem. Szczególnie duże 
znaczenie przypisał tej pierwszej. Podobną tezę znajdujemy w teorii Mowrera, który 
wskazując główne rodzaje wzmocnienia w procesie uczenia się, wymienia wzmaganie 
popędu przez stosowanie kar i redukowanie popędu przez stosowanie nagrody. 
Czynnikiem motywującym jest więc lęk przed karą, ale w większym jeszcze stopniu 
nadzieja na nagrodę. U Maslowa, jak u wielu psychologów nurtu humanistycznego, 
czytamy o nadziei jako elemencie zdrowej osobowości. W teoriach eksponujących rolę 
zadań i planów dalekich w rozwoju osobowości akcentuje się znaczenie wiary w 
powodzenie i sens tychże planów. Wpływ nadziei na radzenie sobie w sytuacjach 
kryzysu życiowego udowadnia w swoich badaniach m.in. Frankl ( w Polsce - 
Popielski, a w zakresie psychopedagogicznych badań nad przeżywaniem kryzysów - 
T.Borowska). Brak nadziei aż do skrajnej jego postaci – rozpaczy traktowany jest w 
wielu teoriach jako wskaźnik głębokich zaburzeń osobowości i chorób psychicznych. 

Rozwijająca się od lat 90. XX wieku psychologia pozytywna podkreśla m.in. 
pozytywną rolę optymizmu i nadziei. Zwiększają one szanse życiowego powodzenia, 
prowadząc do bardziej adekwatnego doboru środków do przyjętych celów. O tych 
walorach optymizmu pisze m.in. Goleman w bardzo już dziś popularnej książce 
Inteligencja emocjonalna. 

Do argumentów stricte psychologicznych można dołączyć stanowiska z 
pogranicza psychologii i filozofii – takie jak stanowisko Fromma, który uznaje 
nadzieję za kluczowy czynnik samorealizacji i warunek prawdziwie ludzkiego życia. 

 
Istotą nadziei we wszystkich tych ujęciach jest wiara w powodzenie 

podejmowanych działań, oczekiwanie pozytywnych efektów wysiłku, szansa na 
ostatecznie pozytywne rozwiązanie napotykanych trudności, zaufanie do pozytywnych 
cech i możliwości człowieka ( własnych i innych ludzi, w skali jednostkowej i 
społecznej). Wiara ta pokładana jest w sobie, w innych, w naturze, Bogu, i wynika 
głównie z filozoficznych koncepcji człowieka, leżących u podstaw poszczególnych 

                                                
7 Por. K.B. Madsen, Współczesne teorie motywacji. Tłum. A. Jakubczyk, M. Łapiński, T. Szustrowa. 
PWN, Warszawa 1980. 
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teorii i koncepcji psychologicznych ale również z potocznych przeświadczeń i 
przekonań. 

Tak jednoznacznie pozytywna, potwierdzana naukowo wartość nadziei w 
rozwoju człowieka jest uzasadnieniem poświęcenia jej specjalnej uwagi w 
wychowaniu. Współcześnie potrzeba ta nabiera niezwykłej aktualności w świetle 
wspomnianych na wstępie tendencji kulturowych, podważających wszelkie racje 
budowania nadziei w sobie i w innych. Nadzieja staje się ważnym celem wychowania, 
które miałoby przygotowywać ludzi do przeciwstawiania się tym tendencjom. 

 
2. Nadzieja – celem wychowania 
 
 Program wychowywania do wyraźnie określonego celu zawsze grozi jego 

instrumentalizacją. Oznacza ona, że wykształcenie danej cechy, zdolności, struktury 
osobowościowej ma służyć w sensie utylitarnym do bardziej skutecznego działania. 
Powszechne dziś nastawienie pragmatyczne wysuwa na pierwszy plan tak właśnie 
instrumentalnie rozumiane cele edukacyjne i wychowawcze. Nadzieja może być 
traktowana podobnie – głównie jako nastawienie przydatne życiowo, usprawniające i 
zwiększające efektywność działań, ułatwiające kontakty międzyludzkie. Nastawienie, 
które może być edukacyjnie i wychowawczo „trenowane” a następnie, zależnie od 
potrzeb, sytuacyjnie wywoływane. W wielu zawodach związanych z technikami 
marketingowymi, umiejętności możliwie przekonującego odgrywania przed klientem 
optymizmu, który mógłby go skłonić do oczekiwanego zachowania, są przedmiotem 
metodycznego kształcenia, co nie oznacza, że mają jakikolwiek związek z 
wychowaniem do nadziei. Jak zaznaczono wcześniej, nadzieja tym różni się od 
optymizmu jako cechy wrodzonej, czy „pozytywnego myślenia” jako cechy wyuczonej, 
że dotyczy nie tylko doraźnych reakcji, usposobienia i nastroju ale poważnych decyzji, 
planów dalekich i projektów życiowych, kształtuje pozytywny sposób widzenia świata 
i siebie. U podstaw wychowania do tak rozumianej nadziei musi się znaleźć wiara w 
człowieka, w sens jego życia i rozwoju, w niezwykły potencjał rozwojowy, w wartość, 
jaką życie każdego człowieka ma dla innych i dla świata, uznanie bezwarunkowej 
ludzkiej godności, która zasługuje na obronę i wymaga obrony zarówno od jednostek 
jak społeczeństwa. 

Dotychczasowy wywód prowadzi do kilku wniosków. W ramach wychowania 
do nadziei niezbędne wydają się dwa rodzaje działań wychowawczych : przede 
wszystkim pozytywne – budujące nadzieję, i „negatywne” - w znaczeniu osłabiania 
wpływu tendencji podważających racje nadziei, kompromitujących i ośmieszających 
postawę nadziei, osłabiania dokonywanego poprzez uświadamianie podstaw tych 
tendencji, ich programowych założeń, argumentów, intencji i mechanizmów 
działania. 

Działania broniące przed poddawaniem się tendencjom negowania racji 
nadziei powinny się skupiać na dyskusji ze współczesnymi trendami kulturowymi, 
prowadzonej z pozycji naukowo potwierdzonych walorów ludzkiej nadziei i jej 
niezbędności w pełnym rozwoju. Ta sfera działań powinna obejmować równocześnie 
osłabianie skłonności wychowanka do pesymizmu, rezygnacji, poddawania się 
trudnościom, przeciwdziałanie lękom i reakcjom lękowym, które stanowią naturalną 
lub wyuczoną barierę blokującą otwieranie się na nadzieję. Powinny więc być 
wprowadzane działania kształcące zaufanie do siebie i innych, odwagę, wiarę w swoje 
możliwości. Wychowanie to musi się rozpocząć od pierwszych dni życia dziecka. E.H. 
Erikson, którego psychospołeczna teoria rozwoju cieszy się wciąż dużym 
zainteresowaniem współczesnych pedagogów, pierwsze znaczące stadium rozwoju 
określił fazą podstawowej ufności i nieufności. Pisał: Nadzieja jest najwcześniejszą, i 
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najbardziej nieodzowną cnotą, nieodłączną od stanu pozostawania przy życiu.8 
Omawiając tę koncepcję C.S. Hall i G. Lindzey tak streszczają jego poglądy na 
potrzeby wychowawcze dziecka w tym zakresie: Warunkiem ukształtowania się 
nadziei jest to, aby niemowlę od początku miało do czynienia z godnymi zaufania, 
macierzyńskimi rodzicami, którzy są wrażliwi na jego potrzeby i dostarczają mu 
takich, przynoszących zadowolenie doświadczeń, jak spokój, pokarm i ciepło. 
Wszystkie te potwierdzenia nadziei biorą początek w świecie matki i dziecka. Dzięki 
coraz większej liczbie doświadczeń, w których nadzieja niemowlęcia zostaje 
potwierdzona, otrzymuje ono inspirację dla nowych nadziei. Jednocześnie rozwija się 
zdolność odrzucania nie spełnionych nadziei i zdolność upatrywania nadziei w 
przyszłych celach i planach. 9 

Wychowawcze działania nazwane tu „pozytywnymi” muszą się skoncentrować 
na budowaniu w wychowankach świadomości istoty człowieczeństwa opartej na takiej 
koncepcji człowieka, która wyjaśnia i uzasadnia niezbędność nadziei. Można tu 
ogólnie stwierdzić, że w wychowaniu do nadziei niezbędne jest wychowanie do 
zrozumienia, przyjęcia i uznania bezwzględnej wartości człowieka i człowieczeństwa, 
które nadają życiu podstawowy sens. Najważniejszą metodą jest więc, jak w każdym 
procesie wychowania do wartości, bezpośrednie doświadczenie kontaktu z osobowym 
wzorem, świadkiem wartości, przykładem w tym przypadku kogoś, kto jest 
człowiekiem nadziei, kieruje się nią na co dzień i potrafi ją uzasadnić. Pożądane jest 
również ukazywanie przykładów sytuacji i decyzji, jednostkowych i grupowych, 
podejmowanych w różnych trudnych okolicznościach, które potwierdzałyby realizm 
kierowania się nadzieją i podważały przekonanie, że dziś nie jest to już możliwe.10 

Szczególnym wyzwaniem dla wychowania do nadziei jest jej przywrócenie 
przede wszystkim młodym ludziom, którzy zgodnie z charakterystycznymi cechami 
swojego wieku mają wielkie nadzieje związane z wielkimi, nierealistycznymi 
wymaganiami wobec świata. Dlatego po nieuniknionych, szybkich, dramatycznych 
rozczarowaniach – tracą całkowicie nadzieję, poczucie sensu życia, energię i odwagę 
bronienia swojej nadziei i kierowania się nią w życiu. Dziś jest to zjawisko szczególnie 
groźne i wymagające zdecydowanych działań wychowawczych, ponieważ współczesna 
kultura masowa podsuwa sprymitywizowane wzorce kariery życiowej, więzi 
międzyludzkich i przedmiotów „nadziei”, wśród których na pierwszy plan wysuwane 
są dobra materialne. Dla wielu młodych ludzi jest to perspektywa nieosiągalna. 
Szczególnie środowiska zagrożone bezrobociem, reprodukujące własne ubóstwo 
materialne i kulturalne, stwarzają niebezpieczeństwo stabilizowania się poczucia 
braku sensu życia i nadziei.  

Pisze o tym m.in. przywoływany już wcześniej R.Zavalloni. Zwraca on uwagę, 
że zadaniem wychowawców w pracy z młodymi ludźmi jest „wskazanie im kierunku 
nadziei”11, stałe zachęcanie ich do przemyśliwania tego kierunku, tak by uchronić ich 
przed naiwnością, brakiem rozsądku, a uczenie nadziei widzianej w świetle wolności i 
odpowiedzialności człowieka. Zavalloni wyodrębnia kilka głównych zadań pedagogii 
nadziei: uczenie ostrożnego optymizmu opartego na realistycznej ocenie sytuacji oraz 
roztropnym, i odpowiedzialnym działaniu, pomoc w odzyskiwaniu „pragnienia 

                                                
8 E.H. Erikson, Insight and resposibility. Norton, New York 1964, s. 115, za: C.S. Hall, G. Lindzey, 
Teorie osobowości. tłum. J. Radzicki. PWN, Warszawa 1990, s.92. 
9 C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości. dz. cyt. s. 92. 
10 Szerzej piszę o roli tej metody w książce: Rola przykładu, wzoru autorytetu i mistrza w 
wychowaniu osobowym. Toruń 2007. Wydawnictwo Adam Marszałek. 
11 R. Zavalloni, Psychologia nadziei. dz. cyt., s. 163. 
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absolutu”, które posłużyłoby jako kryterium codziennych wyborów, kształcenie 
postaw do walki o prawdziwe wartości, w pierwszym rzędzie o godność człowieka, 
wreszcie uczenie siebie i innych wpisywania śmierci w życiowy plan, jej przeżywania. 
śmierci.12  

 
3. Wymiary wychowania do nadziei. Od nadziei ludzkiej 
 – do nadziei chrześcijańskiej 
 
W miarę rozwoju możliwości poznawczych wychowanków niezbędne jest 

wprowadzanie ich w takie widzenie człowieka, które wyjaśnia i uzasadnia jego 
wartość. Zrozumienie siebie, istoty swojego rozwoju i relacji z innymi motywuje do 
aktywnej współpracy wychowanków i wychowawców w procesie wychowania i 
prowadzi do samowychowania, dostarczając racji nadziei.  

Koncepcją człowieka zakładającą bezwzględną wartość człowieka i jego 
spełnianie się w budowaniu dobra w sobie i w byciu dla innych jest koncepcja 
człowieka jako osoby. 

W myśl tej koncepcji wychowanie jest wspieraniem rozwoju człowieka jako 
osoby, tzn. istoty wolnej, rozumnej, odpowiedzialnej, której przysługuje 
bezwarunkowa godność, która nigdy nie jest całkowicie „gotowa” ale zawsze wymaga 
aktualizacji, spełnienia, która zasługuje na bezinteresowny szacunek i miłość, która 
spełnia się poprzez miłość jako bezinteresowny dar z siebie, realizuje się poprzez 
uczestniczenie we wspólnotach nastawionych na dobro wspólne ich członków. 
Wspólnotach nie odbierających swym członkom wolności, ale tworzących warunki dla 
osobowego rozwoju każdego z nich. Rozwój w sensie osobowym wymaga jednak 
świadomości, że budowanie siebie jest możliwe, dostępne dla każdego, że jest 
wynikiem własnej determinacji w dążeniu do prawdy i dobra, a nie innych czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych, że każda decyzja stanowi krok na drodze kształtowania 
siebie, które nigdy nie jest zakończone. Bardzo istotnym warunkiem tak rozumianego 
rozwoju jest wychowawcze motywowanie człowieka do wyzwalania własnego wysiłku 
w pracy nad sobą i do współpracy z wychowawcą. Niezbędne jest więc wychowanie do 
nadziei, a raczej wychowanie w człowieku nadziei. Nie jako postawy beztroskiego nie 
przejmowania się życiem (wyrażającego się w haśle „jakoś to będzie”), ale jako 
postawy świadomego dążenia do prawdziwego spełnienia siebie.  

Pedagog traktujący relację wychowania jako relację osobową musi dostarczyć 
wychowankowi intelektualnych racji nadziei, tzn. uświadomić mu co to znaczy, że jest 
osobą, zapewnić mu warunki sprzyjające doświadczeniu bycia akceptowanym, bycia 
kochanym – jako podstawy wiary w siebie i zaufania do ludzi, wreszcie – stwarzać 
warunki dla doświadczenia satysfakcji z własnych osiągnięć i obserwowania własnego 
rozwoju osobowego. Realizacja tych trudnych pedagogicznie zadań uzależniona jest 
od wiarygodności pedagoga jako człowieka nadziei. Rzetelne racje, jakie przywołuje 
on dla własnej nadziei, i wytrwałość w ich bronieniu, zachowanie zyskujące zaufanie 
innych, deklarowane zaufanie do wychowanków i demonstrowana nadzieja na ich 
osiągnięcia - decydują o efektywności podejmowanego przezeń wychowania do 
nadziei. Niestety bardzo częstym dziś zjawiskiem są wychowawcy poddający się 
społecznym nastrojom beznadziejności, dostarczający wychowankom i otoczeniu 
raczej racji dla braku nadziei, wyrażający zwątpienie w sens nadziei co do możliwości 
swoich wychowanków, niejako świadkowie braku nadziei.  

Mówiąc o wychowaniu do nadziei jako określonej postawy wobec świata, i o 
wychowawcy, który może efektywnie prowadzić ten proces, z góry musimy 

                                                
12 Tamże, s. 164-168. 
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zrezygnować z poszukiwania skutecznych, technicznych sposobów w tej dziedzinie. 
Tak jak istotą nie jest tu kształcenie przydatnych sprawności, tak wychowawca nie 
może funkcjonować w ramach standardu metodyczno-technicznego. Ponieważ jest 
świadkiem wartości i jako taki – wzorem, działa głównie autentyzmem swojego 
postępowania, tu – swojej nadziei. 

W świetle uznawania w człowieku osoby, postulat wychowania do nadziei 
nabiera dodatkowego a w rzeczywistości – podstawowego znaczenia. Kierunkiem 
rozwoju i jego celem jest spełnienie siebie w sensie osobowym, budowanie siebie jako 
osoby. Człowiek staje się sam dla siebie celem świadomej, trudnej pracy nad 
budowaniem własnego człowieczeństwa. Na tym polega szczególna autoteleologia 
człowieka – jak powiedziałby Wojtyła13. Punktem wyjścia i warunkiem podjęcia tego 
działania jest jednak przyjęcie określonej prawdy o człowieku i świecie, tak by 
prawdziwość mogła być punktem odniesienia i kryterium właściwych rozstrzygnięć. 
Zgodność z odkrytą i zrozumianą prawdą jest podstawą nadziei, że zmierza się w 
dobrym kierunku, dąży się właściwą drogą do prawdziwego spełnienia siebie a tym 
samym do szczęścia. Wychowanie do nadziei, w perspektywie osobowego widzenia 
człowieka musi być także wychowaniem do wytrwałego poszukiwania prawdy i życia 
w zgodzie z tą prawdą.  

Człowiek wierzący odkrywa prawdę poprzez wiarę i poprzez wiedzę; wiedzę 
rozświetlaną wiarą. Źródłem podstawowych racji nadziei jest dla niego jego wiara, zaś 
istotą wiary jest chrześcijańska nadzieja zakorzeniona w Obietnicy Boga, całkowitym 
zaufaniu Chrystusowi i otwarciu się na Ducha Świętego. Świadomie wybierany brak 
nadziei, rozpacz, są w nauczaniu Kościoła Katolickiego uznawane za grzech przeciw 
Duchowi Świętemu. Pomoc sakramentalna, wstawiennictwo świętych, opieka 
Aniołów, zadziwiająca siła modlitwy i samej wiary – to wszystko obietnice Boga dane 
człowiekowi, który Mu uwierzy i zdecyduje się według tej wiary żyć; obietnice, które 
tworzą mocne oparcie dla świadomej, głębokiej nadziei. Ewangelia jako Dobra 
Nowina jest w swej istocie racją niezachwianej nadziei. Szczególnie znaczącym 
wymiarem wychowania do nadziei w sensie chrześcijańskim jest więc wychowanie 
religijne. Cytowany już ojciec J.Woroniecki, pisząc w swojej Katolickiej Etyce 
Wychowawczej o wychowaniu nadziei, zwraca uwagę na konieczność właściwego 
wprowadzania wiedzy o tej cnocie, tak by pamiętać i uświadamiać, że wyrasta ona z 
wiary a pełnej treści nabiera w świetle cnoty miłości. Dlatego nie powinna być 
rozwijana w wychowaniu religijnym oddzielnie od pozostałych cnót teologicznych. 

Zwróćmy uwagę na jeden jeszcze aspekt wychowania do nadziei widzianej w 
perspektywie chrześcijańskiej. Nadzieja zakłada przeświadczenie, wiarę w pomyślny 
rozwój wypadków przewidywalny na miarę ludzkiej wyobraźni. Człowiek ma nadzieję 
na pozytywny obrót rzeczy, który jest w stanie sobie wyobrazić, i to głównie w sferze 
środków. Ich pojawienie się, nawet jeśli mało realne, jednak jest jakoś dostępne 
ludzkiej kalkulacji. Tymczasem radykalna chrześcijańska nadzieja powinna się 
odnosić również do sytuacji i środków całkowicie nieprzewidywalnych w 
racjonalnych, empirycznych kategoriach. W tym sensie wychowanie do nadziei 
powinno być także wychowaniem „wbrew nadziei”, czy, jak czytamy w tytule książki - 
pierwszego wywiadu z Janem Pawłem II, wychowaniem do „przekroczenia progu 
nadziei”. To wychowanie musi dziś być wychowaniem do wrażliwości na sakralny 
wymiar świata, na transcendencję, do radykalizacji wiary w sensie bezgranicznego 
zawierzenia Bogu, do gotowości radykalnego bycia darem dla innych. 

                                                
13 K. Wojtyła, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka. W: K. Wojtyła: Osoba i czyn 
oraz inne studia antropologiczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994. 
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Rozwijanie tych cech i struktur osobowościowych, które sprzyjają niezbędnej 
dla zdrowego rozwoju osobowości postawie nadziei, dają podstawy dla poszukiwania 
dla niej racji, bronienia się przez utratą nadziei. W tym sensie możemy powiedzieć, że 
wychowanie jako takie powinno być wychowaniem do nadziei, ponieważ w swej 
istotnej treści zakłada kształcenie pozytywnego stosunku do siebie, świata i innych 
ludzi, do potrzeby i możliwości rozwojowej zmiany związanej z jakimś sensem życia.  

Argumenty za przyjmowaniem pozytywnej postawy życiowej mogą się 
ograniczyć do wymiaru pragmatycznej przydatności i skuteczności takich cech jak 
optymizm, pozytywne myślenie, przyjmowanie zasadności nadziei. Rozwój 
poznawczy, będący warunkiem dojrzałości osobowościowej, w pewnym momencie 
wywołuje jednak potrzebę szukania rozumowych racji pozytywnej postawy życiowej. 
Jeśli chcemy wspierać w wychowanku jego dążenia do autonomii, wyposażać go w 
niezbędne do tego celu instrumenty osobowościowe i duchowe, powinniśmy 
uświadomić mu potrzebę kierowania się w życiowych wyborach jakąś prawdą o 
człowieku. Prawda, która może źródłem sensu życia i motywem wysiłku pracy nad 
własnym rozwojem musi być prawdą zakładającą bezwzględną wartość człowieka, 
bezwarunkowość jego godności. Taką prawdę niesie koncepcja człowieka jako osoby. 
W tym sensie wychowanie do nadziei staje się wychowaniem do uznawania, 
respektowania i realizowania wartości człowieczeństwa, do budowania siebie, 
osobowego spełniania siebie. 

