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„Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej” 

Lothar Zenetti



Nadzieja dla osób wierzących jest jedną z cnót teologicznych, dla innych wiarą w człowieka
i  kanony  moralne.  Dla  wszystkich  jest  niezbędna  do  życia.  Najbliższa  jest  mi  chrześcijańska
interpretacja nadziei i jej właśnie poszukuję w filozofii i sztuce. Takim kluczem posługuję się też
próbując zrozumieć bohaterów literackich i filmowych, którzy znaleźli się w sytuacji granicznej,  
w sytuacji próby.

,,Ewangeliczne budowanie nadziei nie na tym polega, żeby odsłonić przed człowiekiem
nieznaną przyszłość, ale na tym, by pokazać człowiekowi tego, w kim może złożyć swe

nadzieje.''1

Filozofia chrześcijańska próbuje odpowiedzieć na pytania, czym jest nadzieja, skąd pochodzi  
i dokąd zmierza.  Nadzieja towarzyszy człowiekowi od początku dziejów. Przychodzi do każdego 
z  zewnątrz.  Nikt  z  nas  nie  może  sobie  jej  kupić  czy  się  jej  nauczyć.  W  artykule  Karola
Tarnowskiego2 czytamy,  że  nadzieja  jest  przeżyciem  dla  człowieka  tak  podstawowym,  że  
z  najwyższym  trudem  może  stać  się  przedmiotem  namysłu,  tak  jak  nasze  własne  istnienie,  
w  którym  uczestniczymy.  Jeśli  więc  jest  przeżyciem,  to  czy  jej  poznawaniem  nie  powinna
zajmować się czasem psychologia a nie filozofia? Tarnowski mówi, że nie, gdyż to filozofia ma
mówić  o  tym,  co  człowieka  najgłębiej  obchodzi,  a  przecież  nadzieja  jest  sprawą  zasadniczą.
Tarnowski uważa, że nadzieja powinna być rozpatrywana przez filozofię na dwóch płaszczyznach:
jako nadzieja fundamentalna i jako przewyższająca płaszczyznę nadziei fundamentalnej. Pierwsza 
z nich mówi, że nie możemy normalnie żyć bez nadziei. Jest ona koniecznością i podstawą otwarcia
się na czas o tyle, o ile czas kryje w sobie i zarazem odsłania pozytywne możliwości, to znaczy
jakieś dobro. Druga z płaszczyzn wykracza poza granice tej pierwszej. Nasze życie to niemal ciągłe
oczekiwanie  czegoś:  zdania  matury,  znalezienia  pracy  czy  założenia  rodziny.  A czymże  jest
nadzieja, jeśli nie oczekiwaniem? Możemy zatem powiedzieć, że żyjemy od nadziei do nadziei. To
właśnie w oczekiwaniach na określone wartości wpierw krystalizuje się nadzieja.

Pojęcie tych wartości jest ważne. Zdaniem Józefa Tischnera, człowiek odczuwa siebie przede

wszystkim jako „podstawową wartość”, o którą się troszczy.3 „Podstawowa wartość” to nie to samo,
co „podstawowe dobro”; gdyż człowiek się troszczy o siebie właśnie dlatego, że nie jest do końca
dobry, ale do Dobra dąży poprzez odniesienie do różnych innych, niż on sam, wartości. Zjawia się
jednak wiele pokus. Jedną z nich jest nieszczęście, kiedy dostrzegamy zagrożenie w śmierci. Wtedy
powinna wzbudzić się  w nas  nadzieja jako uosobienie zdolności  przekroczenia tych przeszkód,
które tak często napotykamy na swej drodze, nadzieja jako ruch transcendencji. Nadzieja jest także
sposobem  przeżywania  czasu,  który  jako  taki  objawia  nam  naszą  kruchość.  Jej  największym
wyzwaniem okazuje się przemijanie, czyli po prostu nasze życie, życie, które jest drogą. „Zachodzi
głęboki  związek  pomiędzy  drogą  a  nadzieją.  Kiedy  człowiek  ma  nadzieję,  powstaje  droga  –
objaśnia Tischner. – Kiedy człowiek traci nadzieję, wtedy ziemia pod nogami zamienia mu się  
w grób”.4 Podobne stanowisko ukazał Czesław Miłosz w wierszu ,,Nadzieja’’. ,,Niektórzy mówią,

1 http://cytatybaza.pl/autorzy/jozef-tischner.html?cid=120 (dostęp dnia 27 marca 2017r.)

