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Koncepcja dialogu we wspó³czesnej myli humanistycznej akcentuje
zwi¹zek dialogu jako fenomenu komunikacyjnego z wydarzeniem bêd¹cym
historyczn¹ aktualizacj¹ tego fenomenu. Dialog zatem to nie tylko komunikacja, ale przede wszystkim spe³nienie osobowe cz³owieka w aktywnoci relacyjnej, ukierunkowanej na drug¹ osobê. Momentem porednim miêdzy ide¹ dialogu a realnym dialogiem jest nadzieja; ona jest pomiêdzy wiadomoci¹ osoby
i aktywnoci¹ osoby. Bez nadziei dialog ginie. Bez dialogu cz³owiek skazany
jest na ja³ow¹ lub destrukcyjn¹ samotnoæ.
Encyklika Benedykta XVI Spe salvi (dalej: SpS) dostarcza treci, które
pomagaj¹ dookreliæ teologiczny status nadziei w dialogice. G³êbsza refleksja
nad koncepcj¹ nadziei zbawienia w Spe salvi pozwala na stwierdzenie, ¿e
nadzieja wskazuje na nienazwany dot¹d przez dialogików moment odpowiadaj¹cy za rozwój dramaturgii dialogicznej w kierunku przekszta³cania siê relacji
miêdzyosobowych w dojrza³y dialog mi³oci. Usytuowanie nadziei w schematach dialogicznych spowodowa³o powstanie zapytania o to, jak z perspektywy
dialogiki, przedstawia nadziejê zbawienia Benedykt XVI w encyklice Spe salvi?
Kwestia teologii dialogu  jak dot¹d  nie doczeka³a siê systematycznego opracowania. Jednak istniej¹ opracowania wyznaczaj¹ce obszar badawczy dla tego
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zagadnienia. Ponadto w refleksjach teologicznych wielu czo³owych wspó³czesnych mylicieli mo¿na odnaleæ wyrane nawi¹zanie do treci dialogicznych.
Koncepcja nadziei chrzecijañskiej przedstawiona przez Benedykta XVI ujmuje w nowym aspekcie dialogikê teologiczn¹.
Odpowied na postawione pytanie opiera siê na wskazaniu g³ównych
treci dialogicznych w strukturze teologii (p. I). Rozwija siê w naszkicowaniu
nadziei jako kategorii zbawczej w oparciu o Spe salvi (p. II) oraz w poszukiwaniu treci wi¹¿¹cych myl sperancyjn¹ Benedykta XVI z koncepcj¹ dialogiczn¹ teologii (p. III). Prowadzi do konkluzji, ¿e nadzieja zbawienia wed³ug
koncepcji dialogiki charakterystycznej dla teologii kard. Józefa Ratzingera
 Benedykta XVI, wi¹¿e siê z aktywnoci¹ ewangelizacyjn¹ Kocio³a wobec
kultury tworzonej w oparciu o humanizm pozbawiony nadziei na osi¹gniêcie
przez cz³owieka dóbr nieprzemijaj¹cych i nieutracanych (p. IV).
I. Dialogika w strukturze teologii

Teologia dialogu okrela model metody badawczej w teologii. Przyjmuje
za³o¿enia dialogiki filozoficznej oraz wyznacza kontekst teologiczny zastosowania dialogu jako narzêdzia badawczego do analizy róde³ i syntezy merytorycznej. Specyfik¹ teologii dialogu jest zwrócenie uwagi na wartoæ naukow¹
dowiadczenia wiary religijnej, z akcentem na jej chrzecijañski charakter.
1. Założenia dialogiki filozoficznej

Filozofia dialogu rozpoznaje w dowiadczeniu relacji miêdzyludzkich treci
nadaj¹ce siê do utworzenia kategorii dialogicznej w ujmowaniu treci teologicznych. Na uwagê zas³uguje piêæ za³o¿eñ wypracowanych lub te¿ zainicjowanych przez czterech czo³owych przedstawicieli myli dialogicznej i egzystencjalno-personalistycznej: Martina Bubera, Emmanuela Levinasa, Józefa
Tischnera, Karola Wojty³y.
1. Zasada dialogiczna Martina Bubera o relacyjnoci charakteryzuj¹cej specyfikê istnienia ludzkiego wród rzeczy i osób1.
2. Aksjologiczne uwarunkowania dialogu (Levinas, Tischner)2.
1 M. Buber jest prekursorem filozofii dialogu. Wypracowa³ podstawow¹ zasadê dialogiczn¹,
która mówi o wzajemnym odniesieniu Ja i Ty. Zob. idem, Ja i Ty, t³um. J. Doktór, Warszawa 1992.