Człowiek wierzący zakorzenia swoją nadzieję w wierze, w płynącej z niej 
prawdzie o człowieku i świecie. Zgodnie z ta prawdą ostatecznym uzasadnieniem 
widzenia w człowieku osoby, z całą jej godnością, niepowtarzalnością, celem – życiem 
wiecznym, jest boskie pochodzenie człowieka, status Bożego dziecka, zapewnienie, iż 
jest obrazem Boga. Wiara ta opiera się na nadziei jako zaufaniu Bogu. Równocześnie 
wymaga całożyciowego wysiłku uczenia się tej nadziei i jej wzmacniania poprzez życie 
wiarą. Szkołą chrześcijańskiej nadziei – jak pisze Benedykt XVI – jest modlitwa, 
cierpienie, działanie z miłością, życie w perspektywie Sądu Ostatecznego.14 Tym 
samym wychowanie do najgłębiej, religijnie uzasadnionej nadziei, będącej dla 
człowieka wierzącego centrum nadziei jako postawy życiowej, to wychowanie do 
podejmowania i przeżywania w sposób chrześcijański tychże zadań człowieka. 

 
Zmierzajmy do podsumowania. Wychowanie do nadziei jest istotą wychowania 

jako takiego, jego podstawowym wymiarem i warunkiem skuteczności. W najbardziej 
elementarnym wymiarze obejmuje wzmacnianie cech, które sprzyjają przyjmowaniu 
pozytywnego stosunku do świata, siebie i innych. Stopniowo kształcenie tych cech 
wymaga jednak głębszego uzasadnienia. Jego brak może prowadzić do wyradzania się 
postawy „pozytywnej” - w sposób zdobywania pożądanych celów, stosowany coraz 
bardziej instrumentalnie i cynicznie. Wraz z rozwojem możliwości intelektualnych 
wychowanie do nadziei powinno więc skupiać się na dostarczaniu racji dla świadomie 
przyjmowanej i przeżywanej nadziei jako motywu działania, a stopniowo - sensu 
życia. Podstawowych argumentów za zasadnością ludzkiej nadziei dostarcza 
wychowanie oparte na wizji człowieka jako osoby, jego nieograniczonych możliwości 
spełniania siebie. Wychowanie chrześcijańskie, odwołujące się do integralności 
teologicznie rozumianych cnót wiary, nadziei i miłości, wyprowadza ludzką nadzieję 
poza granice biologicznej śmierci, ukazując sens życia w budowaniu 
nieprzemijającego dobra w sobie i w świecie. Wychowanie w każdym z tych 
wymiarów, zarówno w swym przebiegu jak efektach, uzależnione jest od 
wiarygodności wychowawcy jako człowieka nadziei. 

                                                
14 Benedykt XVI, Encyklika Spe Salvi. Rzym 2007, 32-48. 
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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. 



NADZIEJA JAKO ZADANIE 

 

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

Strona 55 

 
 
Prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Warszawa 
 
 

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. 



NADZIEJA JAKO ZADANIE 

 

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

Strona 67 

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.  
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RELIGIJNOŚĆ ŹRÓDŁEM „ŻYCIODAJNEJ” NADZIEI 

W CHOROBIE ONKOLOGICZNEJ 
 
 

ozwój nauk medycznych pozwala na coraz skuteczniejszą walkę z 
rakiem. Jednakże fakty potwierdzające wzrost wyleczalności z 
nowotworów nie zmieniają w społeczeństwie pesymistycznego 

spostrzegania tej choroby jako sytuacji beznadziejnej. To z kolei wpływa negatywnie 
na psychiczne radzenie sobie w indywidualnej sytuacji, ponieważ deficyt nadziei nie 
pozostaje bez znaczenia dla terapii onkologicznej. Dlatego aktualnie łączy się nurt 
medyczny i nurt psychologiczny w walce z chorobami nowotworowymi. W ten sposób 
rozwija się psychoonkologia, która metodami psychologicznymi wspomaga 
zasadnicze leczenie onkologiczne. Rozwija się także odrębna dziedzina wiedzy, 
psychoneuroimmunologia, która wskazuje na związek funkcji ośrodkowego układu 
nerwowego z funkcjami odpornościowymi organizmu. Wyniki badań wskazują, że 
silny lęk i przygnębienie wpływają negatywnie na funkcje układu immunologicznego, 
co utrudnia proces zdrowienia1.  

Ciekawą rzeczą jest, że specjaliści zebrani w 1990 roku w Tutsing na 
konferencji poświęconej psychoneuroimmunologii, wśród postulatów dotyczących 
terapii psychoonkologicznej zawarli również taki: „Terapia ma skutecznie pomagać w 
sferze zagadnień filozoficznych, religijnych czy duchowych. Przyswajanie i rozwijanie 
standardowych pojęć i nazewnictwa w tej dziedzinie jest niezbędne dla skutecznej 
terapii i pracy badawczej”2. Z tego względu nieodzowne staje się ukazywanie 
znaczenia religijności w budzeniu i podtrzymywaniu ”życiodajnej” nadziei potrzebnej 
osobom zmagającym się z rakiem. W amerykańskich periodykach z zakresu 
psychoonkologii pojawia się sporo doniesień naukowych promujących ten temat.    

Psychoonkologia i psychologia zdrowia coraz częściej wskazują na znaczenie 
duchowego wymiaru osobowości w sytuacjach granicznych, również w radzeniu sobie 
z zagrażającą życiu chorobą. Ekspresją sfery duchowej jest religijność, która ma 
pozytywny wpływ na proces przewartościowania i dostrzegania nowych sensów w 
sytuacjach granicznych, pomaga w odnajdywaniu znaczenia w doświadczeniu 
zarówno śmiertelnej choroby jak i umierania. Psychoonkolodzy stwierdzają: 
„Wielkimi terapiami choroby, cierpienia i śmierci są systemy religijne, które uczą nie 
tylko jak żyć, ale także jak umierać”3. Dlatego dobrze jest, gdy w radzeniu sobie z 
                                                
1 Por. K. de Walden-Gałuszko, Tarcza woli życia. W: D. Krzemionka-Brózda, K. Mariańczyk, L. 
Świeboda-Toborek (red.), Siły, które pokonają raka: wiara, nadzieja, zdrowie. Kielce 2005, s. 14-18. 
2 M. Wirga, Terapia, która wzmacnia, W: Siły, które pokonają raka: wiara, nadzieja, zdrowie. dz. 
cyt., s. 20.  
3 E. Kilar, T. Kobierczyki, Stres onkologiczny. Wskazówki medyczne i psychologiczne. Świdnica 2004, 
s. 64. 
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chorobą nowotworową zasoby psychiczne zostają wzmocnione przez zasoby duchowe, 
stanowiące poważne źródło nadziei. 

Wyniki badań psychologicznych wykazują istotny wpływ sfery duchowej na 
proces radzenia sobie ze stresem onkologicznym. Człowiek chory, któremu udaje się 
nadawać sens nowej, trudnej sytuacji oraz zachować nadzieję i wolę życia, uzyskuje 
lepszą jakość życia oraz motywację do walki z chorobą. Psychologia coraz bardziej 
potwierdza związek wymiaru duchowego zarówno ze sferą psychiczną jednostki, jak i 
ze zdrowiem somatycznym. Można powiedzieć, że wiara i optymistyczne nastawienie 
stanowią potencjały odpornościowe organizmu4. Carl Simonton, psychoonkolog i 
dyrektor Simonton Cancer Center w USA, uważa to za fundament terapii 
psychoonkologicznej: „Najważniejsza w leczeniu jest nadzieja, wiara i poczucie sensu. 
Nadzieja – zgodnie z definicją słownikową – jest przekonaniem, że pożądane cele są 
możliwe do zrealizowania niezależnie od znikomości prawdopodobieństwa ich 
osiągnięcia. Znaczy to, że mogę wyzdrowieć niezależnie od tego, jak ciężko jestem 
chory”5. 

 
1. Nadzieja i organizm w walce z nowotworem 
 
Badania naukowe (m.in. zaprezentowane w tym tekście poniżej) potwierdzają 

związek sił płynących z nadziei i optymizmu z funkcjonowaniem systemu 
immunologicznego, który odgrywa zasadniczą rolę zarówno w powstawaniu jak i 
leczeniu chorób nowotworowych. Można zatem postawić tezę, iż deficyt nadziei nie 
pozostaje bez wpływu na osłabienie organizmu w procesie walki z komórkami 
nowotworowymi.      

Hipoteza, która uwarunkowania genetyczne traktuje jako zasadniczy czynnik 
obserwowanej na świecie częstotliwości występowania nowotworów, nie znajduje 
potwierdzenia w badaniach naukowych, ponieważ wskazują one na znaczenie jeszcze 
innego rodzaju czynników w procesie karcynogenezy, w tym czynników natury 
psychologicznej. A zatem przyczyny różnych form schorzeń nowotworowych 
uwarunkowane są nie tylko genetycznie, jednakże medycyna wciąż jeszcze nie umie 
odpowiedzieć na pytanie o czynniki, które muszą dodatkowo wystąpić (np. promienie 
jonizujące, trujące substancje działające w środowisku, substancje toksyczne, palenie 
tytoniu), by doszło do postępującej choroby nowotworowej6. Niewątpliwie, istotnym 
czynnikiem w rozwoju nowotworów jest zahamowanie działania zwykłych 
mechanizmów obronnych w układzie odpornościowym organizmu. To pozwala 
pomnażać się komórkom anormalnym w zagrażający życiu guz. Z punktu widzenia 
psychoonkologii i psychoneuroimmunologii, tym co odgrywa poważną rolę w 
zachwianiu funkcji systemu immunologicznego jest chroniczny stres emocjonalny. 
Wspomniany wyżej C. Simonton wyróżnia pięć stopni procesu psychologicznego, 
który często poprzedza chorobę nowotworową. Istotną rolę w tym procesie odgrywa 
kwestia nadziei: 

1. Postanowienie, by być określonego rodzaju osobą, podjęte na bazie 
doświadczeń wczesnodziecięcych – to kształtuje indywidualny styl postępowania w 
życiu dorosłym; 

                                                
4 Por. G. Dolińska-Zygmunt, Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych. W: G. Dolińska-
Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław 2001, s. 220. 
5 C. Simonton, Przedmowa. W: Siły, które pokonają raka: wiara, nadzieja, zdrowie. dz. cyt., s. 11. 
6 Por. M. Wirsching, Wokół raka. Pacjent, rodzina, opieka medyczna. Gdańsk 1994, s. 25-26. 
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2. Doświadczenie w krótkim czasie serii stresów, zwłaszcza tych, które 
zagrażają tożsamości osobistej; 

3. Niezdolność poradzenia sobie z problemem zgodnie z przyjętymi przez 
siebie regułami zachowania; 

4. Poczucie osaczenia i bezradności wobec problemu; 
5. Odsunięcie problemu od siebie, brak nadziei, porzucenie czynnej postawy 

wobec życia7. 
Zatem nadzieja ma związek ze stylem funkcjonowania emocjonalnego. 

Oczywiście czynniki psychologiczne są jednym z wielu ogniw w złożonym procesie 
powstawania choroby nowotworowej, dlatego medycyna mówi o polietiologii tej 
choroby. Istotne znaczenie przypisywane jest takim czynnikom psychologicznym, jak: 
stres psychospołeczny (zwłaszcza, gdy dotyczy utraty znaczącego emocjonalnie 
obiektu życiowego), stany depresyjne (brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie 
frustracji, beznadziejności i bezradności), stosowanie represyjnych form zmagania się 
z negatywnymi stanami emocjonalnymi (tłumienie, wypieranie, zaprzeczanie), 
traumatyczne doświadczenia wczesnodziecięce, pesymistyczne nastawienie do życia i 
brak nadziei. Wnioski z tego obszaru badań empirycznych wskazują również na 
możliwość istnienia osobowościowych predyspozycji do rozwoju tej choroby, obok 
czynników stresogennych8.  

Należy zaznaczyć, że dotychczasowe badania ze względu na ograniczenia 
metodologiczne nie mogą dać sposobów uchwycenia potencjalnych pacjentów 
nowotworowych. Wskazują jedynie na możliwość istnienia pewnych sposobów 
radzenia sobie lub specyficznych wzorów osobowości, które stwarzają ryzyko 
zachorowania na raka. Dlatego badacze apelują o ostrożność metodologiczną w tego 
typu poszukiwaniach oraz o interdyscyplinarne podejście do problemu, tak aby 
ujmować kompleksowe oddziaływanie czynników psychologicznych, metabolicznych, 
endokrynologicznych, genetycznych i immunologicznych9. 

Nadzieja jest ściśle związana z optymistycznym nastawieniem do przyszłości, 
tak że niekiedy tych pojęć używa się nawet zamiennie10. Zgodnie z teorią 
karcynogenezy M.E. Seligmana11, optymista nie poddaje się bezradności, nie ulega 
łatwo stanom zniechęcenia i niemożności, lecz z nadzieją patrzy w przyszłość, co w 
konsekwencji poprzez procesy hormonalne, wzmacnia jego system immunologiczny. 
Ta koncepcja w swoich założeniach przyjmuje, że między sytuacją stresową a jej 
konsekwencjami zdrowotnymi znacząco pośredniczy sposób konceptualizacji 
rzeczywistości. Chodzi o to, w jaki sposób ujmujemy w naszej percepcji przyczyny 
wydarzeń zarówno pomyślnych, jak i niepomyślnych. Według tego badacza istnieją 
dwa indywidualne style wyjaśniania: optymistyczny i pesymistyczny. Optymista 
interpretuje niepowodzenia jako zdarzenia krótkotrwałe, dotyczące tylko danej 
dziedziny, a przyczyn porażki upatruje przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych 
(np. przeciwności losu, inni ludzie). Badania potwierdzają hipotezę zakładającą 
związek między optymizmem a stanem zdrowia. To stało się źródłem zastosowania 
terapii kognitywnej w odniesieniu do pacjentów onkologicznych. Jej celem jest 
formacja nowych sposobów myślenia o porażkach, a więc nauka optymizmu. Badania 
nad efektywnością tej formy terapii wciąż trwają, jednakże już pokazują, że zwiększa 

                                                
7 Por. C. Simonton, S. Matthews-Simonton, J.L. Creighton, Triumf życia, możesz mieć przewagę nad 
rakiem. Łódź 2005, s. 34-68. 
8 Por. G. Dolińska-Zygmunt, Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych. dz. cyt., s. 209-217. 
9 Por. T. Zakrzewska, Psychospołeczne czynniki ryzyka zachorowania na raka – przegląd badań. 
Przegląd Psychologiczny, 1989, nr 4, s. 1019-1039.  
10 Por. E. Trzebińska, Psychologia pozytywna. Warszawa 2008, s. 98. 
11 Zob. M.E. Seligmann, Optymizmu można się nauczyć. Poznań 1993. 
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się aktywność komórek, które zabijają wszelkie napotykane ciała obce (wirusy, 
bakterie, komórki nowotworowe).  

Na potwierdzenie powyższej teorii przywołuje się badania M. Visintainer, która 
zastosowała metodę eksperymentalną na szczurach. Na zależność między 
optymizmem a chorobą nowotworową ma wskazywać to, że wyuczona bezradność 
szczurów czyniła ich organizmy podatnymi na rozwój komórek nowotworowych. 
Natomiast w badaniach S. Greer’a i in. optymistyczny styl życia był charakterystyczny 
dla najdłużej żyjących pacjentek z rakiem piersi12. 

Nadzieja, optymistyczne nastawienie do życia oraz wiara w siebie i swoje 
możliwości stanowią istotny potencjał odpornościowy organizmu. Ich „życiodajna” 
moc wpływa również na psychologiczne procesy radzenia sobie ze stanami 
emocjonalnymi w chorobie nowotworowej.   

K. de Walden-Gałuszko prowadziła szereg badań empirycznych z zakresu 
psychoonkologii oraz opieki paliatywnej. Jedne z badań miały na celu określenie, jak 
na ocenę jakości życia, zwłaszcza w wymiarze emocjonalnym, wpływają m.in. 
wybrane czynniki psychologiczne: poczucie sensu życia, wola życia, poziom nadziei, 
poczucie umiejscowienia kontroli i znajomość rozpoznania klinicznego13. Autorzy 
zaznaczają, że nadzieję można traktować jako wskaźnik mechanizmów 
przystosowawczych. W grupie chorych zmienną modyfikującą związek nadziei z 
jakością życia był stan zaawansowania choroby – nadzieja nabierała znaczenia w 
miarę czasu trwania choroby. Wyższy poziom na skali nadziei korelował z lepszym 
funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym, przyczyniając się do obniżenia 
depresji i lęku14. 

U osób chorych onkologicznie mieszanina intensywnych uczuć lęku, gniewu, 
przygnębienia i rozpaczy przeplatana jest nadzieją, która zmniejsza radykalnie 
następstwa negatywnych emocji. Określa się ją jako stan oczekiwania od przyszłości 
czegoś dobrego. Nadzieja przywraca optymizm, mobilizuje do działania i ułatwia 
znoszenie trudności, a więc podnosi jakość życia osoby chorej15. Oczywiście jakość 
reakcji emocjonalnych zależy także od indywidualnych cech osobowości, takich jak 
skłonność do pesymizmu, wyuczona bezradność i inne. 

Wyniki badań stanowią potwierdzenie wniosków płynących z praktyki 
terapeutycznej: „Pacjent przeżywa chorobę w każdej sferze: w cielesnej jak 
najbardziej, ale choroba dotyka także jego psychiki i sfery egzystencjalnej, duchowej – 
mówi Ewa Wojtyna, lekarz i psycholog, certyfikowany terapeuta Simonton Cancer 
Center. – O ile medycyna skupia się głównie na leczeniu choroby ciała, o tyle dla 
pacjenta często dużo ważniejsze jest cierpienie duszy – strach, złość, żal, rozpacz, 
uczucia, które nie pozwalają mu walczyć. Od tego, ile ma energii na walkę, zależy 
powodzenie na drodze do wyzdrowienia”16. 

Duchowy wymiar osobowości jest równie ważny jak sfery psychiczna i 
somatyczna. A. Moadel w swoich badaniach ukazuje nasilenie potrzeb duchowo-
egzystencjalnych u pacjentów onkologicznych, chorych na różne rodzaje raka. Osoby 

                                                
12 Por. Por. G. Dolińska-Zygmunt, Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych. dz. cyt., s. 214-
217.  
13 Por. K. de Walden-Gałuszko, M. Majkowicz, G. Szawłowska-Chojnacka, P. Magiera, Jakość życia 
pacjentów z chorobą nowotworową – badania własne. W: K. de Walden-Gałuszko, M. Majkowicz 
(red.), Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk 1994, s. 89-91. 
14 Por. tamże, s. 140-142. 
15 Por. K. de Walden-Gałuszko, U kresu. Opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie 
i personelowi środkami psychologicznymi. Gdańsk 1996, s. 25-28. 
16 R. Mazurowska, Oswoić strach. Ozon, 2005, nr 22, s. 47. 
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badane deklarowały potrzebę pomocy w pokonaniu lęku (51%), w znalezieniu nadziei 
(42%), w znalezieniu sensu w życiu (40%), oraz w odkryciu duchowych środków 
zaradczych (39%). W drugiej kwestii poruszanej w badaniach pacjenci okazywali 
potrzebę rozmawiania o szukaniu spokoju umysłu (43%), o sensie życia (28%), oraz o 
sensie umierania i śmierci (25%)17.  

 
2. Religijne radzenie sobie w chorobie onkologicznej    
 
Jak zaznaczono na początku, sfera duchowa wyraża się m.in. poprzez 

religijność, która spełnia wiele różnych funkcji w osobowości człowieka. G. Dolińska-
Zygmunt, zajmująca się psychologią zdrowia, nasilenie uczuć religijnych włącza do 
grupy mechanizmów obronnych, ponieważ pomagają one radzić sobie z niepokojem i 
poczuciem zagrożenia. Chorzy stosują różne mechanizmy psychologiczne, aby 
ochronić siebie przed nadmiernie bolesnymi stanami emocjonalnymi. Wśród reakcji 
emocjonalnych szczególnie dotkliwe bywa przeżywanie stanów depresyjnych, 
włącznie z myślami i próbami samobójczymi18. 

Psychologia religii mówi o autopsychoterapeutycznym oddziaływaniu 
religijności człowieka. Religijność odpowiada na ludzką potrzebę poczucia sensu życia 
i świata, pozwalając odnajdywać wartość wszystkich sytuacji granicznych, czyli tych 
doświadczeń egzystencjalnych, które trzeba samemu przejść i nie można ich złożyć na 
barki kogoś innego (choroba, cierpienie, śmierć). Odpowiada także na potrzebę 
bezpieczeństwa, otwierając perspektywę transcendentną, obok biologicznej i 
społeczno-kulturowej, w patrzeniu na różne zdarzenia w życiu, zwłaszcza te tragiczne. 
To uwalnia, a przynajmniej równoważy poczucie zagrożenia jakie pojawia się, gdy 
dostrzegamy, że nieodłącznym elementem życia jest przemijanie, niepewność i 
umieranie. Religijność daje nadzieję na bliską i dalszą przyszłość, co pozwala na 
zachowanie równowagi psychicznej. Transcendentne odniesienie dla całego życia 
umożliwia człowiekowi dostrzegać swoją religijną tożsamość. Oznacza to, że 
jednostka doświadcza bezwzględnej, stałej i nieodwołalnej akceptacji ze strony 
osobowego Boga. Oczywiście poczucie akceptacji nie wyklucza pojawienia się 
trudności. Jednakże ułatwia przeżywanie wszelkich kryzysów. Pozwalając ustalić 
hierarchię ważności różnych kwestii oraz granice odpowiedzialności indywidualnej, 
religijność staje się pośrednio czynnikiem redukującym neurotyczne napięcia. Dzięki 
religijności system wartości moralnych uznawany przez jednostkę zyskuje trwałą, 
stabilną podstawę i uzasadnienie. Naturalnie przywołane wyżej funkcje religijności 
dotyczą osób o zintegrowanej osobowości i dojrzałej postawie religijnej19.  

W ostatnim czasie pojawia się sporo badań, zwłaszcza zagranicznych20, 
dotyczących zagadnienia roli duchowości i religijności w podnoszeniu jakości życia 
osób chorych nowotworowo oraz w procesie radzenia sobie ze stresem 
onkologicznym. Wykazują, że religijność stanowi źródło nadziei i optymizmu, 
stanowiących siły nieodzowne w walce z rakiem. 