2 http://www.filozofiareligii.pl/uploads/1/8/7/0/18702650/04_fr_2014_1_tarnowski.pdf (dostęp dnia 2 marca 2017r.)

3 A. Szkółka, O filozofii Józefa Tischnera, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstA3.html (dostęp 
dnia 4 marca 2017r.) 

4 A. Szkółka, O filozofii Józefa Tischnera, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstA3.html (dostęp 
dnia 4 marca 2017r.)

http://cytatybaza.pl/autorzy/jozef-tischner.html?cid=120


że nas oko łudzi.  I że nic nie ma, tylko się wydaje, Ale ci  właśnie nie mają nadziei.’’5 Miłosz
uświadamia wszystkim, jak bardzo ważna jest nadzieja. Gdy jej nie ma, boimy się odwrócić, bo być
może  świat,  który do  tej  pory widzieliśmy,  nagle  zniknie  -  zupełnie  jak  w teoriach  skrajnych
idealistów poznawczych. Pisarz pragnie uświadomić nam, że mimo tego, iż na swej drodze spotka
nas wiele niepowodzeń, dzięki spojrzeniu na świat, które będzie pełne wiary,  miłości i  nadziei,
będziemy  mogli  pełniej  i  dogłębniej  doświadczać  rzeczywistość.  Dopiero  wtedy  uzyskamy
możliwość przekroczenia bramy wiodącej do ogrodu. Nadzieja implikuje w samym swoim porywie
teleologię – Tischnerowską „drogę” – która nie przywiązuje się zbytnio do konkretnych oczekiwań.
Dla nadziei właściwe jest otwarcie się na nadmiar – symbolizowany przez wieczność.

Nadzieja jest bardzo silna, łatwo nie umiera, niesie w sobie uporczywe pragnienie Dobra, które
może  pozwolić  mu  zwyciężyć  w  sobie  i  w  innych  nawet  na  dnie  największego  zagubienia  
i  rozpaczy.  Nadzieja  wprowadza  filozofię  „ostatniej  chwili”,  zawsze  możliwego  nawrócenia  
i  nadmiaru  Dobra  w  stosunku  do  tego,  co  da  się  zmierzyć  i  wycenić.  Sonia,  znana  nam  
z  powieści  ,,Zbrodnia  i  kara’’  Fiodora  Dostojewskiego,  dokładnie  taki  rodzaj  nadziei  dała
Raskolnikowowi.  Mimo  że  przez  wielu  była  wyrzucona  na  margines  społeczny  i  uważana  za
gorszą, tak naprawdę była osobą o licznych zaletach, takich jak: pokora,  dobroć i gotowość do
poświęceń. Gdyby nie ona, główny bohater nie nawróciłby się i nie ocalił.  Sonia, dzięki swojej
religijności i podążaniu zgodnie z nauką Chrystusową, jest w stanie wybaczać ludziom nawet ich
największe grzechy i  dalej  ich kochać.  Jest  pełna wiary i  chce,  by Rodion również jej  nabrał.
Świadoma swej grzeszności, przyjmuje wszystko z godnością i nie użala się nad sobą. Jest gotowa
nieść krzyż i pragnie w tym też pomóc swemu ukochanemu. Daje mu nadzieję. To właśnie dzięki
niej  Rodion  dostrzegł  swoje  błędy  i  zrozumiał,  że  ma  szanse  zacząć  żyć  od
nowa.”Zmartwychwstał”  ,  moralnie  dojrzał  pod  wpływem  Soni,  lektury  „Ewangelii”,  przeżyć
katorgi, obserwacji współtowarzyszy odosobnienia i ich pędu do życia.

W  swych  zbrodniczych  planach  Raskolnikow  stał  się  niewolnikiem  chłodnego  rozumu,
zakładnikiem własnych  niebezpiecznych  teorii.  Chorobę  Rodiona  rozpoznaje  jeszcze  w  trakcie
śledztwa  Porfiry,  wie  również,  jakiego  potrzeba  na  nią  lekarstwa:  (...)cierpienie  to  także  rzecz
dobra. Pocierp. Wiem, o wiarę trudno, ale nie mędrkuj pan zawile; oddaj się życiu wprost, bez
rezonerstwa;  nie  bój  się:  ono samo wyniesie  cię  na  brzeg i  postawi  na nogi.(...)  Jestem nawet
pewien, że postanowisz przyjąć cierpienie... Bo cierpienie Rodionie Romanyczu to wielka rzecz.”6