2 E. Levinas nie uwa¿a³ siebie za filozofa dialogu ze wzglêdu na to, ¿e swojej filozofii nie opar³
na zasadzie dialogicznej M. Bubera, która akcentowa³a symetrycznoæ w relacji miêdzyosobowej. Refleksja wspó³czesna nad myl¹ E. Levinasa pozwala jednak zakwalifikowaæ j¹ do obszaru dialogiki ze
wzglêdu na wskazanie aksjologicznych zale¿noci w relacjach. Zob. g³ówne dzie³a Levinasa, w których
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3. Harmonia symetrycznoci i asymetrycznoci relacji (Levinas, Tischner,
Wojty³a)3.
4. Dramatyczny charakter relacji dialogicznych (Tischner)4.
5. Personologiczny aspekt uczestnictwa w spo³ecznoci osobowej (Wojty³a)5.
Wspó³czesna koncepcja dialogu wed³ug osi¹gniêæ myli filozoficzno-humanistycznej, przedstawia dialog jako wydarzenie, tj. moment realizuj¹cy egzystencjê osobow¹, okrelony relacj¹ miêdzy partnerami. Partnerów dialogu
³¹czy wzajemne odniesienie sk³adaj¹ce siê z serii samo-ofiarowania Innemu
i przyjêcia Innego. Warunki umo¿liwiaj¹ce dynamikê dialogiczn¹ nale¿¹ do
p³aszczyzny etyczno-moralnej. Oznacza to, ¿e sytuacja dialogiczna stawia
partnerom wymagania co do sposobu obecnoci w dialogu. Wymagania te
dotycz¹ intencji dobra i prawdy, uwzglêdniaj¹cej wymiar indywidualny i zbiozawieraj¹ siê zal¹¿ki wspó³czesnej koncepcji dialogiki: Ca³oæ i nieskoñczonoæ, t³um. M. Kowalska,
Warszawa 1998; Trudna wolnoæ, t³um. A. Kury, Gdynia 1991; Etyka i Nieskoñczony. Rozmowy
z Philipp«em Nemo, t³um. B. Opolska-Kokoszka, Kraków [b.r.w.]. Zob. opracowania dotycz¹ce koncepcji dialogicznych na podstawie za³o¿eñ filozofii E. Levinasa: M. Jêdraszewski, Wobec Innego. Relacje
miêdzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Levinasa, Poznañ 1990; idem, Homo: capa alterius, capa
Dei. Emmanuela Levinasa mylenie o cz³owieku i Bogu, Poznañ 1999. J. Tischner rozwin¹³ koncepcjê
dialogiczn¹ E. Levinasa, pozostaj¹c jednak wiernym zasadzie dialogicznej. Wskaza³ na zale¿noæ osoby
od wiata wartoci, która czyni cz³owieka odpowiedzialnym za jakoæ relacji. Zob. J. Tischner, Mylenie
wród wartoci, Kraków 1992; idem, Filozofia dramatu, Kraków 1998.
3 Osoba jest podmiotem aktywnym w relacji. Oznacza to, ¿e pozostaj¹c sob¹ (tzn. nie zmieniaj¹c
swojej to¿samoci jako kto, z akcentem na unikatowoæ jednostki osobowej) wchodzi w relacje, które
sytuuj¹ osobê na równi z Innym, który jest partnerem w dialogu. Asymetrycznoæ relacji dostrze¿ona
przez Levinasa w osobie i jej etosie ukazuje siê jako koreluj¹ca z symetrycznoci¹ relacji. Dialogicznoosobowa harmonia asymetrycznoci z symetrycznoci¹ wy³ania siê z koncepcji osoby i czynu wed³ug
Karola Wojty³y. Zob. K. Wojty³a, Osoba i czyn, Lublin 1994. Na temat asymetrycznoci i symetrycznoci w filozofii dialogu zob. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Kraków 2009, s. 507509.