J.C. Holland w swoich badaniach dowodzi, że wierzenia religijne pomagają 
zrozumieć sens choroby i pomagają w radzeniu sobie z nią. Badacze testowali na 
osobach zdrowych oraz cierpiących na czerniaka złośliwego własne narzędzie Systems 
of Belief Inventory (SBI-15R), którego podstawą są dwa założenia. Pierwsze mówi o 

                                                
17 Por. A. Moadel i in., Seeking meaning and hope: self-reported spiritual and existential needs 
among an ethnically-diverse cancer patient population. Psycho-Oncology, 1999, nr 8, s. 378-385. 
18 Por. G. Dolińska-Zygmunt, Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych. dz. cyt., s. 218-219. 
19 Por. M. Wandrasz, Religijność a postawa wobec choroby. Badania pacjentów z chorobami 
nowotworowymi. Lublin 1998, s. 68-71. 
20 Odwołuję się do artykułów zawartych w Psycho-Oncology. 
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znaczeniu duchowych i religijnych wierzeń jako zmiennej pośredniczącej w radzeniu 
sobie z chorobą zagrażającą życiu, natomiast drugie założenie mówi o pozytywnym 
wpływie religijnych przekonań i praktyk na jakość życia21. 

Wyniki badań prowadzonych wśród kobiet chorych na raka piersi przez A.C. 
Sherman przy użyciu narzędzia Santa Clara Strength of Religious Faith 
Questionnaire (SCSORF Plante and Boccaccini, 1997) wykazały, że siła wiary 
religijnej wiąże się z optymizmem, chociaż nie koreluje z otwartą komunikacją w 
rodzinie i wsparciem społecznym. A zatem dla wielu chorych religia jest źródłem 
optymizmu i ochroną przeciw beznadziejności losu. Wiara w tej grupie słabo wiąże się 
z jakością relacji, natomiast o wiele bardziej jawi się jako wewnętrzny osobisty środek 
zaradczy22. 

Zagadnienie tzw. religijnego radzenia sobie w chorobie znajduje się także w 
badaniach prowadzonych przez A.L. Stanton wśród kobiet chorych na raka piersi. 
Badaczy interesowała kwestia wpływu strategii radzenia sobie oraz nadziei na 
przystosowanie psychologiczne. Wśród strategii radzenia sobie autorzy badań 
umieścili akceptację, powrót do religijnego radzenia sobie, aktywne skupienie na 
problemie, szukanie wsparcia społecznego, pozytywną reinterpretację oraz unikanie. 
Przystosowanie psychologiczne mierzono oceniając lęk przed nawrotem choroby oraz 
emocje na osi: przygnębienie – wigor. Pomiaru tych zmiennych dokonano po upływie 
trzech miesięcy i po roku od diagnozy. Z wyników badań płyną następujące wnioski:  

- wyżej wymienione strategie radzenia sobie oraz nadzieja przepowiadają 
zmianę w adaptacji po roku od diagnozy;  

- radzenie sobie poprzez akceptację prowadzi do lepszego przystosowania 
po roku;  

- unikowe strategie radzenia sobie są nieprzystosowawcze na dłuższy 
czas, ponieważ po roku prowadzą do wzrostu lęku przed nawrotem choroby;  

- radzenie sobie poprzez duchowość jest efektywne, ale jedynie dla kobiet 
o niskiej nadziei, natomiast słaby powrót do religijności jest bardziej 
charakterystyczny dla kobiet o wysokiej nadziei. Badacze wyjaśniają to tym, że 
narzędzie, które zastosowano, ukierunkowane jest na pocieszającą funkcję religii oraz 
uwypukla w religijności element określany jako poleganie na większej mocy 
(przykładowe itemy: I try to find comfort in my religion, I put my trust in God, I seek 
God’s help). Prawdopodobnie kobiety z niską nadzieją odnajdują w swojej religii 
pocieszenie w obliczu pozornie niekontrolowanego stresora. Natomiast kobiety z 
wysoką nadzieją postrzegają siebie jako osoby zdolne do tworzenia wielorakich dróg 
do osiągnięcia celów i pokonania przeszkód; 

- radzenie sobie poprzez pozytywną reinterpretację i szukanie wsparcia 
jest bardziej charakterystyczne dla kobiet z większą nadzieją, natomiast strategie 
unikowe dla tych z mniejszą nadzieją23.    

A zatem istotny związek powrotu do religijnego radzenia sobie z niskim 
poziomem nadziei może wskazywać na wzrost potrzeb religijnych u chorych kobiet o 
słabej nadziei. Dla zrozumienia przytoczonych badań należy zdefiniować rozumienie 
niektórych terminów. Otóż sformułowanie „religijne radzenie sobie” wskazuje, że 
                                                
21 Por. J.C. Holland i in., A brief spiritual beliefs inventory for use in quality of life research in life-
threatening illness. Psycho-Oncology, 1998, nr 7, s. 460-469. 
22 Por. A.C. Sherman i in., Measuring religious faith in cancer patients: reliability and construct 
validity of The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire. Psycho-Oncology, 2001, nr 10, 
s. 436-443. 
23 Por. A.L. Stanton, The first year after breast cancer diagnosis: hope and coping strategies as 
predictors of adjustment. Psycho-Oncology, 2002, nr 11, s. 93-102. 
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zagadnienie „ludzkiego ducha” jest wyraźnie zredukowane do problematyki well-
being (dobrostan), co jest przejawem pragmatycznego rozumienia duchowości. 
Wyniki badań psychologicznych skupiają się przede wszystkim na ukazaniu znaczenia 
tej sfery w radzeniu sobie (coping) z trudnymi, nieuchronnymi sytuacjami, takimi jak 
choroba, śmierć bliskiej osoby lub własne umieranie24.   

Ponadto badania psychologiczne podejmując zagadnienia duchowości i 
religijności często utożsamiają je, a czasem traktują rozłącznie. Dlatego dla uściślenia 
pojęć należy przywołać różnice jakie istnieją między religijnością i duchowością na 
gruncie psychologii. Duchowość jest szerszym pojęciem i wiąże się z dostrzeganiem w 
życiu ostatecznego sensu oraz wartości, które pozwalają osiągać stan harmonii i 
pokoju. Natomiast religijność jest pojęciem węższym, oznaczającym udział w 
określonych wierzeniach, obrzędach i aktywność w tradycyjnych religiach. Religijność 
może stanowić źródło oraz kanał ekspresji dla duchowości człowieka25. Amerykański 
program terapeutyczny Re-Creating Your Life: During and After Cancer, próbuje 
integrować oddziaływania psychologiczne i duchowe. Duchowy wymiar tej terapii 
kładzie nacisk na takie elementy, jak: umiejscowienie poczucia kontroli w Bogu, 
doświadczenie Boga afirmującego osobę, osobiste relacje z Bogiem, duchowy sens 
doświadczeń chorobowych, kwestia przebaczenia i poczucia winy26. W taki sposób 
pojmuje się kwestie duchowości i religijności w obszarze psychoonkologii. 

 
3. Religijność rodząca nadzieję 
 
Człowiek religijny interpretuje różne trudne doświadczenia nadając im 

pozytywne znaczenia, np. chorobę może traktować jako okazję do duchowego 
postępu. Dzięki takiej postawie, którą nazywamy w religijnym języku zgodą na wolę 
Bożą, usunięta zostaje podstawa psychicznej depresji. Wiara religijna rozumiana jako 
stan zaufania Bogu pozwala zredukować lęk, zwłaszcza lęk przed śmiercią. Zatem 
może być czynnikiem terapeutycznym, ponieważ pozwala zintegrować osobowość 
uwalniając ją od różnego rodzaju konfliktów i prowadząc ku harmonii. Ponadto 
religia przekraczając wszelkie kategoryzacje społeczne podkreśla wartość każdego 
człowieka jako bytu stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Świadomość tego 
wzmacnia poczucie własnej wartości i poczucie godności27. Jednakże taka 
wzmacniająca funkcja religijności uwarunkowana jest posiadanym aktualnie obrazem 
Boga, który u osób chorych stanowi swoisty pryzmat dla ich postaw wobec cierpienia.  

Choroba jest dla człowieka stanem, który między innymi kształtuje jego 
samego. Ten trudny proces, wymagający wielkiego wysiłku, nie jest nigdy obojętny 
ani dla samego chorego, ani dla ludzi i środowisk, z którymi chory się styka. Strategie 
przystosowawcze podejmowane przez chorych nie wyłączają pierwiastka religijnego 
istniejącego w osobowości. W tym procesie tworzą się różne postawy wobec aktualnie 
przeżywanego cierpienia i choroby, w których religijność przyjmuje dominującą 
funkcję. M. Rękas28, długoletni duszpasterz chorych, podaje cztery postawy 
pozytywne i cztery postawy negatywne wobec choroby. Pozytywna postawa 
charakteryzuje się tym, że chory akceptuje swoją chorobę jako zgodną z wolą Bożą i 

                                                
24 Por. P. Socha, Psychologia rozwoju duchowego – zarys zagadnienia. W: P. Socha (red.), Duchowy 
rozwój człowieka. Kraków 2000, s. 15-18. 
25 Por. M.J. Brady i in., A case for including spirituality in Quality of Life Measurement in oncology. 
Psycho-Oncology, 1999, nr 5, s. 417-428. 
26 Por. B. Cole, K.I. Pargament, Re-Creating Your Life: A spiritual/psychotherapeutic intervention for 
people diagnosed with cancer. Psycho-Oncology, 1999, nr 5, s. 395-407. 
27 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii. Kraków 1998, s. 262-266. 
28 Zob. M. Rękas, Tajemnica cierpienia. Katowice 1949. 
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nie traci nadziei na wyzdrowienie (tzw. chory opanowany). Może też traktować 
chorobę jako szansę doskonalenia się wewnętrznego poprzez pokonywanie trudności 
(chory wzniosły). Choroba może przenieść uwagę człowieka ze spraw ziemskich na 
sprawy ducha. Wówczas pełniej odkrywa swoje przeznaczenie do życia wiecznego 
(chory duchowy). Może też przyjmować cierpienie w łączności z Chrystusem i składać 
je jako ofiarę za zbawienie świata (chory ofiarny). Chorzy przyjmujący negatywne 
postawy wobec choroby są zrażeni, zniechęceni, rozgoryczeni, zrozpaczeni, poddają 
się poczuciu bezradności i beznadziei. Niektórzy traktują chorobę jako sposób 
uzyskania korzyści różnego rodzaju (zainteresowanie ze strony innych osób, uczucia, 
zwolnienie z odpowiedzialności). 

Samo niepowtarzalne i nieprzekazywalne doświadczenie egzystencjalne, jakim 
jest cierpienie i choroba stawiająca w obliczu śmierci, nie może pozostać bez wpływu 
na życie duchowe i religijne człowieka. Przeżycia związane z chorobą nowotworową, 
która w świadomości społecznej i często indywidualnej funkcjonuje jako śmiertelna, 
mogą doprowadzić do zmian w sferze religijnej. Kiedy pojawia się pytanie 
„dlaczego?”, często okazuje się, że odpowiedź w oparciu o dotychczasową formę 
religijności jest już niewystarczająca. Wielu chorych, poszukując nadziei, dokonuje 
przekształcenia obrazu Boga, tak aby przynosił duchowe uzdrowienie. Można 
powiedzieć, że chodzi o przywołanie „twórczych” obrazów Boga, umożliwiających 
duchowy wgląd, pokonanie rozpaczy i tworzenie nowej nadziei29. 

Sytuacja psychologiczna osoby umierającej wywiera wpływ zwłaszcza na kształt 
wymiaru emocjonalnego w obrazie Boga. Jedynie pozytywne uczucia w odniesieniu 
do Boga mogą budzić nadzieję potrzebną człowiekowi w każdym okresie życia, 
również w okresie umierania30. 

W tym kontekście należy przywołać bardzo ważną kwestię. Otóż zagrożenie 
utraty tak wielkiej wartości, jaką jest życie, zawsze wyzwala silny lęk egzystencjalny. 
Emocja lęku dotyczy zarówno cierpienia fizycznego, jak i samego fizjologicznego 
procesu umierania (lęk tanatyczny). J. Makselon podkreśla, że lęk tanatyczny jest 
reakcją niezależną od osobistej wiary religijnej, bez względu na jej głębię: „wierzący, 
będący w sytuacji wobec śmierci, nie jest w stanie przekroczyć biologii swego 
człowieczeństwa. Biologię człowieka charakteryzuje przemijalność i związany z tym 
lęk, który jest jednym z najbardziej pierwotnych przeżyć w świecie ożywionym. 
Fizjologiczny i psychologiczny poziom lęku wobec śmierci nie jest więc winą, ani 
kwestią wiary”31. 

Jak już zostało zaznaczone, obraz Boga, jaki formuje się w świadomości 
człowieka, ma istotny wpływ na kształt jego religijności. Pojęcie Boga nie jest 
pojęciem wrodzonym. Powstaje na drodze uczenia się i podlega tym samym 
procesom, co inne pojęcia i wyobrażenia. Kształtuje się ono stopniowo poprzez 
własne czynności poznawcze oraz doświadczenia emocjonalne. Treści poznawcze i 
emocjonalne kryjące się w obrazie Boga są zróżnicowane przez olbrzymią ilość 
indywidualnych doświadczeń32. 

                                                
29 Por. J. Makselon, Optymalny model poradnictwa psychologiczno-religijnego? W: J. Makselon 
(red.), Poradnictwo psychologiczno-religijne. Teoria i praktyka. Kraków 2001, s. 64. 
30 Por. K. de Walden-Gałuszko, U kresu. Opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, 
rodzinie i personelowi środkami psychologicznymi. Gdańsk 1996, s. 71-72. 
31 J. Makselon, Struktura wartości a postawa wobec śmierci. Studium z tanatopsychologii. Lublin 
1983, s. 147. 
32 Por. J. Król, Wpływ posiadanego obrazu ojca na pojęcie Boga u dzieci. W: Z. Chlewiński (red.), 
Psychologia religii. Lublin 1982, s. 181-182. 
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Niski poziom wiedzy religijnej uzyskanej w procesie kształcenia religijnego, 
niewłaściwe wychowanie religijne lub jego brak, negatywne doświadczenia domu 
rodzinnego, ograniczenie zdolności poznania i przeżywania wartości – to czynniki 
leżące u podstaw powstawania karykaturalnego obrazu Boga. Ten fałszywy, 
zdeformowany emocjonalnie i poznawczo obraz Boga wywiera ogromny wpływ na 
kształt wiary i jej realizację w życiu. Człowiek z prymitywną koncepcją Boga, w 
sytuacjach trudnych, odpowiedzialnością za swoje cierpienia często mimowolnie 
obarcza Boga. Cierpienie kojarzy się z karą, a kara jest konsekwencją winy. Zdaniem 
psychoanalityków bunt przeciw Bogu jako rzekomemu sprawcy cierpienia jest 
wyrazem walki z poczuciem winy. Konsekwencją fałszywego wyobrażenia Boga może 
być wątpienie w Jego dobroć, a nawet negowanie Jego istnienia33.  

D.P. Foley, na podstawie badań, stworzył typologię jedenastu postaw wobec 
własnego cierpienia, które odwołują się do różnych obrazów Boga w religijności 
człowieka: 

1. Postawa ukaranego – fałszywy obraz Boga prowadzi do interpretacji 
cierpienia w kategoriach winy i kary;  

2. Postawa poddanego próbie – poczucie braku wdzięczności wobec Boga 
sprawia, że chory przyjmuje cierpienie jako próbę swojej wierności; 

3. Postawa nieszczęśliwego – wynika z fałszywego obrazu Boga, którego 
możliwości są ograniczone i który nie ma kontroli nad złem; 

4. Postawa uległości wobec praw natury – chory nie obarcza Boga winą za 
cierpienie, ale może mieć wątpliwości co do Jego dobroci i wszechmocy; 

5. Postawa rezygnacji wobec „woli Bożej” – to wyraz fatalistycznej wizji 
życia, która przyjmuje sadystyczny obraz Boga; 

6. Postawa akceptacji ludzkiego losu – nadzieja na koniec cierpienia oraz 
zaufanie do Boga prowadzą do przyjęcia cierpienia jako nieuchronnej konsekwencji 
życia ludzkiego; 

7. Postawa osobowego wzrostu – traktowanie choroby jako środka do 
osobowego wzrostu, ale bez akceptacji cierpienia i z poczuciem urazy względem Boga; 

8. Postawa defensywna – chory zaprzecza swojej chorobie i nadmiernie 
uruchamia takie mechanizmy obronne jak: odrzucenie, tłumienie, izolacja, reakcje 
histeryczne, skrzywiona percepcja; 

9. Postawa minimalizowania – wiąże się z tym wdzięczność Bożej 
opatrzności, że ustrzegł przed czymś gorszym, a jednocześnie postrzega się Boga jako 
nieprzewidywalnego w wyborze; 

10. Postawa Bożej perspektywy – przyjmuje cierpienie jako doświadczenie 
niewytłumaczalne, któremu Bóg może nadać sens; 

11. Postawa odkupieńcza – dotyczy osób posiadających chrystocentryczną 
duchowość, która budzi nadzieję na duchowe korzyści ze zjednoczenia swojego 
cierpienia z Chrystusowym. Może przybierać różne formy: ofiarowania, jednoczącą, 
uczestniczącą, altruistyczną, poświęcającą, pokutującą, wynagradzającą, 
wstawienniczą34. 

Pozytywny obraz Boga, nasycony ufnością i pozytywnymi uczuciami, jest 
podstawą dojrzałej postawy religijnej, z której rodzi się nadzieja. Zgodnie z typologią 
autorstwa R. Jaworskiego dojrzałą formą religijności jest religijność personalna. 
Charakteryzuje osoby, które traktują Boga jako istotę osobową, aktywną, godną 
zaufania. Ich obraz Boga jest pozytywny pod względem poznawczym, emocjonalnym i 

                                                
33 Por. Z. Chlewiński, Religijność dojrzała. W: Z. Chlewiński (red.), Wybrane zagadnienia z 
psychologii pastoralnej. Lublin 1989, s. 16. 
34 Por. M. Szentmártoni, Psychologia pastoralna. Kraków 1995, s. 91-93. 
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behawioralnym. To oznacza, że człowiek o takiej religijności ma poczucie wolności, 
twórczości, własnej godności, sprawczości i odpowiedzialności. Między nim a Bogiem 
istnieją kontakty interpersonalne o wysokim stopniu nasilenia. Osoba Boga stanowi 
centralną wartość dla takich osób i integruje cały system ich wartości. Charakteryzuje 
je silne poczucie bliskości Boga i identyfikacji z Nim. W sferze behawioralnej osoby o 
religijności personalnej wyróżniają się aktywnością i zaangażowaniem, otwartością na 
odmienne postawy i prądy myślowe, oraz autonomicznością zachowania religijnego. 
Osoby te przyjmują postawy allocentryczne w życiu. Ich przekonania i zachowania 
religijne są stabilne, co umożliwia pozytywne przeżywanie kryzysów35. 

Religijność personalna, w której człowiek przyjmuje ufną postawę względem 
osobowego Boga, niewątpliwie stanowi źródło „życiodajnej” nadziei. A nadzieja 
potrafi scalać osobowość zdezorganizowaną przez przewlekłą chorobę. Należy 
pomagać chorym w przywoływaniu „twórczych” obrazów Boga, które pozwolą im 
kształtować pozytywną postawę wobec cierpienia i choroby. Pomoc terapeutyczna 
świadczona osobom walczącym z nowotworem powinna uwzględniać sferę religijną i 
duchową, w której drzemią siły potrzebne w pokonaniu raka.   

 
 

                                                
35 Por. R. Jaworski, Harmonia i konflikty. Empiryczna weryfikacja podstawowego paradygmatu 
psychologii pastoralnej. Warszawa 2004, s. 252-256. 
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OBRAZ SIEBIE U OSÓB PO KOREKCJI WADY WZROKU 

 
 
Wstęp 
 

a pośrednictwem zmysłu wzroku przyjmujemy najwięcej informacji z 
otoczenia i na ich podstawie tworzymy własny obraz świata. Dla oczu to 
ciągły, lecz konieczny wysiłek. Obecnie żyje ok. 50% ludzi z wadami 

wzroku, a najczęściej wybieraną metodą jego korekcji są okulary. Wiele osób, dotyczy 
to szczególnie młodego pokolenia, rezygnuje z nich, kierując się nie racjonalnymi 
przesłankami, lecz odczuciem dyskomfortu i względami estetycznymi. Postrzeganie 
własnej atrakcyjności często uzależnione jest od możliwości realizacji potrzeb, a 
okulary są niejednokrotnie przeszkodą w ich zaspakajaniu. Wszystko to może 
wpływać na obniżenie oceny samego siebie, stąd niejednokrotnie rodzi się 
poszukiwanie jakiegoś generalnego rozwiązania tych problemów i podjęcie decyzji o 
zabiegu chirurgicznym, który ma przynieść definitywne przeciwdziałanie deficytom 
somatycznym i psychicznym. Celem poniższego opracowania jest uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie: czy chirurgiczne skorygowanie wady wzroku powoduje 
zmiany w strukturze obrazu siebie oraz podwyższenie samooceny. Taką nadzieję 
wiązały z nią osoby, które się jej poddały. Dla weryfikacji postawionych hipotez 
zastosowano Test Przymiotnikowy ACL (Adjective Check List) H. G. Gougha i A. B. 
Heilbruna.  