Moment  nawrócenia  zbrodniarza  przychodzi  nagle  i  ma  niewątpliwie  charakter  mistyczny,  nie
poprzedzają  go  długie,  wyrozumowane,  burzliwe  dialogi  wewnętrzne.  Przemiana  dokonuje  się
dzięki cierpliwej i pełnej poświęcenia miłości Soni. „Sam nie wiedział, jak to się stało, lecz nagle
coś jakby go poderwało i  rzuciło do jej  nóg. Płakał i obejmował jej  kolana.(...)  Wskrzesiła ich
miłość, serce każdego z nich miało w sobie niewyczerpane źródło życia dla serca drugiego.(...)
Zamiast dialektyki przyszło życie...”7 Uzdrowiony przez miłość Raskolnikow odnajduje również
wiarę. Odtąd prawdy i nadziei będzie szukał w Ewangelii, to ona poprowadzi go przez katorgę.
Symboliczna przypowieść o wskrzeszeniu Łazarza - czytana podczas jednego ze spotkań z Sonią-
wraca na koniec powieści i staje się niejako metaforą życia głównego bohatera. Powołany przez
Chrystusa na nowo do istnienia Łazarz- Raskolnikow przyjmuje cierpienie, przyjmuje bezrozumną
wiarę Soni, przybywa do Ziemi Obiecanej. W swej koncepcji pisarz sięga do religii, szczególnie
Kościoła  Wschodniego.  Od czasów Augustyna chrześcijanie  byli  przekonani,  że  człowiek musi

5    Cz. Miłosz, Wiersze wybrane, Warszawa 1996, ISBN 83-06-02483-4, s.54 
6 F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przeł. Z. Podgórzec, wyd.2, Kraków 2013, ISBN 978-83-7327-312-2, s. 402
7 Ibidem, s. 508



wejść  na  drogę  grzechu,  by  w  pełni  pojąć  miłość  Boga  i  pozostać  przy  nim  już  na  zawsze.
Twierdzono  również,  że  im większy upadek,  tym większa  nadzieja  na  żarliwą wiarę.  Upadek-
zbrodnia  Raskolnikowa  umożliwia  więc  rozeznanie  w  negatywnych  cechach  własnej  natury  
a samopoznanie prowadzi do spotkania z Chrystusem, do zbawienia. Moc Jezusa istnieje w życiu
Raskolnikowa cały czas, przynoszą ją rozmowy z Sonią, Porfirym, wszystkie znaczące zdarzenia 
w jego życiu, lecz umarły Łazarz długo opiera się działaniu tej mocy. Chrześcijaństwo Wschodu
głosi  ideę  deifikacji-  przebóstwienia  człowieka,  podniesienia  go  do  stanu  nadprzyrodzonego
podobieństwa  z  Bogiem.  O  takim  człowieku  przemienionym  przez  wiarę,  miłość,  cierpienie  
i nadzieję myśli również Dostojewski.

Słowo  „nadzieja”  niemalże  się  zrosło  z  postacią,  jaką  był  Józef  Tischner,  o  którym  już
kilkakrotnie  wspomniałam.  Chcę  jednak  dokładniej  skupić  się  na  jego  postrzeganiu  nadziei.
Przywracał znaczenie słowom takim jak prawda, miłość, wolność. Przywracał tym samym wartości
podstawowe,  bardzo  ważne  dla  człowieczeństwa.  Dla  niego  nadzieja  to  główna  perspektywa
odkrywania  i  oglądania  prawdy.  Prawdy o  świecie,  o  Bogu,  a  nade  wszystko o  sobie  samym.
Zestawił ze sobą mitycznego Odysa i biblijnego Abrahama. Na pierwszy rzut oka uznalibyśmy, że
obaj kierowali się w swym życiu nadzieją. Tischner jednak zauważa zasadniczą różnicę. Siła Odysa
pochodzi nie z nadziei, lecz z pamięci. ,,Nadzieją’’ Odysa może być jedynie powrót do tego, co
znał, czego doświadczył, co tkwiło w jego pamięci. Z tego wynika, że życie jego posiada tylko sens
zamknięty, ograniczony pamięcią. O Odysie pisze też Leopold Staff. Z Odysem utożsamia każdego
z osobna. Podobną podróż, jaką odbył mityczny bohater, przebywa każdy, gdyż życie jest właśnie
podróżą. Może naszym celem nie jest Itaka, ale mimo wszystko gdzieś zmierzamy, pragniemy coś
zdobyć. Ta nasza wyprawa nie jest prosta. Pojawia się na niej wiele zakrętów i ciemnych uliczek.
Jednak to tylko od nas zależy, czy staniemy do pojedynku z losem. Odys nie zamierzał się poddać.
Wielokrotnie otarł się o śmierć, był bliski załamania i rozpaczy. Ale czy zrezygnował? Nie, gdyż
rodzina  i  dom  były  dla  niego  najważniejsze.  Natomiast  Abraham  odrzuca  pamięć  na  rzecz
Obietnicy. Nie jest to jednak całkowite przekreślenie pamięci, lecz ćwiczenie pamięci względem
nadziei.  Ten ruch w kierunku przyszłości  jest  zasadniczo ruchem nadziei,  która  nie  ogląda  się
wstecz, za siebie, lecz całą ufność pokłada w słowie obietnicy. Bóg rozkazał mu wyjść z ziemi
rodzinnej,  ale  nie  określił  celu  podróży.  Dana  jest  mu  nie  tyle  obietnica  ziemi,  ile  obietnica
przyszłego jej objawienia (idź do ziemi, którą ci wskażą). Podobnie nie ma obietnicy potomstwa, 
a jedynie obietnica,  że Bóg uczyni go wielkim narodem. Wszystko to oznacza,  że tym, co jest
obiecane  Abramowi,  jest  pozytywna  relacja  z  Bogiem,  rodząca  określone  skutki  w  jego
kształtującej się na nowo tożsamości. 

Początkowy ruch  Abrama w kierunku przyszłości,  ruch  nadziei  znajduje  swoją  podstawową
motywację i uzasadnienie w przyszłych słowach i czynach Boga, a nie w jakichś namacalnych,
obiektywnych  korzyściach.  Jest  ruchem ku przyszłości,  otwarciem!  „Na arenę  ludzkiej  historii,
zdeterminowanej koniecznością, niezmiennym zwyczajem, zakorzenionym w przeszłości, wkracza
Boskie słowo, i  jest to słowo obietnicy.  Obietnica jest  tak sformułowana, że zawsze przekracza
warunki  jej  aktualnego  spełnienia,  pozostawiając  przyszłość  ciągle  otwartą.  To  najbardziej
fundamentalny rys wiary biblijnej, mającej swój pierwotny zarys w dramatycznych losach Abrama.
Bez Boskiej obietnicy ludzkie przeżywanie czasu zamknięte jest w cyklu powtórzeń.”8

Nadzieja pomaga spojrzeć na siebie i dostrzec własne niepowodzenia, słabości czy upadki.

8 J. Jagiełło, Problematyka nadziei we współczesnej filozofii człowieka, bazhum.muzhp.pl/media//files/Verbum_Vitae-
r2006-t9-s14-31.pdf  (dostęp dnia 26 marca 2017)



Pozwala  odróżnić  zło  od  nieszczęścia,  czyli  od  tego,  co,  choć  niepożądane,  a  czasem  nawet
przybierające pozór ludzkiej katastrofy- złem nie jest. Tischner również mówi, że nadziei nie da się
w  sposób  jednoznaczny  zdefiniować.  Jest  także  świadom,  że  nie  zapewnia  ona  całkowitego
wewnętrznego spokoju. Ciągle poddawana jest jakimś próbom. Lęk, cierpienie, marazm- to one są
jej głównymi przeciwnikami. Lecz bez nich nie spełniałaby swych funkcji. Mimo wszystko musi
być czujna, albowiem czyha na nią największe z zagrożeń, czyli rozpacz. Ona sprawia, że człowiek
staje się kukiełką. Wtedy rodzi się poczucie obcości świata, obcości nie do przezwyciężenia. Po
przeczytaniu  ,,Innego  świata’’ Gustawa  Herlinga-Grudzińskiego  zauważamy,  że  tylko  ten  jest  
w  stanie  przeżyć  godnie  nawet  w  najbardziej  nieludzkich  warunkach,  kto  potrafi  respektować
granice człowieczeństwa. A granic człowieczeństwa nie przekroczy, gdy znajdzie w sobie choćby
iskierkę  nadziei.  Zagłębiając  się  linijka  po  linijce  w  ten  utwór,  przeżywałam zdziwienie,  gdy
widziałam,  że  ludzie,  którzy  znajdowali  się  na  straconej  pozycji,  działali  i  nie  poddawali  się.
Niezwykle pomocna okazywała się dla nich wiara w Boga i modlitwa. Nie sposób nie przywołać
postaci, jaką była Natalia Lwowna. Mówiła:  „Jest zawsze miejsce na nadzieję, gdy życie okazuje
się tak beznadziejnym, że staje się nagle naszą wyłączną własnością (...)”9