 
1. Teoretyczne podstawy badań 
 
Percepcja to proces odbioru informacji oraz ich interpretacji, której istotną 

cechą jest jej aktywny i twórczy charakter. Szacuje się, że około 80% danych dociera 
do nas za pośrednictwem wzroku. Problemy ze wzrokiem ma ponad połowa Polaków. 
Ogólnie wady układu optycznego możemy podzielić na krótkowzroczność (myopia), 
nadwzroczność (hypermetropia) i astygmatyzm (niezborność). Dla uniknięcia 
skutków tych deficytów wymagana jest ich korekcja. Wraz z postępem technik 
medycznych, oprócz tradycyjnych metod poprawy widzenia (okulary korekcyjne bądź 
soczewki kontaktowe) pojawiła się alternatywna – chirurgia refrakcyjna, rodzaj 
operacji, która ma na celu doprowadzenie oka do normowzroczności, bądź 
zmniejszenia występującej wady, polegająca na zmianie kształtu powierzchni rogówki 
przy pomocy lasera. W 1951 r japoński okulista Tsutomu Sato skonstruował specjalny 
nóż i zaczął stosować technikę operacyjną polegającą na nacinaniu rogówki w celu jej 
spłaszczenia. Metoda ta wywoływała komplikacje pooperacyjne i zaniechano tych 
zabiegów. Istotny wkład w dalszy jej rozwój miał Jose Barraquer, który w tym okresie 
skonstruował mikrokeratom. Jednym z twórców nowoczesnej keratometrii radialnej 
był Światosław Fiodorow. Stworzył on podwaliny chirurgii refrakcyjnej. Dalszy rozwój 
technologii spowodowało wynalezienia metody PRK (photorefractive keratectomy) 
przez Theo Seilera w latach 80, w Niemczech. Prowadzone badania (Northrup 
Corporation Research and Technology Center uniwersytetu Kalifornijskiego, Mani 
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Lal Bhaumik i współpracownicy) doprowadziły do skonstruowania lasera 
ekscymerowego. Uważa się, że był to kamień milowy w historii operacji oczu typu 
LASIK (opatentowany w 1973 r.). Został on następnie udoskonalony przez 
Rangaswamy Srinivasana. W 1980 Srinivasan pracował w laboratorium badawczym 
IBM Research i odkrył, że ultrafioletowy laser ekscymerowy może wytrawić żywą 
tkankę w precyzyjny sposób przy równoczesnym braku uszkodzeń cieplnych okolicy. 
Nazwał to zjawisko fotodekompozycją ablacyjną (Ablative Photodecomposition, 
APD). Dzięki postępom w technice laserowej oraz rozwojowi technologicznemu i 
teoretycznemu chirurgii refrakcyjnej, LASIK w 1990 r. została rozwinięta przez Lucio 
Buratto (Włochy) i Ioannis Pallikaris (Grecja), jako połączenie dwóch wcześniejszych 
metod, LASEK i fotokeratektomii refrakcyjnej (PRK). Szybko stała się popularna z 
powodu większej precyzji i zmniejszonego, w porównaniu z dwoma wcześniejszymi 
metodami, ryzyka powikłań. Do tej pory tą techniką wykonano już kilkanaście 
milionów zabiegów1. 

Obraz siebie jest elementem struktury osobowości pełniący funkcję jej 
integratora, zapewnia trwałość, powtarzalność zachowań. Jest też ważnym 
czynnikiem samoakceptacji, determinuje stosunek człowieka do samego siebie. 
Tworzy się w wyniku zachodzącego w przeszłości i aktualnego obserwowania 
własnego funkcjonowania.2 Jako przedmiot badań interesuje psychologów już od lat 
30-tych ubiegłego stulecia. A. Adler, jako jeden z pierwszych stwierdził, że 
postępowanie człowieka wynika z jego mniemania o sobie samym i o świecie3. Obraz 
samego siebie, to sposób spostrzegania siebie jako kogoś odrębnego i centralnego 
punktu w stosunkach z innymi ludźmi. Obraz ten obejmuje wcześniejsze 
doświadczenia, a także aktualne postawy, ambicje i dążenia, to wyuczona konstelacja 
wrażeń, spostrzeżeń i wartości dotyczących siebie, to także świadomość własnego 
istnienia i funkcjonowania. Jego zgodność z doświadczeniem ma bardzo ważne 
znaczenie w regulacji zachowania, umożliwia zaspokajanie potrzeb i rozwój własnej 
osoby.4 W polskiej literaturze naukowej omawiana problematyka stała się 
przedmiotem zainteresowania wielu psychologów5.  

                                                
1 H. V. Gimbel, E. E. Anderson Penno, Lasik Complications: Trends and Techniques, SLACK Inc, 
Thorofare, NJ 2004; L. E. Probst (red.) Lasik: Advances, Controversies, and Customs, SLACK Inc., 
Thorofare NJ 2004; M. Hanratty, Lasik: A Handbook for Optometrists, SLACK Inc, Thorofare NJ 
2005; E. W. Kornmehl, R. K. Maloney, J. M. Davidorf, Lasik: A Guide to Laser Vision Correction, 
ADDICUS BOOKS Inc., Omaha NE 2006; P. Vinciguerra, F. I. Camesasca (red.) Refractive Surface 
Ablation: PRK, LASEK, Epi-LASIK, Custom, PTK, and Retreatment, SLACK Inc., Thorofare NJ 2006; 
M. Lasota, Metoda Epi-Lasik w chirurgii refrakcyjnej, pobrano 15. 01 2009. 
http://www.cxnews.pl/metoda-epi-lasik-w-chirurgii-refrakcyjnej,29.html,  
za: CX-News – Informator Medyczny, 2007 nr 2/21; Mavit – Centrum Medyczne, Laserowa korekcja 
wady wzroku, http://mavit.com.pl, pobrano 15. 01. 2009. 
2 S. Siek, Wybrane metody badania osobowości. ATK, Warszawa 1993; 
3 A. Adler, Sens życia. Gebethner i Wolff, Kraków 1937. 
4 A. Combs, D. Snygg, Individual Behavior.Harper, New York NY 1959; R. C. Wylie, The self concept: 
A critical survey of pertinent research literature. University of Nebraska Press., Lincoln NE 1961; J. 
Nuttin, Struktura osobowości. PWN, Warszawa 1984; C. R. Rogers, Sposób Bycia. Rebis, Poznań 
2002; J. Bielecki, Psychologia nie tylko dla psychologów. UKSW, Warszawa 2002. 
5 J. Reykowski, Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący postępowanie, „Kwartalnik 
Pedagogiczny”, 1970, nr 3, s. 45-48; A. Brzezińska, Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na 
zachowanie. Kwartalnik Psychologiczny, 1973, nr 3, s. 87-97; W. Łukaszewski, Osobowość, struktura i 
funkcje regulacyjne, PWN, Warszawa 1974; L. Niebrzydowski, O poznaniu i ocenie samego siebie. 
Nasza Księgarnia, Warszawa 1976; S. Siek, Rozwój osobowości. ATK, Warszawa 1976; J. Kozielecki, 
Psychologiczna teoria samowiedzy. PWN, Warszawa 1986. 
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Obraz samego siebie posiada również własne, specyficzne cechy: zbieżność z 
przyjętym ideałem, znajomość i akceptacja siebie lub ich brak, z których następnie 
wynika, samoocena i postrzeganie swoich możliwości w różnych konkretnych 
sytuacjach. W zależności od emocjonalnego stosunku do własnych cech, samoocena 
jest pozytywna bądź negatywna, i ona z kolei determinuje poczucie własnej wartości. 
Podstawowe zręby obrazu siebie formują się w ciągu kilku pierwszych lat życia. 
Doświadczenia dzieciństwa decydują o tym, czy nastawienie do siebie i do świata 
będzie optymistyczne, ufne, akceptujące, czy nacechowane niewiarą w siebie, 
nieufnością do otoczenia, deprecjonowaniem siebie, ostatecznie poczuciem mniejszej 
wartości. Wyuczone w tym okresie strategie działania, uwarunkowane przez 
określone właściwości obrazu siebie zazwyczaj powtarzamy w późniejszym życiu. 
Samoakceptacja wpływa również na poziom dojrzałości psychicznej, który pozwala na 
akceptację własnych emocji. Nie oznacza ona ulegania tym uczuciom, ale zdawanie 
sobie sprawy z zaistniałych pobudek. Obraz siebie osoby dojrzałej psychicznie jest: 
pozytywny, człowiek taki wierzy w siebie, ma poczucie, że jest kimś akceptowanym i 
równie wartościowym jak inni ludzie; stawia sobie realistyczne cele, jego ideał siebie 
nie jest zbyt odległy od realnego obrazu; posiada adekwatną wiedzę o sobie, zna swoje 
możliwości i ograniczenia; przejawia umiarkowany stopień miłości własnej; ma 
poczucie rzeczywistości, godzi się z taką jaka jest i zdaje sobie sprawę z konieczność 
przezwyciężania oporów, aby realizować swoje cele; jest przekonany o słuszności 
swoich życiowych decyzji6  

Potrzeby rozumie się najczęściej jako wymogi, których spełnienie jest 
niezbędne dla kontynuacji życia, rozwoju i prawidłowego funkcjonowania człowieka. 
Dotyczą one przede wszystkim określonego typu związków, czy relacji organizmu lub 
osobowości, ze środowiskiem.7 Wydaje się, iż najpełniejszą teorię potrzeb, na gruncie 
psychologii, opracował H. A. Murray.8 Określa on potrzebę psychiczną, jako 
hipotetyczną fizyko-chemiczną siłę działającą w mózgu, która organizuje percepcję, 
napęd do działania oraz określone grupy reakcji automatycznych, słownych, 
motorycznych, wyobrażeniowych, w celu zmiany sytuacji niezadowalającej, 
wyzwalającej stan napięcia jednostki. Mogą one być wyzwalane przez procesy 
endokrynologiczne i inne procesy zachodzące wewnątrz ciała, częściej jednak, na 
skutek oddziaływań społecznych. Twierdzi, że o istnieniu potrzeby można 

                                                
6 Por. J. Bielecki, Psychologia nie tylko dla psychologów. dz. cyt.; A. Birich, T. Malim, Psychologia 
rozwojowa w zarysie – od niemowlęctwa do dorosłości. PWN, Warszawa 1999; B. L. Block, 
Osobowościowe uwarunkowania nasilenia problemów psychospołecznych u osób z uszkodzeniem 
rdzenia kręgowego. KUL, Lublin 1999; A. Brzezińska, Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ 
na zachowanie. art. cyt., s. 87-97; K. Horney, Nerwica a rozwój człowieka: trudna droga do 
samorealizacji. Rebis, Poznań 2006; A. Kępiński, Melancholia. PZWL, Warszawa 1993; M. Leary, 
Wywieranie wrażenia na innych. GWP, Gdańsk 2002; L. Niebrzydowski, O poznaniu i ocenie samego 
siebie. dz. cyt.; A. Matczak, Rozwój osobowości. W: Z. Włodarski, A. Matczak, Wprowadzenie do 
psychologii, WSiP, Warszawa 1998, s. 279-302; J. Reykowski, Obraz własnej osoby jako mechanizm 
regulujący postępowanie, art. cyt., s. 45-48; H. R. Schaffer, Początki uspołecznienia dziecka, PWN, 
Warszawa 1981; S. Siek, Formowanie osobowości.ATK, Warszawa 1986; S. Siek, Autopsychoterapia. 
ATK, Warszawa 1999; B. Wojciszke, Struktura „ja”, wartości osobiste i zachowanie. Ossolineum, 
Wrocław 1986; B. Wojciszke, M. Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie. Impuls, 
Kraków 2003. 
7 por. P. T. Young, Motivation and emotion. Wiley, New York NY 1961; K. Obuchowski, Psychologia 
dążeń ludzkich. PWN, Warszawa 1966; S. Garczyński, Potrzeby psychiczne. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1969; J. Reykowski, Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący postępowanie. art. 
cyt., s. 45-48; J. Reykowski, Osobowość. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia. PWN, Warszawa 
1992, s. 115-185; J. Nuttin, Struktura osobowości. dz. cyt.; S. Siek, Wybrane metody badania 
osobowości. dz. cyt.; J. Bielecki, Psychologia nie tylko dla psychologów. dz. cyt. 
8 H. A. Murray, Motywacja i uczucia. PWN, Warszawa 1968. 
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wnioskować na podstawie efektu, czyli końcowego rezultatu zachowania i jego 
charakteru: zadowolenia z osiągnięcia określonego efektu lub rozczarowania, gdy on 
nie nastąpi – wyrażania określonych emocji, oraz wybiórczego postrzegania i 
reagowania na specyficzną klasę bodźców. Stworzył listę podstawowych potrzeb i 
podzielił je na określone typy: pierwotne i wtórne, jawne i utajone, skoncentrowane i 
rozproszone, proaktywne i reaktywne, potrzeby aktywności, formy i skupione na 
wyniku. Działanie potrzeb podlega pewnym prawidłowościom: występują w 
zmiennym nasileniu, w określonych wiązkach i popadają we wzajemne konflikty.9 
Jedną z bardziej znanych hierarchii potrzeb w teoriach psychologicznych jest tzw. 
piramida Maslowa. Jej realizacji przypisuje on podstawowe znaczenie dla rozwoju 
człowieka, czyli jego samoaktualizacji.10  

 
2. Przegląd badań  
 

W literaturze przedmiotu wiele relacji z badań dotyczy oddziaływania 
niepełnosprawności na wyszczególnione zmienne osobowościowe. Teorie 
psychologiczne zawierają twierdzenia, iż stan fizyczny i sprawność organizmu nie 
pozostają bez wpływu na obraz siebie. Już Z. Freud11 duże znaczenie przypisywał 
doświadczeniu własnego ciała jako podstawy kształtowania się osobowości. 
Doświadczanie ograniczeń powoduje zakłócenia w rozwoju, a w percepcji danej 
osoby, zmienia się jej pozycja społeczna, które to z kolei rzutują na samoocenę. Ciało z 
jego właściwościami to bodziec o określonej wartości, tak dla osoby, jak i dla 
otoczenia, oraz narzędzie w procesie adaptacji. Niepełnosprawność może się 
przyczynić do ukształtowania takiego obrazu siebie, który nie osiągnie zadowalającej 
integralności, i w którym nie nastąpi zbudowanie wystarczająco pozytywnej 
samooceny.12 Polskie badania dotyczące funkcjonowania psychicznego osób z wadami 
wzroku dotyczyły przede wszystkim ludzi niedowidzących i niewidomych. Prowadzili 
je między innymi: M. Grzegorzewska, T. Majewski, J. Mendrun, Z. Sękowska, A. 
                                                
9 por. także C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości. PWN, Warszawa 2006; J. 
Bielecki, Psychologia nie tylko dla psychologów. dz. cyt. 
10 por. A. H. Maslow, Motywacja i osobowość. PAX, Warszawa 1990. 
11 S. Freud, Wstęp do psychoanalizy. Książka i Wiedza, Warszawa 1958. 
12 por. G. W. Allport, Personality a Psychological Interpretation.Constable and Comp., London 1949; 
C. R. Rogers, Teoria terapii, osobowości i relacji interpersonalnych, rozwinięta w oparciu o podejście 
skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, 1984, nr 2-3, s. 1-91; R. C. Wylie,. The self 
concept: A critical survey of pertinent research literature. dz. cyt.; E. R. Hilgard, Wprowadzenie do 
psychologii. PWN, Warszawa 1972; H. Heflich–Piątkowska, J. Walicka, Problemy psychologiczne i 
psychopatologiczne w ciężkich uszkodzeniach narządu ruchu, PZWL, Warszawa 1975; H. Larkowa, 
Adaptacja zawodowa i szkolenie niepełnosprawnych pracowników w zakładach przemysłowych, 
CIOP, Warszawa 1980; H. Larkowa, Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne. PWN 
Warszawa 1987; Z. Palak, Obraz własnej osoby i poziom samoakceptacji młodzieży niewidomej 
kończącej szkołę podstawową. Rozprawa doktorska, UMCS, Lublin. 1981; Z. Palak, Obraz własnej 
osoby młodzieży niewidomej. UMCS, Lublin 1988; H. Bogacka, Osobowościowe i środowiskowe 
determinanty rozwoju społecznego dzieci niewidomych, „Materiały III Krajowego Sympozjum 
Psychologii Defektologicznej”, UW, Wrocław 1982, t. 2, s. 423-443; Z. Sękowska, Kształcenie dzieci 
niewidomych, PWN, Warszawa 1974; Z. Sękowska, Pedagogika specjalna. PWN, Warszawa 1984; J. 
Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy. dz. cyt.; R. Łapińska, M. Żebrowska, Wiek dorastania. 
W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa 1986, s. 664-
994; B. L. Block, Osobowościowe uwarunkowania nasilenia problemów psychospołecznych u osób z 
uszkodzeniem rdzenia kręgowego. dz. cyt.; C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości. 
dz. cyt. 
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Dobrzańska, K. Klimasiński, Z. Palak, R. Ossowski13. Stwierdzono w nich różnice 
osobowościowe, w stosunku do grupy kontrolnej, w następujących wymiarach: 
niestałość i podwyższona wrażliwość emocjonalna, wysokie napięcie i skłonność do 
wyolbrzymiania obaw, subiektywizm w ocenianiu, słabość mechanizmów obronnych, 
obniżona akceptacja własnej osoby, poczucie niższości, pesymistyczne nastawienie i 
tendencja do rozpamiętywania własnych niepowodzeń, trudności osobowościowe, 
niekonwencjonalność i nietypowy sposób reagowania na sytuacje społeczne, 
zwiększona radykalność i pomysłowość, ale jednocześnie wyższe uzależnienie od 
innych i większa wytrwałość w działaniu. Obraz własnej osoby młodzieży niewidomej 
badała Z. Palak.14 Ich wyniki wykazały, że obraz ten generalnie nie różni się od tego, 
jaki posiadali rówieśnicy, poziom samoakceptacji młodzieży niedowidzącej był 
porównywalny z widzącą. Badania R. Ossowskiego15 wykazały, że obraz własnej osoby 
niepełnosprawnych studentów w porównaniu z pełnosprawnymi studentami, jest 
zaniżony. Niewidomi mają poczucie znacznie większej rozbieżności między „ja” 
realnym a „ja” idealnym w zakresie ogólnej sprawności umysłowej oraz posiadanymi 
zdolnościami i umiejętnościami. Mają też obniżone poczucie samoakceptacji oraz 
akceptacji innych. Wartość samooceny koreluje z wieloma zmiennymi o czym 
świadczą wyniki wielu badań. Pozytywna samoocena towarzyszy wyższemu 
poziomowi: faktycznych osiągnięć życiowych i motywacji do nich, wytrwałości, 
pozytywnych sądów o innych ludziach, funkcjonowania społecznego, poczucia 
wewnętrznej kontroli, zadowolenia z życia i różnych jego dziedzin, potrzeby aprobaty 
społecznej, przeżywania uczuć pozytywnych i rzadszemu przeżywaniu uczuć 
negatywnych, samopoczucia psychicznego, radzenia sobie ze stresem oraz lepszemu 
stanowi zdrowia somatycznego. Przedstawione powyżej badania nad osobowością 
młodzieży niewidomej wskazują na jej: bardziej negatywny obraz siebie i zaniżoną 
samoocenę (Ossowski), zmniejszone poczucie bezpieczeństwa, lękliwość i napięcie 
emocjonalne wyrażające się między innymi w tendencjach do agresywności i 
wzmożonej drażliwości (Palak), niekiedy zubożenie sfery emocjonalnej, w stosunku 
do porównywanej populacji. Autorzy wcześniejszych opracowań nie ukazywali 
znaczących różnic pomiędzy strukturą osobowości osób niewidomych i 

                                                
13 M. Grzegorzewska, Wybór Pism, PWN, Warszawa 1964; T. Majewski, Rehabilitacja psychiczna 
ociemniałych. PZWL, Warszawa 1971; T. Majewski, Niewidomi wśród widzących. PZWL, Warszawa 
1973; T. Majewski, Psychologia niewidomych i niedowidzących. PWN, Warszawa 1983; J. Mendrun, 
Wybrane zagadnienia z problematyki niewidomych. W: T. Gałkowski (red.), Wybrane zagadnienia z 
defektologii. t. II, ATK, Warszawa 1973; Z. Sękowska, Kształcenie dzieci niewidomych. dz. cyt.; Z. 
Sękowska, Pedagogika specjalna. dz. cyt.; A. Dobrzańska, Wpływ inwalidztwa wzroku na rozwój 
fizyczny i psychiczny niewidomego dziecka, „Przegląd Tyflologiczny”, 1975, nr 1/3, s. 19-40; A. 
Dobrzańska, Specyficzne cechy funkcjonowania psychicznego inwalidów wzroku, „Materiały III 
Krajowego Sympozjum Psychologii Defektologicznej”, UW, Wrocław, 1982, t. 2, s. 469-490; K. 
Klimasiński, Przystosowanie emocjonalne i społeczne dzieci z defektami wzroku, „Zagadnienia 
Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1979, nr 4, s. 18-30; K. Klimasiński, Organizacja czynności 
poznawczych przy głębokim defekcie wzroku. UJ, Kraków 1989; Z. Palak, Obraz własnej osoby i 
poziom samoakceptacji młodzieży niewidomej kończącej szkołę podstawową. dz. cyt.; Z. Palak, Obraz 
własnej osoby młodzieży niewidomej. dz. cyt.; R. Ossowski, Zachowanie się inwalidów wzrokowych 
w sytuacjach trudnych, PWN, Warszawa 1979; R. Ossowski, Kształtowanie obrazu własnej sytuacji i 
siebie u inwalidów wzroku w procesie rehabilitacji. WSP, Bydgoszcz 1982. 
14 Z. Palak, Obraz własnej osoby młodzieży niewidomej. dz. cyt. 
15 R. Ossowski, Zachowanie się inwalidów wzrokowych w sytuacjach trudnych. dz. cyt.; R. Ossowski, 
Kształtowanie obrazu własnej sytuacji i siebie u inwalidów wzroku w procesie rehabilitacji. dz. cyt. 
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niedowidzących,16 jednak nowsze wyniki badań nie pozwalają już na podtrzymywanie 
takiego twierdzenia17. 

Jednym z pierwszych psychologów, który wprowadził, pojęcie potrzeby do 
psychologii był J. S. Szymański. Kilka lat później H. A. Murray oparł na niej swoją 
teorię zachowania.18 Odtąd wielu psychologów uczyniło ją przedmiotem swoich 
badań.19 T. Majewski20 badając dzieci niedowidzące i niewidome stwierdza, że cechuje 
je zubożenie sfery emocjonalnej oraz zablokowanie niektórych potrzeb psychicznych 
(estetyczne i stowarzyszania). Natomiast badania Bieleckiego21 nad młodzieżą 
niepełnosprawną (niedowidzącą, jąkającą się i głuchą) wykazały zwiększone nasilenie 
potrzeby bezpieczeństwa rozumianej jako tendencja do unikania urazu fizycznego i 
psychicznego ze strony własnej i innych osób, ujawniło się w nich również nasilenie 
potrzeby wyczynu, żywienia i opiekowania się kimś, seksualnej, izolacji i kompensacji, 
oraz wystąpiło natomiast mniejsze nasilenie potrzeby żartów i zabawy. Z 
przeprowadzanych badań wynika, iż przejawy określonych potrzeb można 
zaobserwować już u małych dzieci, co świadczy o tym, iż stanowią najbardziej 
podstawowe właściwości osobnicze, ponieważ przynajmniej znaczna ich część jest 
biologicznie zdeterminowana.22 Badania nad młodzieżą niepełnosprawną wskazują 
zaś na zubożenie u niej sfery emocjonalnej, otamowanie niektórych potrzeb 
psychicznych a zwłaszcza dominowania, prestiżu i uznania23. 

 
3. Badania własne: cel, hipotezy, metoda i badane grupy 
 

Wywiad standaryzowany, przeprowadzony z osobami zgłaszającymi się do 
kwalifikacji na zabieg korekcji wady wzroku, jednoznacznie wykazał, że oprócz 
spodziewanego rezultatu w postaci poprawy funkcjonowania samego zmysłu, osoby te 
liczą również na psychologiczne korzyści, jako istotny zysk wynikający z podjęcia 
takiej decyzji. Przede wszystkim wyrażały one nadzieję na: podniesienie poczucia 
własnej wartości i atrakcyjności, poprawę swojego wizerunku we własnych oczach, 
polepszenie dotychczasowych relacji i ułatwienie w nawiązywaniu nowych, 
pożądanych przez siebie, zwiększenie możliwości wpływania na innych, co miałoby 
poprawić ich ogólną sytuację życiową. Celem prezentowanych badań stała się więc 

                                                
16 np. T. Dembo, G. L. Levition, B. A. Wright, Adjustment to misfortune - a problem of social 
psychological rehabilitation. Artificial Limus, 1956, nr 3, s. 4-62; B. A. Wright, Psychologiczne 
aspekty fizycznego inwalidztwa. PWN, Warszawa 1965. 
17 por. J. Bielecki, Osobowość młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu i 
mowy. Pallottinum, Warszawa 1990; B. Wojciszke, M. Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i 
zachowanie. dz. cyt. 
18 za: W. Szewczuk, Encyklopedia Psychologii. FI, Warszawa 1998. 
19 H. F. Harlow, Mice, monkeys, men and motives. Psychological Review, 1953, nr 60, s. 23-32; Ch. N. 
Cofer, M. H. Appley, Motywacja: teoria i badania. PWN, Warszawa 1972; J. Reykowski, Badania nad 
osobowością dzieci i młodzieży. W: I. Obuchowska, O. W. Owczynnikowa, J. Reykowski (red.), WSiP, 
Warszawa 1979; H. R. Schaffer, Początki uspołecznienia dziecka. dz. cyt.; A. H. Maslow, Motywacja i 
osobowość. dz. cyt.; K. Pospiszyl, Psychopatia. PWN, Warszawa 1992; T. Mądrzycki, Osobowość jako 
system tworzący i realizujący plany. WUG, Gdańsk 2002; J. Bowlby, Przywiązanie. PWN, Warszawa 
2007. 
20 T. Majewski, Psychologia niewidomych i niedowidzących. dz. cyt. 
21 J. Bielecki, Osobowość młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu i mowy. 
dz. cyt., s. 180-184. 
22 H. R. Schaffer, Początki uspołecznienia dziecka. dz. cyt.; J. Bowlby, Przywiązanie. dz. cyt.; 
23 T. Majewski, Psychologia niewidomych i niedowidzących. dz. cyt.; J. Bielecki, Osobowość 
młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu i mowy. dz. cyt. 
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weryfikacja spełnienia się pokładanych w operacji oczekiwań, czyli uzyskania 
odpowiedzi na pytanie: czy chirurgiczna korekcja wady wzroku przyczyni się do 
polepszenia obrazu własnej osoby, oraz, czy ewentualne zmiany wykazują stabilność? 
Na podstawie analizy dotychczasowych wyników badań założono możliwość zmian w 
strukturze obrazu siebie wraz ze wzrostem samooceny, lecz ze wzglądu na to, iż 
osobowość charakteryzuje się względną stałością, że wpływy te, po okresie 
dzieciństwa o naturze fizycznej a nie psychicznej, mogą okazać się nietrwałe w swoich 
rezultatach. Dla potwierdzenia przyjętych tez sformułowano następujące hipotezy 
badawcze: 

H1. Obraz siebie u osób z grupy badawczej (GB – po korekcji wady wzroku) 
wykazuje wyższy poziom cech pożądanych, niż obraz ten u osób z grupy kontrolnej 
(GK – osoby przed operacją). 

H2. Poziom samooceny u osób w grupie badawczej (GB) jest wyższy niż jej 
poziom u osób w grupie kontrolnej (GK). 

Postanowiono zweryfikować także, czy (P1) obraz siebie osób z pierwszej grupy 
badawczej (GB1 – 3 miesiące po operacji) różni się od obrazu siebie osób z drugiej 
grupy badawczej (GB2 – 9 miesięcy po operacji)? 

W przeprowadzonych badaniach rolę zmiennej niezależnej pełniła operacja 
korekcji wady wzroku, natomiast zmienną zależną był obraz siebie. Jako metodę 
wykorzystano Test Przymiotnikowy (ACL – Adjective Check List) H. G. Gougha 
i A. B. Heilbruna, wielkoskalowe narzędzie, w którym osoba opisuje siebie, mając do 
dyspozycji trzysta przymiotników. Zdaniem badaczy tworzą one optymalny zestaw 
umożliwiający wykrycie różnic między ludźmi.24 Zastosowana wersja zawiera 37 skal 
uporządkowanych w pięć grup, są to: Skale Modus Operandi – grupa skal 
kontrolnych zawierających liczbę przymiotników: No Ckd (całkowitą), Fav 
(pozytywnych), Unfav (negatywnych) i Com – typowość; Skale Potrzeb – obejmujące 
osobowościowe korelaty potrzeb psychicznych według koncepcji Murraya (15 
podskal); Skale Tematyczne – badające styl życia i sposoby radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych (9); Skale Analizy Transakcyjnej – oparte na teorii Berne’a, 
dotyczące społecznej efektywności i przystosowania (5); Skale Oryginalności–
Inteligencji – nawiązujące do teorii osobowości twórczej Welsh’a (4). Stabilność, 
rzetelność i trafność testu była sprawdzana wielokrotnie, również w warunkach 
polskich i okazały się zadowalające25. Do badań użyto wersji opracowanej przez A. 
Jurosa i P. Olesia26. 

Badania przeprowadzono anonimowo, w grupie losowo wybranych pacjentów 
Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie. Grupę badawczą stanowiło trzydzieści 
osób, których okres pooperacyjny wynosił trzy i więcej miesięcy, kiedy możliwe 
powikłania i dolegliwości po leczeniu już ustąpiły. Średnia wieku w grupie badawczej 
wynosiła x = 29,64 (s = 4,84). Rolę grupy kontrolnej pełniło trzydziestu pacjentów 
przed operacją, a średnia ich wieku wynosiła x = 29,30, (s = 5,56). Płeć osób 
badanych rozkłada się po połowie. Każda z osób, poinformowana o ich celu, wyraziła 
zgodę na przeprowadzenie badań. 
                                                
24 H. G. Gough, A. B. Heilbrun, The Adjective Check List Manual. Consulting Psychologist Press., New 
York NY 1965; R. Ł. Drwal, Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej: wybrane 
zagadnienia. UMCS, Lublin 1989; R. Ł. Drwal, Adaptacja kwestionariuszy osobowości. PWN, 
Warszawa 1995; S. Siek, Wybrane metody badania osobowości. dz. cyt. 
25 R. Ł. Drwal, Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej: wybrane zagadnienia. 
dz. cyt.; R. Ł. Drwal, Adaptacja kwestionariuszy osobowości. dz. cyt.; S. Siek, Wybrane metody 
badania osobowości. dz. cyt. 
26 A. Juros, P. Oleś, Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H. G. Gougha 
i A. H. Heilbruna.W: J. Brzeziński, E. Hornowska (red.), Z psychometrycznych problemów 
diagnostyki psychologicznej. UAM. Poznań 1992, s. 171–201. 
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4. Obraz siebie u badanych osób – wyniki badań 
 

W przypadku danych uzyskanych w tych badaniach zastosowanie do obliczeń 
statystycznych modelu MANOVA, który pozwoliłby na poznanie, czy zmienna 
niezależna wpływa na całą strukturę zmiennych zależnych, okazało się niemożliwe z 
powodu niespełnienia założenia o równości macierzy kowariancji w porównywanych 
populacjach. Zdecydowano więc o zastosowaniu testów t-Studenta dla prób 
niezależnych, w celu ujawnienia ewentualnych różnic pomiędzy wynikami 
poszczególnych grup, dla skal analizowanych osobno. Dodatkowo, dla prześledzenia 
możliwych zmian w obrazie siebie, zachodzących w miarę upływu czasu od operacji 
wzroku, porównano wyniki uzyskane w Teście Przymiotników przez osoby o różnym 
okresie po zabiegu. W tym celu grupę badawczą (n = 30) podzielono na dwie grupy 
osób: u których operacja została wykonana trzy miesiące wcześniej (GB1, n1 = 12) 
oraz, dla których czas, jaki upłynął od operacji wynosił dziewięć miesięcy (GB2, n2 = 
18). Dla dokonania tych porównań zastosowano test nieparametryczny, U-Manna-
Whitney’a, ze względu na nierówną liczebność grup. Wskaźniki samooceny uzyskano 
przez zliczenie przymiotników pozytywnych S1 = FAV, w ten sposób uzyskano 
wskaźnik samooceny bezwzględny oraz S2 = FAV/NCK, wskaźnik względny 
(proporcjonalny).  

W poniższej tabeli 1. przedstawione zostały wartości statystyk opisowych 
(średnie, odchylenia standardowe) wyników uzyskanych w Teście Przymiotników 
przez osoby z grupy badawczej, po operacji (GB) i grupy kontrolnej, przed operacją 
wady wzroku (GK) oraz wartości statystyk t-Studenta, dla porównania otrzymanych 
danych. 

 
Tabela 1a. Różnice pomiędzy grupą badawczą (GB) a kontrolną (GK) w zakresie poszczególnych 
skal w Teście Przymiotników (ACL) 

 

Nazwa skali 
z ACL 

GB GK 

t-Studenta p 
Średnia 

( x ) 
SD Średnia ( x ) SD 

NCK 38,53 5,24 44,13 5,56 2,48 0,008* 
FAV 49,20 7,07 46,40 10,17 -1,38 0,087t 

UFV 45,40 6,84 51,67 8,78 2,55 0,007* 
COM 40,07 7,60 39,10 11,09 -0,43 0,334 
ACH 51,87 8,80 48,70 8,55 -1,58 0,060t 

DOM 54,07 6,37 48,33 8,97 -2,75 0,004* 
END 55,03 5,92 52,63 9,77 -0,97 0,169 
ORD 53,60 7,82 52,00 11,09 -0,61 0,272 
INT 47,73 10,64 47,23 9,61 -0,23 0,408 
NUR 48,47 7,71 47,40 8,76 -0,50 0,311 
AFF 51,37 7,06 46,97 10,94 -1,85 0,035* 
HET 52,30 9,03 44,60 8,69 -3,36 0,001* 
EXH 55,83 6,52 50,30 8,14 -2,91 0,001* 
AUT 52,10 8,66 50,27 9,12 -0,80 0,214 
AGG 53,40 8,00 49,90 8,01 -1,69 0,048* 
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Tabela 1b. Różnice pomiędzy grupą badawczą (GB) a kontrolną (GK) w zakresie poszczególnych 
skal w Teście Przymiotników (ACL) cd. 
 

CHA 46,30 9,33 45,53 7,58 -0,35 0,364 
SUC 48,20 7,09 49,60 9,76 0,64 0,264 
ABA 46,33 7,23 50,47 10,93 -1,73 0,045* 
DEF 46,70 7,94 48,93 9,14 1,01 0,158 
CRS 45,57 7,87 49,43 10,57 1,61 0,057t 

SCN 47,20 8,35 51,10 6,09 2,07 0,022* 
SCF 56,57 7,54 48,47 9,47 -3,66 0,001* 
PAD 48,97 5,63 47,70 9,22 -0,64 0,262 
ISS 56,77 8,33 51,87 10,14 -2,05 0,023* 
CPS 54,07 9,43 47,67 6,61 -3,04 0,002* 
MLS 48,27 6,72 46,70 9,52 -0,74 0,233 
MAS 50,60 10,29 48,80 9,63 -0,70 0,244 
FEM 45,50 7,26 44,83 8,16 -0,33 0,365 
CP 48,23 10,59 50,83 8,26 1,06 0,147 
NP 52,73 6,37 49,07 9,31 -1,78 0,041* 
A 50,90 7,61 48,50 9,38 -1,09 0,141 
FC 54,90 6,97 48,17 8,36 -3,39 0,001* 
AC 47,57 7,47 49,13 10,43 0,67 0,253 
A-1 46,07 8,35 45,17 9,63 -0,39 0,350 
A-2 47,23 10,53 47,57 8,26 0,14 0,446 
A-3 54,00 7,89 49,70 11,59 -1,68 0,046* 
A-4 51,7

0 
9,37 53,07 9,27 0,57 0,286 

* p < 0,05; t p – tendencja statystyczna 
 
Rezultaty przeprowadzonych porównań wskazują, że osoby z grupy badawczej 

(GB) w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej (GK) uzyskują, istotnie 
statystycznie, wyższe wyniki w: Skalach Potrzeb: dominacji (DOM), afiliacji (AFF), 
kontaktów heteroseksualnych (HET), ujawniania się (EXH), agresji (AGG); Skalach 
Tematycznych: zaufanie do siebie (SCF), skala idealnego obrazu siebie (ISS), skala 
osobowości twórczej (CPS); Skalach Analizy Transakcyjnej: wychowawczy rodzic 
(NP) i wolne dziecko (FC), oraz Skalach Orginalności-Inteligencji: niska oryginalność 
– niska inteligencja (A-3). Natomiast w Skalach Kontrolnych: całkowita liczba 
przymiotników (NCK) i liczba wybranych przymiotników negatywnych (UNF), 
Skalach Potrzeb: upokarzania (ABA) oraz Tematycznych: samokontrola (SCN) 
charakteryzują je wyniki niższe od wyników grupy kontrolnej. Niewielkie różnice, 
tylko na granicy istotności statystycznej, wystąpiły w skalach: liczba wybranych 
przymiotników pozytywnych (FAV), potrzeba osiągnięć (ACH) – wyższe, a gotowości 
na poradę (CRS) – niższe. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby z grupy badawczej (GB) w 
strukturze „ja” realnego (według Testu Przymiotników) najwyżej klasyfikują 
następujące skale: idealny obraz siebie, zaufanie do siebie, potrzeba ujawniania się, 
wytrwałości, wolne dziecko, potrzeba dominacji, osobowość twórcza, niska 
oryginalność-niska inteligencja, potrzeba porządku, agresji, wychowawczy rodzic, 
potrzeba kontaktów heteroseksualnych, autonomii, osiągnięć, niska oryginalność-
wysoka inteligencja, potrzeba afiliacji, dorosły i skala męskości. Dość wysoko oceniają 
również: przystosowanie osobiste, potrzeba opiekowania się innymi, zdolności 
przywódcze, krytyczny rodzic. Średnio klasyfikowały skale: potrzeba rozumienia 
siebie i innych, adoptowane dziecko, wysoka oryginalność-wysoka inteligencja, 
samokontroli. Niskie wyniki przypisały dla skal: potrzeba podporządkowania, 
upokorzenia, zmiany, wysoka oryginalność-niska inteligencja, a najniższe: gotowość 
na poradę i pomoc innych, kobiecość, typowość. 
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Analogiczne zestawienie dla osób z grupy kontrolnej (GK) wskazuje, że w 
strukturze obrazu siebie najwyżej oceniane były skale: niska oryginalność-wysoka 
inteligencja, potrzeba wytrwałości, porządku, idealny obraz siebie, potrzeba 
samokontroli, krytyczny rodzic, potrzeba upokorzenia, ujawniania się, autonomii, 
agresji, wsparcia ze strony innych, gotowość na poradę i pomoc innych, adoptowane 
dziecko, wychowawczy rodzic. Niżej natomiast: potrzeba podporządkowania, skala 
męskości, potrzeba osiągnięć, dorosły, zaufanie do siebie, dominacji, wolne dziecko. 
Jeszcze niżej skale: przystosowanie osobiste, osobowość twórcza, wysoka 
oryginalność-wysoka inteligencja, potrzeba opiekowania się innymi, rozumienia 
siebie i innych, a najniżej: potrzeby afiliacji, skala zdolności przywódczych, potrzeba 
zmiany, wysoka oryginalność-niska inteligencja, skala kobiecości, kontaktów 
heteroseksualnych, typowość.  

Powyższe zestawienie dodatkowo uwidacznia różnice w strukturze obrazu 
siebie („ja” realnego) pomiędzy grupą badawczą (GB) a grupą kontrolną (GK). 
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że obraz siebie u osób z grupy 
badawczej (GB – po korekcji wady wzroku) wykazuje wyższy poziom cech 
pożądanych, niż obraz ten u osób z grupy kontrolnej (GK – osoby przed operacją). 

Samoocena jest istotnym elementem struktury obrazu siebie, więc 
dopełnieniem przedstawionych powyżej danych są wyniki jej poziomu w badanych 
grupach. Średnie wyników uzyskanych w skali FAV (liczba wybranych przymiotników 
pozytywnych) będące wskaźnikiem samooceny S1 (bezwzględnym), przez osoby z 
grupy badawczej (GB) wykazują, że grupa badawcza charakteryzuje się wyższym jej 
poziomem w porównaniu z grupą kontrolną (GK), lecz różnica ta okazała się jedynie 
różnicą marginalnie istotną (na poziomie tendencji statystycznej: t = -1,378, p = 
0,087). Jednak porównanie wskaźników względnych (proporcjonalnych) samooceny 
S2 – liczba przymiotników pozytywnych (FAV) podzielona przez całkowitą liczbę 
wybranych przymiotników (NCK) pozwoliła na dodatkowe zweryfikowanie tej 
różnicy. Średnia przed operacją (GK) wynosi: x = 1,092 SD = 0,282 (odchylenie 
standardowe), natomiast po operacji (GB), x = 1,306, SD = 0,234. Wartość statystyki 
t-Studenta dla porównań wskaźnika względnego (S2) samooceny wynosi t = -3,208 z 
prawdopodobieństwem jednostronnym (poziom istotności różnicy) równym 
p<=0,001. Wartość ta okazała się istotną statystycznie. Rezultat przeprowadzonych 
porównań wskazuje więc, że osoby z grupy badawczej (GB) w porównaniu z osobami z 
grupy kontrolnej (GK) uzyskują wyższe wyniki w poziomie samooceny.  

Uzupełnieniem dotychczasowych rezultatów analiz jest porównanie obrazu 
siebie u osób z pierwszej grupy badawczej GB1 (trzy miesiące po operacji) z osobami z 
drugiej grupy badawczej GB2 (dziewięć miesięcy po operacji). Poniższa tabela 2. 
przedstawia wartości statystyk opisowych wyników uzyskanych w Teście 
Przymiotników i wartości statystyki U-Manna Witney’a. 

 
Tabela 2a. Różnice pomiędzy pierwszą (GB1 – osoby 3 miesiące po operacji) a drugą grupą 
badawczą (GB2 – 9 miesięcy po operacji) w zakresie poszczególnych skal w Teście Przymiotników 
(ACL) 
 

Nazwa skali 
z ACL 

GB1 GB2 

U p Średnia 

( x ) 
SD 

Średnia 

( x ) 
SD 

NCK 40,67 7,09 37,11 6,89 -1,25 0,108 
FAV 49,83 8,26 48,78 5,94 -0,19 0,426 
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Tabela 2b. Różnice pomiędzy pierwszą (GB1 – osoby 3 miesiące po operacji) a drugą grupą 
badawczą (GB2 – 9 miesięcy po operacji) w zakresie poszczególnych skal w Teście Przymiotników 
(ACL) cd. 

 

UFV 44,33 4,91 48,11 9,04 -028 0,394 
COM 39,17 6,42 40,67 10,23 -017 0,442 
ACH 56,83 7,54 49,22 3,73 -2,63 0,004* 
DOM 55,67 7,00 53,00 5,02 -1,34 0,093t 

END 56,25 9,78 54,22 8,39 -0,91 0,184 
ORD 55,58 12,08 52,28 9,71 -0,89 0,196 
INT 47,08 9,74 48,17 6,30 -017 0,442 
NUR 48,83 6,01 48,22 8,89 -0,40 0,346 
AFF 52,33 7,32 50,72 7,02 -0,72 0,246 
HET 53,92 7,69 51,22 9,88 -1,27 0,180 
EXH 57,92 5,98 54,44 6,65 -1,76 0,044* 
AUT 52,17 7,21 52,06 9,70 -0,32 0,328 
AGG 55,42 6,20 52,06 8,91 -1,89 0,030* 
CHA 46,67 9,72 46,06 9,33 -0,21 0,426 
SUC 48,08 8,64 48,28 6,11 -0,36 0,363 
ABA 45,00 5,78 47,22 8,08 -1,21 0,116 
DEF 46,58 7,40 46,78 8,48 0,00 0,500 
CRS 43,33 8,79 47,00 7,05 -1,36 0,093t 

SCN 46,92 8,92 47,39 8,21 -0,19 0,431 
SCF 57,92 9,27 55,67 6,27 -0,76 0,233 
PAD 47,83 5,02 49,72 6,02 -0,81 0,220 
ISS 59,67 9,82 54,83 6,78 -1,65 0,052t 

CPS 55,00 10,00 53,44 9,28 -0,34 0,328 
MLS 49,67 7,28 47,33 6,36 -0,79 0,220 
MAS 55,33 10,78 47,44 8,90 -2,25 0,013* 
FEM 44,00 7,57 40,50 7,09 -0,43 0,346 
CP 50,17 13,04 46,94 8,77 -1,08 0,143 
NP. 52,17 5,29 53,11 7,12 -0,97 0,173 

A 50,42 8,93 51,22 6,85 0,00 0,500 
FC 56,83 7,38 53,61 6,58 -1,19 0,125 
AC 46,17 9,49 48,59 5,88 -0,95 0,173 
A-1 48,42 7,83 44,50 8,54 -1,36 0,093t 

A-2 45,42 8,77 48,44 11,64 -0,49 0,316 
A-3 54,00 8,17 54,00 7,93 -0,23 0,410 
A-4 54,00 11,08 50,17 8,00 -0,17 0,125 

* p<0,05; t p – tendencja statystyczna 
 
Rezultaty przeprowadzonych porównań wskazują, że osoby z pierwszej grupy 

badawczej (GB1) w porównaniu z osobami drugiej grupy badawczej (GB2) odznaczają 
się wyższymi wynikami (istotność statystyczna) w Skalach Potrzeb: osiągnięć (ACH), 
ujawniania się (EXH), agresji (AGG) i dominacji, (DOM, lecz tylko na granicy 
istotności); a także Tematycznych: męskości (MAS, różnica istotna), idealnego obrazu 
siebie (ISS, poziom trendu) i Orginalności-Inteligencji: wysoka oryginalność – niska 
inteligencja; natomiast niższymi w Skali tematycznej: poddanie się poradnictwu 
(CRS, tendencja). 