Niektórzy ludzie przywoływali wspomnienia z czasów, kiedy jeszcze nie byli w łagrze, szukali
ratunku  w  miłości,  modlitwie,  lekturze.  Znalazła  się  nawet  grupka  Polaków,  która  wraz  
z Grudzińskim zachowywała tradycję obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. Po prostu starali się
żyć i  pamiętać.  Pamięć daje nadzieję.  Cierpienie  może dać odkupienie siebie.  Nieprzypadkowo
więźniowie czytają Dostojewskiego..."Taki jest jednak zawsze pierwszy odruch beznadziejności:
wiara, że w samotności cierpienie zahartuje się i wysublimuje jak w ogniu oczyszczającym. Mało
ludzi potrafi naprawdę znieść samotność, ale wielu marzy o niej jak o ostatniej ucieczce. Podobnie
jak myśl o samobójstwie, myśl o samotności bywa najczęściej jedyną formą protestu, na jaką nas
stać,  gdy wszystko  zawiodło,  a  śmierć  ma  w  sobie  jeszcze  ciągle  więcej  grozy  niż  uroku.”10

Nadzieja wydawała się zbyt zuchwałym posunięciem w obliczu nieprzewidzianego obrotu sytuacji
spowodowanego zmiennością  postanowień sowieckiej  władzy.  Załamanie,  pokora,  wyzbycie  się
wszelkich  pragnień  wolnego  człowieka  wprowadzały  człowieka  w  arkana  sztuki  przetrwania  
w obozie. Lepiej było nie mieć nadziei....Ale Gustaw Herling - Grudziński podkreśla, że wartości
humanistyczne  zostały  w  obozach  wystawione  na  ciężką  próbę,  ale  nie  skapitulowały.  Świat
obozów  nie  był  człowieczy,  był  nie-ludzki.  Więźniowie  rozpaczliwie  bronili  swego
człowieczeństwa: mieli świadomość zmarnowanego życia, modlili się, szukali ułudy wolności we
własnej intymności, protestowali (Kostylew opalał swą rękę w ogniu), pragnęli ładu moralnego.
Kostylew dowodzi,  że  „atrybutem człowieka jest  jego zdolność do aktu wewnętrznej  wolności.
Stopniem  do  tego  innego  świata  wewnętrznej  wolności  i  wartości  transcendentnych  jest
dobrowolnie przyjęte i przeżyte cierpienie, otwierające jednostkę na inne wartości”.11

Są w „Innym świecie”  postacie,  które walczą nie  tylko o swoje fizyczne przetrwanie,  lecz  
o  utrzymanie  przy  życiu  ewangelicznych  cnót  -  Wiary,  Nadziei,  Miłości.  To  Ukrainka,  która
pokocha jednego ze swoich gwałcicieli, Fiodorowna, której zmartwychwstaniem okaże się śmierć
przy porodzie, to zakonnice rozstrzelane za wiarę. Nadzieja to nie tylko chęć utrzymania siebie przy
życiu, to też chęć utrzymania przy życiu wartości...

9 http://sciaga.pl/tekst/10142-11-nadzieja_w_beznadziejnosci_refleksje_po_lekturze_ksiazki_gustawa_herlinga 
(rozmowa z Grudzińskim) (dostęp dnia 14 marca 2017r.) 

10 G. Herling- Grudziński, Inny świat, Kraków 2000, ISBN 978-83-08-04024-9, s.52
11 Stanisław Stabro, Inny świat (w:) S. Wysłuch i R. Kazimierz Przybylski, Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu- 

Grudzińskim, Poznań 1991, ISBN 83-900036-2-7, s.33



,,Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.''12

Podobny sposób  myślenia,  jak  Tischnera,  cechuje  innych  filozofów XX wieku:  Ernesta
Blocha, Gabriela Marcela i Paula Ricoeura, ale również Jana Pawła II. Papież dał temu najlepszy
przykład,  tworząc  encyklikę  ,,Ecclesia  in  Europa’’.13 Dokument  ten  powstał  na  progu  nowego
tysiąclecia. Jan Paweł II pisał:„człowiek nie może żyć bez nadziei: jego życie straciłoby bez niej