Dodatkowo przeprowadzono porównanie wskaźników samooceny (S1 i S2) 
pomiędzy osobami z pierwszej grupy badawczej (GB1, 3 miesiące po operacji) a 
osobami z drugiej grupy badawczej (GB2, 9 miesięcy po operacji), aby zweryfikować 
ewentualne zmiany zachodzące w zakresie jej poziomu w przeciągu 6 miesięcy. 
Dokonane obliczenia, w tym zakresie, nie wykazały różnicy istotnej statystycznie 
pomiędzy tymi grupami. 
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6. Dyskusja i wnioski z przeprowadzonych badań  
 
Przyjęto założenie (H0) twierdzące, że operacja korekcji wady wzroku 

pozytywnie (zgodnie z wyrażanymi oczekiwaniami) wpłynie na zmianę obrazu siebie 
u osób z wadami wzroku. Analiza wyników Testu Przymiotnikowego (ACL), 
badającego obraz siebie, wykazała różnice istotne statystycznie, w zakresie niektórych 
elementów struktury obrazu siebie pomiędzy badanymi grupami. Różnice te dotyczą 
15 z 37 skal ACL. W grupie badawczej (GB), obraz siebie charakteryzuje się wynikami 
wyższymi w porównaniu z grupą kontrolną (GK), w skalach: DOM (potrzeba 
dominacji), AFF (potrzeba afiliacji), HET (potrzeba kontaktów heteroseksualnych), 
EXH (potrzeba ujawniania się), AGG (potrzeba agresji), SCF (zaufanie do siebie), ISS 
(skala idealnego obrazu siebie), CPS (skala osobowości twórczej), NP (wychowawczy 
rodzic), FC (wolne dziecko), A-3 (niska oryginalność niska inteligencja), oraz skalach 
FAV (liczba wybranych przymiotników pozytywnych) i ACH (potrzeba osiągnięć), lecz 
o marginalnej istotności na poziomie trendu. Natomiast, istotnie statystycznie niższe 
wyniki, grupa badawcza w porównaniu do grupy kontrolnej uzyskała w skalach: NCK 
(ogólna liczba wybranych przymiotników), UNF (liczba wybranych przymiotników 
negatywnych), ABA (potrzeba upokorzenia), CRS (gotowość na poradę i pomoc 
innych, trend) i SCN (samokontrola). 

Uzyskane wyniki badań, wykazujące różnice pomiędzy badanymi grupami 
(badawczą i kontrolną) w wyżej wymienionych skalach, mogą wskazywać na możliwą 
zmianę niektórych cech u osób z grupy badawczej, na ich poprawę lub wzrost w 
zakresie: stosunków z innymi ludźmi, łatwości adaptacji do zmiennych wymagań 
grupy, samooceny, dążenia do uznania społecznego, wiary w siebie, pewności siebie w 
dążeniu do celu, śmiałości i wrażliwości estetycznej. Wyższe wartości, w grupie 
badawczej niż kontrolnej, w skalach potrzeb: DOM (dominacji), EXH (ujawniania 
się), HET (kontaktów heteroseksualnych), AGG (agresji), SCF (zaufania do siebie), 
CPS (osobowości twórczej) i tematycznej: NP (wychowujący rodzic), FC (wolne 
dziecko), a niższe w skalach: ABA (potrzeba upokorzenia), CRS (gotowość na poradę) 
i SCN (samokontrola), pozwalają stwierdzić, że osoby z tej grupy, posiadają wyższy 
poziom pewności siebie, zaufania we własne siły i optymizmu, potrafią zwracać na 
siebie uwagę, posiadają łatwość, śmiałość i sprawność w nawiązywaniu kontaktów i 
podejmowaniu inicjatyw w relacjach z innymi, przejawiają również one 
zdecydowanie, stanowczość, agresję, upór i rywalizację, są przekonane o własnym 
zrównoważeniu, skuteczności w działaniu, potrafią być spontaniczne i cieszyć się 
każdym dniem, w porównaniu do osób z grupy kontrolnej, które charakteryzuje 
niższy poziom tych cech. Wyniki badań, szczególnie w zakresie potrzeb społecznych, 
mogą świadczyć o nasileniu, po korekcji wady wzroku, tych potrzeb, które 
odpowiadają treściowo pragnieniom wyrażanym przed operacją. Intensyfikacja ta 
może być wynikiem dostrzegania możliwości w ich zaspokojeniu. Występowanie 
różnic w obrazie siebie, pomiędzy grupą badawczą i kontrolną, pozwala więc na 
potwierdzenie pierwszej hipotezy (H1) oraz na wyrażenie przypuszczenia o spełnianiu 
się nadziei pokładanej w podjętej decyzji. 

Wyniki badań samooceny, którą określa liczba przymiotników pozytywnych 
(FAV) wybieranych w Teście Przymiotników przez osoby z badanych grup dowodzą, 
że grupa badawcza (GB) uzyskuje wyższe wyniki w poziomie samooceny (wskaźnik 
bezwzględny – S1), w porównaniu do grupy kontrolnej (GK), lecz jedynie na poziomie 
tendencji statystycznej. Natomiast porównanie wskaźników względnych 
(proporcjonalnych) samooceny – S2 (liczba przymiotników pozytywnych podzielona 
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przez całkowitą liczbę wybranych przymiotników) pozwoliła na dodatkowe 
zweryfikowanie tej różnicy, a ta wartość okazała się istotną statystycznie. Za 
dodatkowy wskaźnik można uznać też liczbę wybieranych przymiotników 
negatywnych (UFV) – i ta różnica okazała się być również istotną statystycznie. 
Rezultat przeprowadzonych badań wskazuje więc, że osoby z grupy badawczej (GB) w 
porównaniu z osobami z grupy kontrolnej (GK), uzyskują nieco wyższe wyniki w 
poziomie samooceny, co stanowi potwierdzenie przyjętej hipotezy (H2).  

Zastanawiającym problemem (P1) była kwestia utrzymywania się zmian w 
obrazie siebie w miarę upływu czasu od operacji. Wyniki badań wskazują, że osoby z 
pierwszej grupy badawczej (GB1 – trzy miesiące po operacji) w porównaniu z 
osobami z drugiej grupy badawczej (GB2 – 9 miesięcy po operacji), różnią się istotnie 
statystycznie, jedynie w czterech skalach: ACH (potrzeba osiągnięć), skali EXH 
(potrzeba ujawniania się), AGG (potrzeba agresji) i MAS (skala męskości), oraz na 
poziomie trendu (marginalna istotność) w skalach: DOM (dominacji), CRS (gotowość 
na poradę i pomoc innych), ISS (skala idealnego obrazu siebie), A-1 (wysoka 
oryginalność – niska inteligencja). Wyższa wartość w tych skalach w pierwszej grupie 
badawczej (GB1) niż w drugiej grupie badawczej (GB2) wskazuje na stosunkowo 
krótki okres utrzymywania się zmian uzyskanych pod wpływem operacji korekcji 
wady wzroku, w wyszczególnionych zakresach (czyli: w większej potrzebie osiągnięć, 
pewności siebie, prezentowania siebie, przebojowości itp.) struktury obrazu siebie. 
Przypuszczalne zanikanie zmian uzyskanych w swoim obrazie po operacji dotyczy 
jednak tylko części (4 na 15), choć bardzo ważnych i pożądanych cech, inne zakresy 
pozostają bez zmian. Pewnym rozwiązaniem postawionej kwestii może być więc 
zdanie twierdzące, że w dłuższym czasie po operacji możemy zaobserwować tendencje 
do wycofywania się zmian w obrazie siebie uzyskanych w jej wyniku (obniżenie 
nastąpiło w części tych skal w których początkowo zaznaczył się wzrost), jednak nie 
dotyczy to wszystkich zainspirowanych do rozwoju potrzeb, a w szczególności, nie 
uwidacznia się w obniżeniu poziomu samooceny.  

 
Zakończenie 
 

Wady wzroku są stosunkowo częstym zjawiskiem w naszym społeczeństwie. 
Ich następstwem jest nie tylko pogorszenie samej jakości widzenia, lecz również 
pewien dyskomfort psychiczny, oddziałujący negatywnie na obraz i ocenę siebie, a to 
z kolei może pociągać za sobą braki w funkcjonowaniu psychospołecznym. Leczenie 
operacyjne może zarówno usunąć niedoskonałości organiczne, a także zainspirować 
zmiany w percepcji siebie. Uzyskane rezultaty badań wskazują, że osoby z wadami 
wzroku, po dokonanej korekcji oceniają siebie korzystniej w zakresie niektórych cech 
obrazu siebie, odnoszących się do wyglądu fizycznego (uważanego za istotny w 
kontaktach z innymi ludźmi) i związanych z nim emocji, oraz ujawniają wyższe 
nasilenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem społecznym, niż osoby z grupy 
kontrolnej – przed tym zabiegiem. Ujawniona dynamika zmian (różnice 
międzygrupowe) pokazuje, że osoby z grupy badawczej, po zdjęciu okularów lub 
soczewek kontaktowych, które do pewnego stopnia utrudniały im ogólne 
funkcjonowanie, posiadają wyższy poziom poczucia pewności siebie i uznania, że 
zasługują na akceptację społeczną, bardziej dążą do zwracania uwagi na siebie, 
dysponują większą łatwością w nawiązywaniu kontaktów, pełniejszą swobodą bycia i 
spontanicznością reakcji, oraz, tak ważnymi w relacjach interpersonalnych, 
poczuciem humoru, pogodnym sposobem bycia, poczuciem, że mają wiele do 
zaoferowania innym, niż osoby z grupy kontrolnej. Jednak nie wszystkie zmiany w 
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obrazie siebie wytrzymały próbę czasu, ich trwałość okazała się ograniczona. Badania 
kontrolne po sześciu miesiącach wykazały, iż wyszczególnione różnice pomiędzy 
grupami uległy osłabieniu. Nasilenie kilku cech (pewność siebie, łatwość 
nawiązywania kontaktów, potrzeba osiągnięć, podejmowanie inicjatywy i wyzwań) 
najbardziej widoczne trzy miesiące po operacji (kiedy minął już pewien dyskomfort z 
nią związany), zostało następnie obniżone. Przyzwyczajenie do nowych warunków 
optycznych i wizerunku siebie, stonowało efekt pooperacyjny, lecz jednak nie 
wyciszyło go zupełnie. Przy okazji, przeprowadzone badania, ujawniły również, że 
występowanie wady wzroku stanowi ważny czynnik w kształtowaniu się obrazu siebie. 
Przedstawione rezultaty są obciążone niedoskonałościami typowymi dla tego typu 
badań, co powoduje ograniczenia w formułowaniu bardziej ogólnych wniosków. W 
niektórych przypadkach, w interpretacji wyników badań odwoływano się również do 
różnic marginalnie istotnych (tendencja statystyczna), co wydaje się być 
uprawnionym w przypadku małej liczebności badanej próby27. 

 
 

                                                
27 Por. A. Sękowski, Zasady przygotowania. Przegląd Psychologiczny, 2005, t. 48, 2, 233-234; 
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NADZIEJA A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
 
 
Wstęp 
 

ie ulega wątpliwości, że główny tytuł bloku tematycznego: Nadzieja w 
niepełnosprawności został tak a nie inaczej sformułowany, by 
umiejscowić problematykę nadziei w kontekście ludzkiej 

niepełnosprawności. Niemniej może również sugerować coś zupełnie zaskakującego, 
mianowicie kojarzenie nadziei z niepełnosprawnością, do której należałoby dążyć, 
rozumiejąc ją  jako swoistego rodzaju cel. Podobnie jak wówczas, gdy mówimy: mam 
nadzieję w tobie, w wygranej w totolotka, w sukces sportowy, artystyczny itd… Pewna 
wieloznaczność tak sformułowanego nadtytułu może rodzić tego typu – z pewnością 
niezamierzone – skojarzenia. 

Przystępując zatem do moich rozważań, problem niepełnosprawności 
postrzegam rzecz jasna nie w kategorii celu ludzkich dążeń – co, gdyby tak przyjąć,  
mogłoby świadczyć raczej o masochistycznej strukturze pragnień -  ale traktuję ową 
niepełnosprawność jako nieoczekiwane zrządzenie losu, który sprawił, że człowiek 
doświadczony takim czy innym kalectwem, bądź jakąkolwiek formą cierpienia, musi 
sobie z tym poradzić, akceptując swoją słabość, a nawet traktując ją jako specyficzne 
i nowe, życiowe zadanie. I tutaj właśnie pojawia się dopiero miejsce na nadzieję. 

Wyjaśnienia wymagałoby również pojęcie „niepełnosprawności”. Pominę 
oczywiście w tym miejscu wielość definicji niepełnosprawności, w których wyróżnia 
się aspekty medyczno-prawne, bądź akcentuje cechy osób dotkniętych 
niepełnosprawnością lub uwzględnia aspekty społeczne. Także w Unii Europejskiej 
nie ma jednej definicji „niepełnosprawności”.  

W 1994 roku Europejskie Forum Niepełnosprawności w Parlamencie 
Europejskim przyjęło, że „osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni swych 
praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającą ją na skutek barier środowiskowych, 
ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących w niej uszkodzeń 
nie może przezwyciężyć w taki sposób, jak inni ludzie. Bariery te zbyt często są 
zwiększone przez deprecjonujące postawy ze strony społeczeństwa” 1 W ramach 
poszukiwań optymalnych rozwiązań w 2001 roku powstała „Międzynarodowa 
Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia” (ICF), która 
zaproponowała używanie terminu „niepełnosprawność” w rozumieniu 
„wielowymiarowego zjawiska wynikającego ze wzajemnych oddziaływań między 
ludźmi a ich fizycznym i społecznym otoczeniem”2. 

                                                
1 Za: Z.Kawczyńska-Butrym, Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. 
Lublin 2008, s. 125. 
2 Za: E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy. Warszawa 
2002, s. 22. 
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Dobrze, iż – przy okazji rozważań nad niepełnosprawnością - coraz  częściej 
akcentuje się elementy  personalne, a nie takie czy inne zaburzenia funkcji3.  

Tak więc, niepełnosprawność łączy się z osobą, stąd najczęściej używane 
określenie: „osoba niepełnosprawna” Według J.K. Zabłockiego i T. Bulendy „jest to 
osoba, która ze względu na stan zdrowia trwale lub długotrwale nie może albo w 
ograniczony sposób może uczestniczyć w stosunkach społecznych”.4 A. Kurzynowski 
uważa, że: „niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny lub/i psychiczny trwale 
lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i 
ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi”.5. Pojęcie to, 
jakkolwiek w literaturze naukowej przyjęte jako podstawowe, także należałoby 
zweryfikować. Mimo wszystko termin: „osoba niepełnosprawna” dotyka  struktury 
człowieka, która niekoniecznie musi być dotknięta skutkami niepełnosprawności. 
Wszak znane są przypadki, gdzie niepełnosprawność stała się wręcz kołem 
zamachowym rozwoju osobowego, sprawiając, że dana jednostka była dla innych 
modelowym przykładem kreowania siebie na w pełni wartościowego człowieka. 
Dlatego lepiej byłoby używać pojęcia: „osoba z niepełnosprawnością”, chroniąc w ten 
sposób autonomię i nienaruszalność osoby, jako  wartości, która nie musi i nie 
powinna  być zdeterminowana przez taką czy inną niepełnosprawność. 

Z kolei mówiąc o nadziei w kontekście niepełnosprawności, trudno byłoby mi 
pominąć moje kilkudziesięcioletnie doświadczenie z osobami z dysfunkcją wzroku. 
Stąd, chcąc nie chcąc, sięgnięcie do tematyki tyflopedagogicznej oraz założeń Matki 
Elżbiety Róży Czackiej – osoby, która osobiście została dotknięta utratą wzroku. 
Sytuacja ta  zwróciła jej uwagę na konieczność uwzględnienia w procesie rewalidacji 
wartości duchowych, jako istotnych w budzeniu nadziei u osób z jakąkolwiek 
niepełnosprawnością. Nawiązując zatem do tego, co od lat jest mi najbliższe, będę się 
starał uwzględniać uniwersalne aspekty nadziei i  zestawić ją z jak najszerzej 
rozumianą niepełnosprawnością. 

 
*** 
 
Dobrze się dzieje, że coraz częściej akcentuje się całościowy aspekt procesu 

rewalidacyjnego, kładąc szczególny nacisk na problem „akceptacji kalectwa”, co 
określa się czasem „akceptacją siebie”. Takie ujęcie nie świadczy bynajmniej o 
tendencji do ignorowania kalectwa, lecz o w pełni uzasadnionej próbie oddzielenia 
tego, co jest w człowieku tylko fizycznie „upośledzone”, od tego, co osobowe i nie 
dotknięte skutkami kalectwa6.  Zasadniczo nie powinno się oddzielać sfery fizycznej 
od  warstwy osobowej; wszak znany jest wpływ  tego co nas „boli” na  wewnętrzną 
strukturę funkcji psychicznych człowieka. Jednak  w przypadku niektórych 
niepełnosprawności wyraźne rozróżnienie pewnych fizycznych ograniczeń od 
realnych możliwości psychicznych jest wręcz konieczne. Stwarza to większą szansę na 
działania rewalidacyjne w zakresie rozwoju duchowego. 

                                                
3W. Zeidler (red.), Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. 
Gdańsk 2007, s.345.   
4 T. Bulenda, J. Zabłocki, Ludzie niepełnosprawni a prawo. Warszawa 1994, s.12; Zob. także: J. 
Placha, Pedagogika personalno-egzystencjalna w służbie rewalidacji osób niepełnosprawnych. W: C. 
Kosakowski, ks. C. Rogowski, Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością. Olsztyn 
2005, s. 121. 
5 Za: W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki. W: W. Dykcik (red.), 
Pedagogika specjalna. Poznań 1998, s. 15; Zob. także: J. Placha, Pedagogika. dz. cyt. s. 122. 
6 Por. B. Wright, Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa. Warszawa 1965, s. 23. 
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Wiąże się to zagadnienie  z problemem stosunku osób z niepełnosprawnością 
do własnego cierpienia. Mając to na uwadze, Matka Elżbieta Róża Czacka  pisze: „Co 
zrobi niewidomy (osoba z niepełnosprawnością – przyp. J.P.)…jeżeli poza tym 
życiem nie będzie widział nic innego. Jeżeli poza grozą krzywdy, niesprawiedliwości 
i cierpienia nie będzie rozumiał sensu tego wszystkiego, co go (ją – przyp. J.P.) 
spotyka. Jest prawdą niezaprzeczoną, że kalectwo zamyka dotkniętego nim drzwi 
do wszystkiego, co ludzie zwykli nazywać szczęściem na ziemi. Jeżeli więc wszystko 
się tu na ziemi kończy, to cóż pozostaje niewidomemu? (osobie z  niepełno-
sprawnością – przyp. J.P.). Rozpacz, rozgoryczenie, zazdrość, nienawiść”7 

Bywa, że cierpienie przeszkadza w odnajdowaniu jego sensu i rodzi pytanie: 
„po co to wszystko?”. Buntując się często, człowiek chce się uwolnić od uciążliwego 
jarzma cierpienia.  

Wydaje się jednak, że „tragedią dla człowieka nie jest samo cierpienie, ale 
utrata wiary w jego sens”8  

Kalectwo, lub każde inne cierpienie, może być nie tylko przyczyną zewnętrznej 
i wewnętrznej izolacji – odejścia od ludzi i zniewolenia przez różnego rodzaju 
negatywne przejawy takie jak: apatia, bierność, lenistwo, a w skrajnych przypadkach 
alkoholizm lub narkomania.. Może być także przyczyną odejścia od Boga. Mówi się 
wówczas nie tylko o barierach społecznych, ale również o barierach oddzielających 
człowieka od Boga. I tak jak w przypadku wszystkich barier, tak i te bariery należałoby 
pokonywać. Wszak „fizyczne zło może prowadzić do powstania dobra etycznego. 
Tylko moralne zło jest globalnie destrukcyjne dla osoby ludzkiej. Skoro więc 
cierpienie nie jest absolutnym złem człowieka, to – ujęte w całokształcie jego 
osobowości psychicznej -  m o ż e ( podkr. S. Kowalczyk) wywoływać pozytywne 
skutki.9 Wydaje się jednak, że już na płaszczyźnie biologicznej można mówić o 
pozytywnej funkcji cierpienia ludzkiego. Bardziej widoczny jest sens cierpienia w 
aspekcie psychologiczno-etycznym, najbardziej zaś wyraźny w aspekcie religijno-
eschatologicznym”.10 

Ból fizyczny określany jest w medycynie jako sygnał informujący o pojawieniu 
się choroby w organizmie człowieka; pozwala ją w odpowiednim czasie zlokalizować i 
podjąć proces leczenia. Ze względu na  swoją ważną funkcję ostrzeżeniową, pewna 
przykrość związana z bólem, w istocie przestaje nią być. Również na płaszczyźnie 
życia moralnego zauważa się na przykład ogromne znaczenie przeżyć określanych 
„szczęśliwą winą” /felix culpa/. Dotknięcie tzw. „dna moralnego” bywa nieraz  
swoistym „ocknięciem się”, początkiem dobra, mobilizując do wewnętrznej przemiany 
i lepszego życia. Przenosząc z kolei wszystkie bóle fizyczne i moralne na płaszczyznę 
religijno-eschatologiczną, łączymy ludzkie cierpienie z męką Chrystusa – ale nie tylko 
z Jego Krzyżem, lecz także Zmartwychwstaniem. Dlatego nawet najbardziej bolesny 
los człowieka podniesiony zostaje w ten sposób do rangi nadprzyrodzonej funkcji 
zbawczej.  