wszelkie znaczenie i stałoby się nie do zniesienia”.14 Już na początku swego pontyfikatu wołał: ,,Nie
lękajcie się!’’, a tym, którzy nie zrozumieli tego zawołania, dokładnie wytłumaczył, co ono ze sobą
miało nieść. Z jednej strony było to wezwanie do każdego z nas. Wołał, byśmy przestali się bać
współczesnego świata,  nie  lękali  się tego,  cośmy stworzyli,  a przede wszystkim przezwyciężali
sami siebie.  Patrząc od strony teologicznej, trzeba także pamiętać, że nadzieja jest cnotą, dzięki
której  pragniemy Królestwa  niebieskiego  i  życia  wiecznego,  pokładając  ufność  w  obietnicach
Chrystusa. Papież podkreśla, że to właśnie dzięki pomocy łaski Bożej i przy współpracy ludzkiej
wolności zawsze pozostaje dla człowieka otwarta duchowa przestrzeń nadziei. Nadzieja staje się
szczególnie  potrzebna  w  obliczu  trudnych  wyzwań.  Kiedy  człowiek  żyjący  wiarą  przeżywa  
w swoim życiu kryzys, ma gorszy moment i wydaje mu się, że jest w sytuacji bez wyjścia, wtedy
powinien mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia Mu miłości i do działania zgodnie 
z przykazaniami.  Nieprzypadkowo książka Jana Pawła II nosi tytuł ,,Przekroczyć próg nadziei.’’
Widać w niej papieża, który z nadzieją patrzy w trzecie tysiąclecie głoszenia Ewangelii i przynagla
cały Kościół, aby był misyjny. Utwierdza braci w wierze i miłości, aby wytrwale głosili Chrystusa.
Dla niego zawsze najważniejszy był człowiek, dlatego też jako chrześcijanin stanął przed nami, by
dać świadectwo, że fundamentem nadziei jest nie kto inny, jak Jezus Chrystus. Pragnął wychodzić
na dachy, by stamtąd wołać, że istnieje Nadzieja, która zostaje ofiarowana każdemu, kto chce ją
przyjąć.  Jego najważniejsze orędzie,  płynące z wywiadu ,,Przekroczyć próg nadziei’’,  to słowa:
,,Zrozum,  że  kimkolwiek  jesteś,  jesteś  kochany!  Pamiętaj,  że  Ewangelia  jest  wezwaniem  do
radości! Nie zapominaj, że masz Ojca i że każde życie, nawet najbardziej bezsensowne w oczach
ludzi,  ma wieczną i  nieskończoną wartość w oczach Boga.’’15 Głównym zamiarem autora było
zaproszenie współczesnego człowieka do tego, aby przekroczył próg nadziei, to znaczy wyszedł  
z obszaru smutku, zwątpienia, agnostycyzmu i wszedł w obszar nadziei.

Jan  Paweł  II  pisał  także  dramaty,  w  których  podejmował  zagadnienia  filozoficzne.
Przykładem  może  być  młodzieńczy  ”Hiob”.  Jego  głównym  tematem  jest  cierpienie  i  próba
odpowiedzenia sobie na pytanie o sens tego doświadczenia. Hiob był mężem sprawiedliwym przed
Bogiem i  ludźmi,  ale  został  poddany próbom wiary.  Pierwsza  próba wiary była  bezlitosna,  bo
zabrała Hiobowi siedmiu synów i trzy córki, jak też wszelkie posiadłości. Jego wiara w Stwórcę
jednak  sprawiła,  że  wypowiada  słowa:  „Pan  dał,  Pan  wziął,  niech  będzie  imię  Pańskie
błogosławione”. To nie jest koniec jego udręk, gdyż wkrótce zostaje dotknięty ciężką chorobą. Hiob
świadom jest jednak, że nie zasłużył na taką karę, wie, że nic nie zawinił. I Bóg tłumaczy to jego
przyjaciołom,  napominając  ich  za  oskarżenia  wobec  Hioba.  Jego  cierpienie  jest  cierpieniem
niewinnego. Musiał je przyjąć jako tajemnicę, której człowiek nie jest zdolny do końca przeniknąć
swym  rozumem.  Bóg  zgodził  się  doświadczyć  Hioba  cierpieniem,  aby  wykazać  jego
sprawiedliwość. Cierpienie ma więc, w tym wypadku, charakter próby. Co dla wielu jest nie do

12 http://cytatybaza.pl/autorzy/jan-pawel-ii.html?cid=120

13 http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/386 (dostęp dnia 15 marca 2017r.)  
14 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995, ISBN 83-228-0395-8
15 Ibidem, s.17



pomyślenia, to fakt, że Hiob godzi się ze swym losem i oddaje się w ręce „Opatrzności”. Nie użala
się nad sobą. Jest pełen wiary i nadziei, że Bóg mu to wynagrodzi.

Biblijno- historyczny dramat Karola Wojtyły” Hiob” opowiada o relacji człowieka i Stwórcy.
Przypomina, że to Bóg jest Tym, który daje i zabiera. Człowiek może tylko pozostać Mu wierny.
Jeśli pozostanie, może liczyć na obiecaną nagrodę. Bo Bóg jest zawsze wierny swemu słowu. I tego
trzymał się Hiob. Nie poddał się w ciężkiej próbie i ostatecznie zwyciężył. Dramat "Hiob" jest nie
tylko historią postaci biblijnej, lecz sięga głębin naszej ludzkiej egzystencji, ma miejsce we wnętrzu

każdego z nas.16 Do historii starotestamentalnego Hioba młody Karol Wojtyła wprowadził wątek
męki  Chrystusa,  by  pokazać  pozytywny  charakter  cierpienia,  który  można  dostrzec  tylko  
w perspektywie  zbawienia dokonanego na krzyżu.  „Dramat „Hiob" nie  tylko  jest  refleksją  nad
sensem cierpienia odkrywanym w Chrystusie. Jest również pocieszeniem dla cierpiącego narodu,
który w czasie wojny pytał o to, gdzie jest Bóg. Dzięki Chrystusowi, niewinnemu Słudze Jahwe,
cierpienie  staje  się  drogą  wyzwolenia  i  zbawienia.  W dramacie  uderza  głębia  myśli  młodego,
dwudziestoletniego  Autora,  który  w  Słowie  Bożym  szukał  zrozumienia  swojego  cierpienia  
i jednocześnie nadziei na przyszłość. Przeszedł z planu cierpienia Hioba do Chrystusa, by zwrócić
się do sobie współczesnych ze słowem pocieszenia i otuchy. Cierpienie w ujęciu Karola Wojtyły nie
jest zamierzone przez Boga, ale zostało przez Niego dopuszczone jako konsekwencja wolnej woli
człowieka. Nawet jeśli jest ono złem, które niszczy człowieka, dzięki zjednoczeniu z Chrystusem 
i  Jego  Ofiarą  Krzyża  może  stać  się  środkiem,  który  przemienia  człowieka  i  pozwala  mu
uczestniczyć  w  chwale  Jezusa.  Bóg  jest  więc  obecny  w  cierpieniu.  Nie  zostawia  człowieka  
w samotności,  lecz  daje  mu swojego Syna Jednorodzonego.  Wiara  pomaga przyjąć  cierpienie  
z Chrystusem i włączyć się w dzieło zbawienia.”17

,,Jedna nadzieja daje więcej siły niż dziesięć wspomnień.''18

W życiu niczego nie da się zaplanować. Zawsze pojawi się coś niespodziewanie. Wydaje się, że
jest  absurdalne,  pozbawione przyczyny i  sensu.  Często prowadzi do załamania czy zwątpienia  
w celowość doświadczeń. A jeśli tym doświadczeniem jest śmierć...

Bohater filmu Martina Sheena „Droga życia”, kiedy nieoczekiwanie dowiedział się o śmierci
swego syna, nie zwątpił, lecz postanowił wyruszyć na pielgrzymkę i przejść drogę życia, tak jak
zamierzał  zrobić  to  jego syn.  Podróż ta  miała  być  pewnego rodzaju  hołdem dla  zmarłego,  ale
okazała się czymś większym. Ojciec zmarłego Daniela podczas samotnego podróżowania spotyka
innych podróżujących. Dowiaduje się od nich, dlaczego wyruszyli w drogę. Okazuje się, że ich
powody są dość błahe: rzucenie palenia czy pozbycie się zbędnych kilogramów. W finale okaże się
jednak,  że  każdy  z  bohaterów  odkrył  prawdziwy  motyw,  zaskakująco  inny  od  początkowych
wyobrażeń. Każdy z nich rozpoczynał tę wędrówkę, mając za sobą dramatyczną historię i każdy
pragnął  pokonać  wewnętrzne  demony,  które  w  nim  mieszkały.  Podczas  pielgrzymki  musieli
zmierzyć się ze swoją słabością. Każdy pielgrzym zawsze sobie powtarza: najważniejsze nie jest to,
żeby pokonać drogę, ale żeby droga pokonała ciebie. Co to oznacza? To znaczy tyle, że nieważne
jest miejsce, do którego idziemy, ale raczej powolne i niespieszne zbliżanie się do niego- trud samej