Dużą więc rolę w budzeniu nadziei u osoby z niepełnosprawnością może 
odegrać najgłębiej przeżyta religia, która spełnia również bardzo ważne  zadanie 

                                                
7 E. Czacka, O konieczności wiary dla niewidomych/maszynopis/. Laski – Tyflologia 1928. 
8 S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego. Warszawa 1979, s. 433.  
9 J. Placha, Znaczenie wiary w Boga w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych. W: J.K 
Zabłocki, D. Gorajewska (red.), Pedagogika specjalna – kontynuacja tradycji dla przyszłości, 
Warszawa 2004, s. 56. 
10 S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu. dz. cyt. s. 102 
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rewalidacyjne: „budzi w nim (w niej – przyp. J.P.) poczucie własnej wartości, rodzi 
radość życia i chęć rozwoju własnej osobowości”11  

Niepełnosprawność przestaje być wówczas przeszkodą, a staje się „dźwignią 
życia duchowego”12.  

Tak więc niepełnosprawność niejako „sprzyja” rozwojowi życia religijnego. Co 
więcej, może i powinna być nawet odczytywana jako pewnego rodzaju zadanie do 
wypełnienia i obowiązek apostolski wobec innych – w tym również osób w pełni 
sprawnych.13 Stąd zwrócenie uwagi na odpowiedzialność osób z niepełnosprawnością 
za dar jaki mają w swoich rękach. Pisze o tym Matka Elżbieta Róża Czacka: „Jakąż 
wielką odpowiedzialność  mamy przed Bogiem! Czy myślimy o tym, że zdamy 
rachunek przed Bogiem  z tego wielkiego daru Bożego. Czy myślimy o tym, że do 
tego daru tysiące łask Bóg dołączył; łask, które sprawiają, że nie tylko możemy, ale 
że zobowiązani jesteśmy do przyjęcia tej misji, którą Bóg w miłosierdziu swoim nas 
powołać raczył”14. 

To swoiste apostolstwo osób z niepełnosprawnością powinno pobudzać ich do 
aktywności. Biskup Bronisław Dembowski – długoletni duszpasterz wśród 
niewidomych – podkreśla tę cechę jako podstawową, formułując przy tej okazji ważne 
postulaty pedagogiczne. Mówi, że „dobrze pojęta i przyjęta wiara religijna dostrzega 
wartość całego życia: działania i pracy, gdy są możliwe, oraz pokonywania 
trudności powodowanych przez kalectwo; największym jednak darem Objawionym 
jest prawda o zbawczej wartości cierpliwości, gdy działanie jest niemożliwe. Ta 
prawda Chrystusowego Krzyża rodzi zbawienne owoce, gdy człowiek wyczerpał w 
dzielnym wysiłku swoje możliwości”15. 

 A zatem osoba z niepełnosprawnością nawet najbardziej „wyłączona” z życia – 
na skutek nieraz skrajnego ograniczenia możliwości działania – może być aktywna w 
znaczeniu duchowym; oczywiście przy założeniu, że wszelkie akty religijne stanowią 
także pewnego rodzaju działalność człowieka – i to nie tylko w wymiarze 
indywidualnym, lecz również społecznym. 

Na problem tak specyficznego apostolstwa osób z niepełnosprawnością zwraca 
uwagę również Artur Andrzejuk, konstatując: „to, że pewni ludzie są pozbawieni 
pewnych przypadłości czy pewnej  sprawności, może mieścić się w planach Bożej 
Opatrzności. Ktoś na przykład nie ma jakiejś sprawności w tym celu, by uratować 
czyjąś miłość, albo by uratować czyjąś nadzieję, czy zaufanie. Bo właśnie w sensie 
teologicznym miłość, wiara i nadzieja, jako cnoty nadprzyrodzone, po prostu 
sytuują nas w Zbawieniu. Z tego punktu widzenia niepełnosprawni byliby takimi 
ludźmi, którzy pomagają nam w Zbawieniu”16. 

To wszystko budzi nadzieję, że nawet w skrajnej niepełnosprawności osoby nią 
dotknięte nie są w sytuacji bez wyjścia, a wręcz mają możliwość jeszcze bardziej 

                                                
11 D. Kornas-Biela, O niektórych czynnikach rozwoju moralnego dzieci niewidomych. Roczniki 
Filozoficzne, Lublin, Tom 26, 1978, Nr 4, s. 175. 
12 E. Czacka i T. Landy, Dziecko niewidome. W: C. Gawrysiak /oprac./, Wypisy Tyflologiczne. 
Warszawa 1977, Tom 2, s.70. 
13 Por. B. Małek, Krzyż Chrystusowy jako źródło apostolstwa w ujęciu Elżbiety Różu Czackiej. Praca 
magisterska /maszynopis/, Warszawa 1983. 
14 E. Czacka, O Niewidomych, /maszynopis/, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża, Warszawa-Laski, 1934-1941. 
15 B Dembowski, Wychowanie religijne a rehabilitacja psychiczna niewidomych. W: C. Gawrysiak 
/oprac./, Wypisy Tyflologiczne, Warszawa 1977, Tom 3, s.114. 
16 M Gogacz, A. Andrzejuk, Niepełnosprawność. Warszawa 1991, s. 54. 
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intensywnego rozwoju duchowego – zarówno dla własnego dobra jak i dobra innych 
osób. 

Pięknie wyraził to Jan Paweł II podczas spotkania z chorymi w szpitalu w 
Albano w 1979 roku: „Dla Was, których członki są czasem bardzo słabe, bezsilne, nie 
możecie o własnych siłach chodzić, pracować, radzić sobie – dla Was pozostaje 
jeszcze ten najgłębszy wymiar człowieczeństwa: Wasz ludzki duch! W tym właśnie 
duchu ludzkim, w tym duchu każdego z Was, działa i niech działa Duch Święty. 
Niech działa ze szczególną mocą Duch Święty Pocieszyciel. I niech On dokonuje tego, 
czego nieraz bywałem świadkiem obcując z chorymi. Niech dokonuje tego 
zdumiewającego przeobrażenia wewnętrznego, które sprawia, że ludzie bardzo 
cierpiący są bardzo szczęśliwi. Po ludzku jest to absolutnie niewytłumaczalne. Jest 
to jedna z tych Bożych tajemnic, które rozsiane są po świecie(…) Wy, słabi, fizycznie 
słabi, poddani cierpieniom, jesteście równocześnie – a w każdym razie możecie być 
– źródłem mocy dla innych, dla zdrowych, czasem dla tych, którzy swoje zdrowie 
źle wykorzystują, którzy obrażają Boga posługując się swoim zdrowiem i swoimi 
siłami Wy, chorzy, cierpiący, jesteście dla nich nie tylko wyrzutem, ale także i 
nawróceniem. Nawrócenie grzeszników idzie poprzez Wasze cierpienie. Jestem o 
tym najgłębiej przekonany. Tak, jak zbawienie świata, odkupienie świata, czyli 
nawrócenie człowieka  w świecie idzie poprzez Krzyż Chrystusa, tak ciągłe 
nawracanie grzeszników w świecie idzie poprzez Wasz Krzyż, poprzez Wasze 
cierpienie”.17 

 
*** 
 
Rozważając problem nadziei w aspekcie niepełnosprawności, moglibyśmy 

zwrócić jeszcze uwagę na  zagadnienie „wyobraźni miłosierdzia”, o jakiej mówi Jan 
Paweł II w Encyklice „Dives in misericordia” oraz przy różnych innych okazjach, 
spotykając się z osobami  cierpiącymi. Chodzi o ten rodzaj ludzkiej wrażliwości, która 
w dobie zmagania się z różnego rodzaju bolączkami naszych czasów – także 
ogólnoświatowego kryzysu – może stanowić drogę wyjścia, być czymś w rodzaju 
remedium, budząc nadzieję na przezwyciężenie współczesnych dylematów ludzkości. 

Ksiądz Marian Nowak, streszczając myśl Jana Pawła II zawartą w Liście 
Apostolskim „Novo Millennio Ineunte”, pisze: „papież apelował o kontynuację 
tradycji miłosierdzia, która sięga swoją historią dwu tysięcy lat, zwracając 
jednocześnie uwagę na fakt, że czynienie dzisiaj miłosierdzia wymaga jeszcze 
większej inwencji. Dlatego potrzebna jest współcześnie wyobraźnia miłosierdzia, 
której przejawem będzie nie tylko skuteczność pomocy, lecz zdolność bycia z bliźnim 
i poświęcenia się dla cierpiącego. Solidaryzowanie się z nim musi być jednak takie, 
aby okazany mu gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale 
rzeczywiste świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.18 I dalej kończy tę refleksję 
następującymi słowami: „Tak oto stajemy wobec pytania o skuteczność pomocy 
potrzebującym, która (mając na uwadze ową „wyobraźnię miłosierdzia” – przyp. 
J.P.) nie zależy od zastosowanych technik, metod czy nowoczesnych rozwiązań, lecz 
od zdolności okazania autentycznej miłości przez świadczoną drugiemu człowiekowi 
pomoc. Dopiero taka autentyczna miłość rodzi nowego człowieka, pobudza do 
aktywności i przywraca nadzieję. Jest to jakby ponowne odczytanie istoty 

                                                
17 Za: J. Charytański /oprac./, Ludzie chorzy i starsi w Kościele. Warszawa 1981, s. 22-23 
18 Za: M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, s. 376. 
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współczesnej pracy wychowawczej, która bez miłości  stałaby się najwyżej dobrze 
wykonanym rzemiosłem”19  

Za puentę  tej części rozważań niech posłużą nam słowa Matki Teresy z 
Kalkuty: „Miłosierdzie i miłość zaczyna się dzisiaj. Dzisiaj ktoś cierpi, dzisiaj jest ktoś 
na ulicy, dzisiaj ktoś jest głodny. Nasza praca zaczyna się dzisiaj. Wczoraj 
przeminęło. Jutro jeszcze nie  przyszło. Mamy tylko dzisiaj, by rozpoznać Jezusa, 
kochać Go, służyć Mu, nakarmić, przyodziać, przyjąć Go pod swój dach. Nie czekaj 
na jutro. Jeżeli nie nakarmimy głodnych dzisiaj, jutro już ich nie będzie”20.  

Oto miara i postulat chrześcijańskiego zaangażowania także w potrzeby osób 
z niepełnosprawnością w kategoriach: tu i teraz. To również kierunek chrześcijańskiej 
nadziei, która nie wybiega nieodpowiedzialnie w bliżej nieokreśloną przyszłość, ale 
realizuje pomoc rewalidacyjną na rzecz  ludzi potrzebujących, którzy żyją najbliżej nas 
i koniecznie dzisiaj, gdyż rzeczywiście jutro może już być za późno. 

I jeszcze jedna historia, obrazująca lokalizację nadziei w polu działania na rzecz 
osób potrzebujących. To historia najemnika z Hiroszimy, którą opisuje R. Jungk, 
snując swoje przemyślenia tuż po wybuchu bomby atomowej: „W tym samym czasie 
Kawamoto – nie zdając sobie wówczas jasno z tego sprawy – znalazł swoją nową 
drogę. Wskazał mu ją przykład dwojga nieznajomych. W czasie jednej z wypraw 
ewakuacyjnych do Hiroszimy zobaczył jak pewna dziewczyna w rozczulający 
sposób opiekowała się właśnie tymi, których stan był zupełnie beznadziejny. Nieco 
później spotkał policjanta z bezgraniczną cierpliwością karmiącego rozmoczonym 
chlebem niemowlę; matka dziecka leżała umierająca na skraju drogi. I wydało mu 
się, że pośród tego całego chaotycznego bezsensu tylko tych dwoje ludzi robiło coś 
sensownego”21. 

 
Zakończenie 
 
Reasumując, można by powiedzieć, że nadzieja  w kontekście 

niepełnosprawności nie jest  tylko alternatywą między oczekiwaniem na doraźnie 
lepszą przyszłość lub rozpaczą z powodu braku perspektyw. To również  nie tylko 
sama perspektywa, ale realna i dobrze zaplanowana realizacja „tu i teraz” racjonalnej 
koncepcji pomocy osobom z niepełnosprawnością w zakresie ich rewalidacji fizycznej, 
psychicznej i społecznej. A nade wszystko to sposób bycia integralnie związany ze 
świadomością, że stan nawet największej niepełnosprawności jest zakorzeniony w 
Krzyżu Chrystusa, a przez to samo staje się swoistego rodzaju uczestnictwem w Jego 
Mocy zbawczej. Pójście tym śladem jest niewątpliwie wyborem drogi trudnej, ale 
obfitującej w szczególny rodzaj radości, właściwej tym, którym w cierpieniu została 
dana  łaska prawdziwie chrześcijańskiej nadziei. Najwymowniej – jak się wydaje - 
wyraża ją funkcjonujące na co dzień w Laskach pozdrowienie: „Przez Krzyż – do 
Nieba”, przypominające nam wszystkim, współpracującym z niewidomymi w Dziele 
Matki Elżbiety Róży Czackiej, niemal w każdej chwili, także o eschatologicznym 
wymiarze nadziei, w której już nie chodzi tylko o dalece nieokreśloną perspektywę 
wieczności, ale o realną rzeczywistość osobistego spotkania z Bogiem twarzą w twarz. 

Tymczasem jednak, biorąc pod uwagę integralny związek między wiarą, 
nadzieją i miłością – o czym też była mowa wczoraj -   trzeba nam kochać. Zanim inni 

                                                
19 Tamże, s. 377. 
20 Za: tamże, s.382. 
21 R. Jungk, Promienie z popiołów. Warszawa 1964, s. 97; za: Y. Congar, Chrystus i zbawienie świata. 
Kraków 1968, s.227. 
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odejdą.. Być może i nam również zabraknie  czasu  na miłość. A zatem trzeba nam 
kochać.  Również trzeba nam  kochać  m i m o  w s z y s t k o. Oto – jak się wydaje -
„złoty klucz” także do nadziei. Mimo naszej  kruchości i słabości. W tym również – 
mimo jakiejkolwiek niepełnosprawności. 
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Mgr Teresa Cwalina 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
Laski 
 
 
ODBUDOWYWANIE NADZIEI U OSÓB OCIEMNIAŁYCH 

(OPOWIEŚĆ W OBRAZACH) 
 
 
Wprowadzenie 
 

d 30 lat związana jestem – jako polonista i tyflolog - z Laskami. W 
ostatnich latach zajmowałam się rehabilitacją dorosłych osób nowo 
ociemniałych.  

Każde spotkanie z osobą nowo ociemniałą było dotykaniem jej dramatu 
ślepoty, bo ma on przecież zawsze wymiar osobowy. I każde spotkanie stanowiło 
wyzwanie do obmyślenia właściwej strategii rehabilitacyjnej; zawsze chodziło o 
„zlepienie” świata - o odbudowanie nadziei. 

Moją opowieść, będącą zapisem doświadczeń z tej pracy, postanowiłam 
zamknąć w trzech obrazach:  

 obraz pierwszy ma pomóc zrozumieć, co tak naprawdę staje się z człowiekiem, 
gdy traci on wzrok;  

 obraz drugi ujawnia głęboką potrzebę, wręcz konieczność nadziei prawdziwej, 
niezawodnej w życiu osoby nowo ociemniałej;  

 w obrazie trzecim i ostatnim opowiem o pewnym sposobie z-lepiania świata i o 
od–locie, czyli o doświadczeniach z zakresu terapii przez twórczość.   
 
Dlaczego obrazy?  
Często mówimy nie starcza słowa i obraz pokazuje więcej; w oka mgnieniu 

ogarniamy coś – doświadczamy czegoś, co wymyka się słowu.  
 
1. OBRAZ PIERWSZY - CO STAJE SIĘ Z CZŁOWIEKIEM,  

GDY TRACI WZROK 
 
Zacznijmy od uświadomienia sobie, że samo zamykanie oczu nie uczy nas, co 

znaczy „nie widzieć”, ale pozwala wyobrazić sobie na przykład, co znaczy nie widzieć 
barw i czym byłoby nasze życie bez wzrokowych wyobrażeń. Widzenie powiązane jest 
przecież z całym naszym sposobem myślenia.  

Warto z pewnością zapytać jeszcze, jakby to było, gdybyśmy pozostali tylko ze 
wspomnieniami wzrokowych wyobrażeń. Zauważmy - doświadczymy wtedy przede 
wszystkim nie cierpienia z powodu „braku widzenia”, ale „bólu utraty”.  

Przywołuję tu bliskie mi myślenie Thomasa J. Carrolla - autora klasycznego już 
dzieła z zakresu podstawowej rehabilitacji osób ociemniałych zatytułowanego 
„Ślepota”2. Pół wieku temu, podsumowując swoje dwudziestoletnie doświadczenia z 
pracy z nowo ociemniałymi, pisał: „Jeśli na człowieka widzącego spada w pełnym 

                                                
2 Niestety praca dostępna jest w Polsce od lat jedynie w maszynopisie; wydanie pierwsze po polsku z 
tytułem „Utrata wzroku” zapowiada wydawnictwo Media Rodzina na styczeń 2010 roku. 

O 
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rozkwicie jego życia ślepota, następuje koniec tego życia; (...) koniec nabytych metod 
działania, utrata dotychczasowych stosunków z ludźmi,  z otoczeniem, w którym ów 
człowiek tkwił głęboko. (...) Jest to druzgocący cios zadany pojęciu o samym sobie, 
pojęciu, które człowiek zbudował starannie, celowo, podświadomie w ciągu swego 
życia, cios, który trafia niemal w sam rdzeń człowieczeństwa”3.  

Nowo ociemniały różni się od tego, kim był – ale też jest „ślepy” wśród 
widzących; ujawniają się jego uczucia przeplatane tymi dawnymi, którymi obdarzał 
sam ludzi niewidomych, gdy jeszcze posiadał wzrok. Nagle doświadcza też zależności 
od własnej pamięci i konieczności zaufania informacjom przekazywanym przez 
innych. Dotąd wzrok nie tylko pozwalał mu identyfikować rzeczy, ale wśród nich go 
ustawiał. Można było sięgnąć wzrokiem tam, gdzie teraz nie sposób dotknąć. Znalazł 
się - nieczuły na zmiany, kolor, poruszające się kształty - w pustce wizualnej. 
Utracona została możliwość swobodnego poruszania się i dotychczasowe techniki 
codziennego życia. Nastąpiła również utrata łączności graficznej, a mowa ciała 
rozmówcy dla osoby nowo ociemniałej stała się nieczytelna. To wszystko 
spowodowało utratę łatwości zdobywania informacji i utratę możliwości wizualnego 
postrzegania rzeczy miłych (natury „zmysłowej” i „duchowej”) oraz  wizualnego 
postrzegania piękna. Ale to nie koniec poniesionych strat. Do tego dołączą wszelkie 
utraty związane z czynnym życiem i sytuacją finansową, i możemy mówić teraz o 
utracie pełni osobowości, bo osoba nowo ociemniała utraciła niezależność osobistą i 
została oznaczona etykietą „niewidomy”. 

Oczywiście analizę strat związanych ze ślepotą stosuje się do każdej osoby 
nowo ociemniałej indywidualnie  i to samo dotyczy wypływającego z tej analizy 
programu rehabilitacji. Ale zawsze – zauważmy - aby żyć dalej, nowo ociemniały musi 
przejść przez cierpienie każdej utraty, zanim będzie można przystąpić do rehabilitacji.  

Po fazie szoku związanego z utratą wzroku, następuje faza cierpienia, którą 
cechuje niemożność działania, a nawet zrozumienia tego, co się stało i poczucie 
ogołocenia ze wszystkiego. Potrzebny jest też osobie nowo ociemniałej okres żałoby 
po własnym „ja”, którego już nie ma. Po czym stopniowo dopiero pojawia się u niej 
myśl, że „życie zostało zmienione, ale nie odebrane”. 

Uświadomienie ostatecznego charakteru utraty wzroku jest procesem 
bolesnym i długotrwałym; obronnie spotykamy często u osoby nowo ociemniałej 
negację, nieświadome oszukiwanie siebie i innych; nie dopuszcza ona myśli, że to, co 
ją spotkało, to może być stan trwały; trudno też często przyznać się jej do cierpienia 
Dlatego należy podjąć wszelkie starania, by w tej sytuacji nie została sama i 
przedstawić problem ślepoty w sposób umożliwiający akceptację i zrozumienie, a 
jednocześnie – przez bycie obok, razem – wzmacniać osobę nowo ociemniałą i 
wskazywać perspektywy, jakie przed nią otwiera rehabilitacja, a następnie pomóc w 
odnalezieniu utraconych zwykłych umiejętności. Należy jednocześnie umieć 
zaprzestać niesienia tej pomocy we właściwym momencie. 

Nade wszystko jednak nie wolno podtrzymywać i dawać nowo ociemniałemu 
fałszywej nadziei na odzyskanie widzenia.  

Dzięki nabyciu na nowo różnych umiejętności i sprawności osoba nowo 
ociemniała nie będzie z czasem czuła się tak bardzo zagubiona w świecie, ale do tego, 
by naprawić szkody wyrządzone jej życiu psychicznemu i by całkowicie powróciła do 
życia, konieczne są jeszcze inne działania terapeutyczne, które pozwolą zastąpić 
formułę „mam nadzieje, że…” na stwierdzenie: „mam nadzieję”. 

Ta nadzieja na normalne życie zakorzeniona jest ostatecznie w odnalezionej na 
nowo, a czasem nawet w sytuacji niewidzenia dopiero odkrytej - nadziei prawdziwej. 

                                                
3 Thomas J. Carroll, Ślepota, mps. 
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Nadzieja oznacza – użyję formuły ks. Józefa Tischnera ze „Świata ludzkiej nadziei” - 
wybieganie poza rzeczywistość, która nas otacza „tu i teraz”; ona wybiega ku światom 
przyszłym. I jej źródłem jest Światłość – Jezus Chrystus.  

 
2. OBRAZ DRUGI – DLACZEGO POTRZEBA NADZIEI 

PRAWDZIWEJ 
 
Założycielka Lasek – Matka Elżbieta Czacka była osobą ociemniałą. Straciła 

wzrok mając 22 lata. Choćby dlatego jej świadectwo i tyflologiczna refleksja nabierają 
szczególnego znaczenia. 