16 Karol Wojtyła, Hiob, Wrocław 2012, ISBN 8388301284
17 J. Machniak, Bóg i człowiek w poezjach Karola Wojtyły cz.V, http://www.janmachniak.pl/index.php/moje-wyklady-

2/53-bog-i-czowiek-w-poezjach-karola-wojtyy-jana-pawa-ii-cz-v (dostęp dnia 26 marca 2017r.)
18 http://cytaty.klp.pl/scc-98-2.html (Marlena Dietrich) 



drogi  i  rezygnacja z wygód.  Jeżeli  to połączy się  jeszcze z  przygodami,  które napotyka się  na
drodze, ze zmęczeniem, trudem, jaki codziennie trzeba podejmować, to wtedy dopiero odsłoni się
przed nami nasze prawdziwe oblicze -  to kim jestem, jaka jestem, czego chcę,  jak postrzegam
innych i świat. W filmie tym zostały dotknięte bardziej uniwersalne tematy, które są nierozłączne 
z katolicyzmem. Tak naprawdę głównymi bohaterami tej  opowieści nie są ludzie, lecz szlak do
Camino  de  Santiago  Compostela.  To  dzięki  niemu,  stan  duchowy postaci  w  filmie  powoli  się
zmienia,  kształtuje  się  też  ich  sposób  patrzenia  na  świat,  aż  w  końcu  następuje  zaskakujący
finał. Oglądając  ten  film,  niejednokrotnie  wyobrażałam sobie,  że  ja  też  idę  w  tej  pielgrzymce,
kroczę tą samą drogą,  co główny bohater.  Jak dostrzega Roman Kielecki  ,,Na pielgrzymkę nie
można brać ze sobą szafy. Choćby były w niej same najpotrzebniejsze rzeczy, bez których na co
dzień nie da się funkcjonować.’’19Podczas pielgrzymowania nie potrzebujesz wiele: masz być ty  
i  twoje  myśli.  W  filmie  słyszymy,  że  życia  się  nie  wybiera,  lecz  życie  się  przeżywa.  
I owa pielgrzymka do Composteli pozwala na przeżywanie własnego życia. Na odosobnienie się od
świata  i  pozostanie  sam  na  sam  ze  sobą.  ,,Droga  życia’’to  film  o  prawdziwej  miłości,  ale  
i umiejętności posiadania nadziei. Bo gdyby podczas takiej wędrówki się jej nie posiadało,nikt nie
dotrwałby do końca. Nadzieja jest niezbędną rzeczą w ekwipunku każdego pielgrzymującego. Film
ukazuje  nam też  świat,  za  którym wielu  tęskni.  Świat,  w którym istnieją  oddani  przyjaciele,  
w którym potrafimy dostrzec w innym człowieku zalety i w którym przeżywamy uczucia. 

,,Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.''20

Gdyby  nie  nadzieja,  dziś  nie  byłabym  w  tym  miejscu,  w  którym  jestem.  Niejednokrotnie
musiałam stawić  czoło  wielu  przeciwnościom,  które  pojawiły się  na  mojej  drodze.  Poradziłam
sobie, bo wierzyłam, że jest ktoś na kim mogę się oprzeć, ktoś kto mnie zawsze wysłucha i na kogo
mogę liczyć. ,,Wiara nie pozwala na tracenie nadziei, nawet przeciw najbrutalniejszej oczywistości,
na wieczne trwanie ludzkiego braterstwa''-  jak mówiła Fida Moro.21 Bez nadziei nie da się żyć.
Człowiek  nie  mający jej  staje  się  jak  miedź  brzęcząca  czy cymbał  brzmiący.  Jego życie  traci
znaczenie i jest nie do zniesienia. O tę nadzieję należy się zatroszczyć, trzeba ją w sobie budzić
wciąż na nowo. Nie pozostaje nam nic innego, jak pójść za słowami Jana Pawła II, który mówił, że
mimo wszystko jeszcze będzie pięknie, wystarczy tylko założyć wygodne buty i wyruszyć w drogę,
bo przed nami do przejścia całe życie. 

19 R.Bielecki, Martin Sheen idzie po muszlę, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZK/wdrodze201307-
droga_zycia.html (dostęp dnia 19 marca 2017r.) 

20 List do Filipian 4, 15, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1042
21 http://cytaty.klp.pl/scc-57-17.html 
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