W „Notatkach” zapisała: „W r. 1899 straciłam bezpowrotnie wzrok. Trafiłam na 
doktora, który mądrze i sumiennie postawił sprawę. Powiedział mi prawdę, a 
jednocześnie wskazał mi nowe dla mnie drogi życia. Wskazał mi niewidomych, którzy 
w Polsce pozostawali prawie bez żadnej opieki. Wspominam o tym dlatego, że rzadko 
się zdarza, by okuliści w ten sposób postępowali”4. Zauważmy, osoba nowo 
ociemniała musi stanąć w prawdzie wobec siebie i tego, co się stało i wobec własnego 
życia. Nie ma nadziei na dalsze normalne życie bez otwarcia się na prawdę. Ta prawda 
– dopowiedzmy - może też być narzędziem przeciw człowiekowi, jeśli nie jest 
czyniona w miłości. Dlatego ten, kto ją wypowiada, który ma obudzić w nowo 
ociemniałym nadzieję, ma być tym, który przez niego jest zaakceptowany i zdobył 
zaufanie osoby nowo ociemniałej. 

 „W chwili gdy człowiek wzrok traci – zwraca uwagę Matka Elżbieta przed 
prawie stu laty, ale ta uwaga opisuje i dzisiaj niestety często spotykane zachowania5 - 
lekarze i otoczenie chorego najczęściej popełniają błąd, który mści się nieubłaganie 
przez całe dalsze życie niewidomego. Pod pozorem, by oszczędzić mu cierpień 
moralnych, nie wypowiadają się co do niebezpieczeństwa, które mu grozi. Chory 
pozostaje w niepewności, chwilami łudzi się nadzieją, że może być uleczony, myśli 
tylko o sobie, obawia się wszystkiego, co rzekomo mu może zaszkodzić, pozostaje w 
bezczynności i dziwaczeje coraz bardziej. Życie jego oscyluje pomiędzy nadzieją a 
rozpaczą, męczy się on i traci drogocenny czas, który niepowrotnie przemija. Przemija 
bezpowrotnie ważny moment w życiu niewidomego. Moment, w którym może i 
powinien przygotować się do życia, jakie go czeka. Tymczasem otoczenie chorego 
przez niemądrą dobroć i pieczołowitość źle zrozumianą usuwa od niego wszelki 
wysiłek, czyniąc go niedołężnym i niezaradnym kaleką. (...) Tymczasem niewidomy, 
przed którym ukrywają nieodwołalną prawdę jego ślepoty, nie przestaje się leczyć i po 
kolei zamęcza wszystkich okulistów miejscowości, w której mieszka, a czasem nawet 
objeżdża wszystkich sławnych okulistów całego świata, chociaż środków na to nie 
posiada”.  

W miejsce złudnej nadziei – powiedzmy raz jeszcze – trzeba wzbudzić nadzieję 
na to, że mimo ślepoty można żyć i działać jak człowiek normalny. Pierwszym 
krokiem ku normalności życia będzie więc rehabilitacja podstawowa. Pamiętając, że 
ślepota jest upośledzeniem kompleksowym, należy stopniowo przystosować inne 
zmysły do przyjęcia roli wzroku; następnie osoba nowo ociemniała może nabyć 
kwalifikacje i umiejętności posługiwania się specjalnymi przyrządami. Dopiero 
później rozpoczyna się proces odbudowy poczucia jej psychicznej pewności siebie i 
kształtowanie stosunku do świata ludzi widzących. 

                                                
4 Matka Elżbieta Czacka, Notatki. Warszawa 2006, s. 223. 
5 Matka Elżbieta Czacka, O niewidomych. Warszawa 2008, s. 25-26. 
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Założycielka Lasek mówi wprost, że to wszystko jednak nie wystarcza, żeby 
życie człowieka ociemniałego było pełne, dobre. Zwraca uwagę nie na potrzebę, ale 
wręcz na konieczność wiary dla niewidomych.  

„Dla człowieka, który nie cierpiał, który nie zastanawia się nad życiem i 
śmiercią, nad tą wieczną zagadką, o którą rozbija się najmądrzejszy rozum 
nieoświecony wiarą – pisze w listopadzie 1928 roku6 - dla takiego człowieka mogą być 
obojętne sprawy wiary, sprawy dotyczące jego duszy. Lecz wyobraźmy sobie 
człowieka, którego spotyka nieszczęście, dla którego wszystko, co miało niegdyś urok, 
przestało już istnieć, któremu już tu na ziemi nic nie pozostaje, a który nie wierzy w 
życie przyszłe. Co za męka i co za rozpacz! 

Co zrobi niewidomy, który stracił wzrok, lub taki niewidomy od urodzenia, 
który w całej pełni uświadomi sobie rzeczywistość kalectwa z całym szeregiem 
wyrzeczeń, braków, cierpień i upokorzeń, jeżeli poza tym życiem nie będzie widział 
nic innego. Jeżeli poza grozą krzywdy, niesprawiedliwości i cierpienia nie będzie 
rozumiał sensu tego wszystkiego, co go spotyka. Jest prawdą niezaprzeczoną, że 
kalectwo zamyka dotkniętemu nim drzwi do wszystkiego, co ludzie zwykli nazywać 
szczęściem na ziemi. Jeżeli więc wszystko się tu na ziemi kończy, to cóż pozostaje 
niewidomemu? Rozpacz, rozgoryczenie, zazdrość, nienawiść”. 

„Wiemy – napisze w znanym tekście „Dziecko niewidome”, opublikowanym w 
1938 roku, podkreślając rolę podstaw religijnych7 – że żaden światopogląd 
filozoficzny i żaden oparty na nim humanitarny system pedagogiczny nie daje takiego 
rozwiązania tego problemu, na którym mogłoby się oprzeć w pełni życie człowieka 
cierpiącego. Jedynie religia Krzyża i Zmartwychwstania daje wytłumaczenie sensu 
cierpienia, uczy świadomego i twórczego przyjęcia go i uczynienia z jego narzędzia 
zwycięstwa nad złem i nad samym cierpieniem. Tylko ona daje możność przyjęcia w 
prawdzie tych ciężarów i tych ograniczeń, które narzuca ślepota, i tylko ona uczy 
przetwarzać je na wartość pozytywną”. 

O tym doświadczeniu prywatnie powie: „Przeciwności wykazują nam, jak 
słabymi jesteśmy, a jak bardzo pomocy Bożej potrzebujemy. W tej słabości jest 
początek doskonałości, wtedy człowiek przestaje ufać sobie, a coraz więcej ufa Bogu i 
tylko w Nim całą swoją nadzieję pokłada. „In Te Domine speravi, non confundar in 
aeternum”8.  

Taka postawa – zaufania „niezawodnej nadziei” - pomaga przejść wszystkie 
męki utraty osobie ociemniałej, ale też jest pożądana u tych, którzy są obok, którzy 
niosą wsparcie, pomagają. Uderza bliskość tej myśli Matki z refleksją wpisaną w „Spe 
salvi”: nasza nadzieja w istocie jest zawsze również nadzieją dla innych, i tylko wtedy 
jest ona naprawdę nadzieją także dla każdego z nas9.  

Matka Czacka zwraca również uwagę na wartość postawy stałości w życiu 
każdego człowieka. Ta postawa nabiera – odczytuję ją poprzez swoją praktykę 
tyflologiczną - specjalnego znaczenia dla osób nowo ociemniałych. Odbudowywanie 
nadziei oznaczałoby ostatecznie kształcenie postawy stałości. „Stałym może być 
nazwan tylko ten człowiek – określa Matka Czacka - który poprzez swoją zmienność i 
poprzez zmienność wszystkiego, co go otacza, zmierza stałym, wytrwałym i 
niezmiennym wysiłkiem woli do szukania oparcia na Bogu, który jest jedynie stałym, 
mocnym i niezmiennym punktem oparcia dla człowieka. Wiara i nadzieja torują 
drogę do tego zetknięcia się duszy z Bogiem. Miłość dokonuje złączenia”10.  
                                                
6 Tamże, s. 21-22. 
7 Tamże, s. 185. 
8 Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium. Warszawa 2007, s.93.  
9 por. „Spe salvi” (por. n. 48).  
10 Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium. dz. cyt., s.148. 
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3.OBRAZ TRZECI I OSTATNI – KILKA UWAG PEWNYM 
SPOSOBIE Z-LEPIANIA ŚWIATA I OD–LOCIE,  
CZYLI O DOŚWIADCZENIACH Z ZAKRESU TERAPII  
PRZEZ TWÓRCZOŚĆ  

   
Znamy dobrze biblijny opis stworzenia człowieka: „(...) Pan Bóg ulepił 

człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał 
się człowiek istotą żywą” (Rdz 2, 7). Pamiętamy też biblijny werset z Księgi Początku: 
„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił,  było bardzo dobre” (Rdz 1, 31).  

Właśnie do tego archetypicznego gestu lepienia pragniemy powrócić zawsze, 
gdy my sami, nasz cały świat ulega rozbiciu, rozpada się. 

 
 Projekt „Z-lepienie świata” 

Zaproponowane przeze mnie działania twórcze miały pokazać osobom nowo 
ociemniałym, że palce „widzą”, „mówią” oraz „czują”, i że możliwe jest przez 
człowieka, który utracił wzrok, odzyskanie w pełni swej osobowości, „z-lepienie” jego 
świata.  

W grudniu 2001 roku poznałam Siostrę, artystkę – malarkę, która została 
skierowana do Lasek, by na nowo, „po niewidomemu” nauczyć się żyć.  Nagłe, 
znaczne pogorszenie widzenia, które przeżywała jako utratę wzroku, spowodowało 
koniec jej twórczego życia i doprowadziło ostatecznie do głębokiego kryzysu. Dlatego 
działania – oprócz tych obowiązkowych z zakresu rehabilitacji podstawowej –  
uwzględniały terapię przez tworzenie. Podjęte prace i towarzysząca im refleksja były 
propozycją nowej drogi do ludzi i świata; miały umożliwić nawiązanie na nowo 
kontaktu z najbliższym otoczeniem, a jednocześnie dać Siostrze nowe umiejętności 
zawodowe.  

Siostra utraciła wzrok; „utraciła wszystko”. Z czasem dopiero udało się 
postawić to najtrudniejsze pytanie: „Czy wszystko?” Przecież są ręce; teraz rozłożone 
bezradnie, bezwładnie opadają. Ale można je unieść; może coś z nimi uda się zrobić, 
coś nimi?  

Tak zaczęło się mozolne lepienie świata, działania zainspirowane lekturą „II. 
Plastisches Gestalten”13.  

Są ręce. Chwytają, obejmują, oglądają małą glinianą kulę, której nie widać, a 
„jest”. Powietrza też nie widać; po prosto „jest” i ręce rzeźbią powietrzną przestrzeń. 
Przekształcamy ją według naszej woli; po raz pierwszy wypowiadamy z pomocą ręki 
„fiat” otaczającemu światu i  stajemy się jego twórcą. Powoli nasze „ręce widzą, 
mówią, czują”. 

Przychodzi czas na odzyskanie twarzy; dzięki niej w widocznej formie pojawia 
się bycie, nasze  „ja”.  

Trudno jest opisać ludzką twarz, choć można ją ująć w dłonie lub zakryć. Oczy, 
usta, czoło... 

Odkrywamy, że tracąc wzrok nie jesteśmy bez twarzy; to raczej sytuacja, w 
której coś pojawia się zamiast twarzy; pojawia się twarz-maska. Do człowieka, który 
utracił wzrok, odnoszą się wszystkie słowa oznaczające osobę, która nie stanowi 
całości: „dotknięty nieszczęściem”, „kaleka”, „ułomny”, „niepełnosprawny”, 
„niewidomy” i okrutne stwierdzenie: „ślepy”. Osoba nowo ociemniała nie tylko różni 
się teraz od tego, kim była, ale jest „ślepa” w świecie widzących.   
                                                
13 Anke-Usche Clausen, Martina Riedla. II. Plastisches Gestalten. Stuttgart 1979. 
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Odzyskana twarz zaprasza do rozmowy. Dotykam siebie, bólu ciała i bólu 
samotności; odnaleziony język - lepienie -  staje się moją mową. Cierpiałam w 
samotności tylko swojego ciała; teraz „widzę”  i mogę sobie opowiedzieć o sobie, 
pokazać w końcu swoją twarz. Ostrożnie zlepiam swój świat. Powstaje autoportret.  

O tym najważniejszym doświadczeniu chcę także opowiedzieć innym. Krok po 
kroku pokazuję „lepienie świata” – pokazuję siebie i otwieram na tę przygodę kogoś, 
kto utracił  – podobnie jak ja – swój świat. Uczę języka, którym można to wyrazić.  

Niezwykła okazała się ta terapia przez twórczość; przełomowym wydarzeniem 
stał się sam projekt „Lepienie świata” i potem pierwsza rzeźba, która przedstawiała 
temat - przez Siostrę tak często wcześniej malarsko podejmowany – „Ecce Homo”. 

Istota dramatu niewidzenia tkwiła w utracie wizualnego postrzegania piękna i 
niemożliwości wizualnego wyrażania go. Świat został nagle zniekształcony, 
przesłonięty mgłą, utracił kolory.  

Dziś Siostra – jak dawniej – twórczo istnieje w świecie. a metoda z-lepienia 
świata jest dla innych propozycją terapii przez twórczość i daje możliwość 
wypowiedzenia ich największej utraty.     

 
 Projekt „Od-lot” 

Nowe działania twórcze symbolicznie ujawniają sens terapeutycznych działań z 
wykorzystaniem różnych dziedzin sztuki. 

Ostatnio pokazywałam moim uczniom dwie wystawy rzeźb Piotra Kuscha:  
„Kuraki” (2007)  i  „Od-lot” (2008). Zobaczyli, jak w rękach artysty – też 
niewidomego twórcy, z którym od lat współpracuję – ceramiczna forma „otwiera się” i 
kuraki-ptaki gotowe są do lotu.  

Jeden z oglądających zafascynowany tym, czego „dotknął”, zaproponował 
doświadczenie „prawdziwego od-lotu”. Poprosił o przyniesienie kolorowego papieru, 
żeby – jak się to później okazało - każdy mógł wybrać „swój” kolor i zrobić zgodnie z 
zasadami origami barwnego ptaka. Potem wystarczyła już sama siła wiatru, by 
poderwać z ziemi nasze papierowe formy i w powietrzu unosiły się kolorowe ptaki.  

 
*** 
 
Kompleksowa rehabilitacja nie tylko wprost oddziaływuje na ciało, ale powinna 

mieć moc leczenia duszy. Dzięki terapii przez tworzenie możemy określić, jakie 
bodźce wpływają na wyobraźnię osób niewidzących i wykonywane przez nie prace. 
Ten rodzaj terapii wzmacnia też świadomość własnego ciała i własnych odczuć, uczuć 
i emocji; w rezultacie ujawnia, jak osoby nowo ociemniałe rozumieją siebie i innych, i 
pozwala na nawiązanie kontaktu ze światem ludzi widzących. Warte zauważenia jest 
jeszcze samo wyzwolenie we wszelkich działaniach twórczych kreatywności osób 
niewidzących.  

Pamiętajmy, że jednak ostatecznie chodzi zawsze o odbudowanie nadziei 
prawdziwej. 
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Abstracts: 
 
Reflection on hope in the perspective of existential psychology - Dariusz 
Buksik 
In the article the author analyses the place of hope in human life, referring to 
existential psychology as an attempt to describe human existence. He mentions the 
task of hope, its openness to seeking a sense of life and a dialogue of people with 
others (also with God). He indicates hope as a materialization of values. The author 
analyses hope as an aspiring factor in the direction of human future, especially in the 
existential aspect. He depicts scientific postulates regarding hope in existential 
psychology. 
 
Hope for immortality. Ways of coping with awareness of one’s own death 
- Elżbieta Stojanowska 
In the article the author analyses the problem of various ways of coping with 
awareness of one’s own (human) mortality. She presents connections between the 
level of fear of death and the style of attachments to people and attitude toward 
religion. She also mentions individual essential level of ability to self-control. The 
author also highlights the significance of type of religiousness (internal and exterior) 
in the process of taming the fear of death. Additionally, she indicates the significance 
of the way of processing information about the world and religion as a key factor in 
dealing with the awareness of mortality. 
 
Emotional intelligence and hope - Anna Matczak, Elżbieta Salata 
In this article the authors analyse the connection between the level of emotional 
intelligence and levels of two types of hope (basic hope and hope for success). They 
define the differences and correlations of both, taking note of the influence of 
behaviour in the early childhood on shaping the quality of hope. They present 
connections between exterior occurrences and disposition as an effect of the level of 
emotional intelligence. By showing empirical research and analysing the results, they 
highlight a direct correlation between the level of both hopes and the level of 
emotional intelligence.  
 
Hope as a moderator of the relationship between feeling of coherence 
and preferences of values - Jan Cieciuch 
The author‘s aim is to present the results of the research regarding connections of 
selected values, feeling of coherence and hope. the author discusses the concept of 
values, their types and catalogues, quoting selected representatives (Szwartz, 
Rokeach, Scheler). The second psychological construct discussed is the coherence 
variable, which according to the author, means a global orientation of the person and 
which according to Antonovsky is influenced by culture ( especially its element - 
outlook on life), as a factor giving the feeling of coherence a? content. On of the 
aspects of outlook on life is hope (according to Kozielecki, Trzebiński and Zieba), 
whose role of a moderator is verified in the presented research. The research results 
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confirm the hypothesis of moderational character of hope in relationship with feeling 
coherence in chosen values. 
 
Upbringing for hope - Katarzyna Olbrycht 
In the article the author presents the role that hope plays in human upbringing. She 
quotes various meanings of the word hope as well as the positive role it plays and its 
meaning in life. The basis of upbringing for hope has to be the faith in the person, his 
meaning of life and development. The most important method of teaching someone 
hope  is direct contact, experience with a model person, a witness of values, an 
example for someone who is a man of hope, who is directed by it every day and can 
substantiate it.  
 
Hope in the context of community life - Stanisław Chrobak 
The author highlights what an enormous value in the life of a community is hope. He 
presents it as a factor integrating the whole community in one solid organism. Hope 
brings a feeling of sense for all human efforts strengthening moral order and social 
justice in the world. It contains the future, which helps people become active and 
creative. Hope never leads to passiveness, but to sharing and personal and 
community involvement. A person fulfilling him/herself "fulfills the community" at 
the same time. Hope contains the future which helps people become active and 
creative. 
 
Man bearing hope - Maria Ryś 
In her article the author searches for answers to dilemmas of modern men, gripped 
with negative messages and situations. She also presents various definitions of hope, 
especially the psychological depictions. She lists several thinkers who define hope, 
such as Fromm, Erikson, Snyder, Zavalloni, Stefańska-Klow or Kozielecki. The author 
focuses on the meaning of hope in human life and also how to become a man of hope. 
She characterizes a man of hope as a one who is a man with a mature personality- a 
righteous man bearing hope, who is faithful to accepted values andemphatic.  
In the summary we can read that a man of hope becomes a source of hope and joy for 
others.  
 
Religiousness as a source of "life-giving" hope in cancer illness - Mirosław 
Piskozub 
The author in his article concentrates on the factors affecting formation and 
development of cancer. He explains reasons for invasion development of cancer cells 
and searches for the best solutions to fight the disease. Author notes that nowadays 
the medical and psychological specialists are joined in  mutual efforts to cope more 
effectively with the disease. Thus, the development of psycho-oncology, which 
supports the mainstream cancer treatment. The research results indicate that strong 
fear and depression have a negative influence on the immune system, which impedes 
the recovery process. In the article the author also mentions the developing discipline 
of psychoneuroimmunology. An interesting thing is the confirmation of the influence 
of religiousness on the processes of recovery. Psycho-oncology and psychology of 
health more and more often indicate the meaning of spiritual dimension of 



NADZIEJA JAKO ZADANIE 

 

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

Strona 111 

personality in extreme situations, also when dealing with life threatening illness.  
Scienific research (presented in the text below) confirms the connection between the 
strength from hope and optimism with functioning of the immune system, which has 
a vital role both in formation and treatment of cancerous diseases.  The author pays 
particular attention to the aspect of spirituality and religiousness, to strengthening 
the feeling of self esteem and self -worth.  
 
Image of oneself among people following an eyesight correction - Monika 
Popławska, Stanisław Tokarski  
The authors introduced the reader to the problem of peoplewho have an eyesight 
defect (nowadays about 50% of people live with an eyesight defect). These people 
often correct their eyesight using methods (for example glasses), which they consider 
as an obstacle in realisation of needs. Therefore, the authors attempt to find an 
answer to the question whether surgical intervention (refractive surgery) prevents the 
feeling of discomfort and strengthens the feeling of self-worth (achieving a satisfying 
image of oneself). The authors verify the hypothesis using an Adjective Test (ACL) H. 
Ogougha and A.B. Heilbruna. They explain the role of self-image as a factor 
integrating personality and reviews other research. The tests confirmed that after 
successful surgery some people with eyesight problems perceive themselves in a 
better light in some aspects, but not all these changes withstand the mark of time.  
  
Hope versus disability - Józef Placha 
The author raises the subject of hope among the disabled. He reflects on how not to 
lose or how to regain?? hope in difficult life situations such as disability. Accepting 
oneself (one’s own disability) requires separation of what is physical (disabled) from 
what is personal and not touched by disability. The author examines situations in 
which the disability and suffering related to it can lead to exterior and interior 
isolation, but can also become a "leaver for spiritual life".  In the summary, the author 
highlights that hope in the context of disability is not only awaiting for better future, 
but real and well- planned action "here and now".  
 
Rebuilding hope among blind people (story in images) - Teresa Cwalina 
The author works rehabilitating newly blinded people and in her article she shares 
her experience from her work. The article is an answer to the question - how to help a 
blind person rebuild hope. To do so the author concentrates on three images. The 
first one regards an attempt to help understand what is happening to a person who 
loses eyesight, the second image reveals a necessity for reliable hope for a blind 
person. The third image considers a possibility of therapy based on creativity. The 
author reminds that the therapy is for recovery of the whole person, both body and 
soul.  
 
 



                           ISSN 2082-7067    2(2)2010    KWARTALNIK NAUKOWY  

ZASADY PUBLIKACJI 
 

KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 
WYCHODZI JAKO CZASOPISMO ON-LINE 
 
Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w Przesłaniu, 
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