Wiêcej na temat aksjologicznego poziomu dialogu, w oparciu o za³o¿enia dialogiki Bubera, Levinasa,
Tischnera, Wojty³y zob. K. Parzych, Dialog jako metoda ewangelizacji wspó³czesnego wiata wed³ug
Jana Paw³a II, Olsztyn 2000, s. 2745; idem, Na progu teologii dialogu. Dar wed³ug studium Osoba
i czyn Karola Wojty³y, Filozofia Dialogu 1 (2003), s. 167174; idem, Aksjologiczna zasada dialogu
ma³¿eñskiego wobec przemian koncepcji ma³¿eñstwa, w: A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Idea gender
jako wyzwanie dla teologii, Olsztyn 2009, s. 127140; idem, Elementy filozofii dialogu w antropologii
paschalnej ks. Wac³awa Hryniewicza, Forum Teologiczne 12 (2012) [w druku].
4 Ks. prof. Józef Tischner wypracowa³ koncepcjê filozoficzn¹, w której ukaza³ znaczenie obecnoci Innego dla dalszych losów relacji. Nazwa³ j¹ filozofi¹ dramatu, podkrelaj¹c uzale¿nienie osoby od
wartoci i koniecznoæ odniesienia siê do nich, aprobuj¹cego lub odrzucaj¹cego. Ambiwalencja ta przemienia relacje w sytuacje dramatyczne, które oznaczaj¹ nieprzewidywalnoæ reakcji Drugiego na wartoci
objawiaj¹ce siê wraz z zaistnieniem relacji. Zob. J. Tischner, Filozofia dramatu; idem, Spór o istnienie
cz³owieka, Kraków 1998.
5 Kard. Karol Wojty³a nie nale¿y do grona filozofów dialogu. Jednak jego koncepcja osoby
i czynu jako wyrazu aktywnoci podmiotowej cz³owieka odnoszonej do wymiaru aksjologicznego sprawia,
¿e nie sposób pomin¹æ tego autora i jego filozofii w przemyleniach dialogicznych. Zob. K. Wojty³a,
Osoba i czyn. Zob. na temat miejsca filozofii K. Wojty³y w obszarze dialogiki, zw³aszcza dialogiki
teologicznej: K. Parzych, Na progu; idem, Pojêcie dialogu wg Karola Wojty³y  Jana Paw³a II i jego
zastosowanie teologiczne, Filozofia Dialogu 2 (2004), s. 185200; K. Wieczorek, Cz³owiek otwarty na
drugiego. Perspektywa filozofii Karola Wojty³y i Józefa Tischnera, Filozofia Dialogu 3 (2005), s. 2536.
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rowy oraz zgody na uznanie równorzêdnoci dialogicznej partnera pomimo
nierównoci podmiotowej. Równorzêdnoæ dialogiczna oznacza, ¿e partnerzy
s¹ uczestnikami dialogu na równych prawach i obowi¹zkach. S¹ do siebie
wzajemnie skierowani, tworz¹c sytuacjê miêdzy (Buberowskie Zwischen):
Ja naprzeciw Innego Ja. Nierównoæ podmiotowa wynika z tego, ¿e ka¿da
osoba jest swoistym centrum zawieraj¹cym niepowtarzalne bogactwo osobowe. Niepowtarzalnoæ, wyj¹tkowoæ tego, co stanowi fundament osoby sprawia, ¿e osoba jest wobec innej osoby kim Innym. To zró¿nicowanie wyra¿a
siê w nierównoci podmiotowej ujawnianej w czynie osoby wobec Innych.
Wydarzenie dialogu wprowadza osobê w spotkanie z Kim Innym. Jest
to swoiste zderzenie, które porusza osobê inaczej ni¿ zetkniêcie z rzeczywistoci¹ nieosobow¹. Pozostawia ono trwa³y lad w moim Ja  w tym, co okrela
mnie jako podmiot, jako Kogo. Kto Inny  Drugi dra¿ni i/lub fascynuje.
Reakcja na spotkanie Kogo Innego zale¿y jednak od podmiotu  mojego Ja.
cile odnosi siê do sfery wolitywnej, kszta³towanej i aktywizowanej poznawczym odniesieniem osoby do wartoci. W efekcie sytuacja dialogiczna wywo³ana spotkaniem, jest momentem oceny Kogo Innego, a nastêpnie kwalifikacji
polegaj¹cej na zaakceptowaniu lub odrzuceniu. E. Levinas opisuje to dowiadczenie spotkania w filozofii twarzy.
Dialog jest zatem sytuacj¹-wydarzeniem, które godzi dwa typy relacji:
symetryczn¹ (Buber) i asymetryczn¹ (Levinas). Pogodzenie to jednak wi¹¿e
siê z dramaturgi¹ spotkania Kogo Innego (J. Tischner: filozofia dramatu).
Kto Inny jest nieprzewidywalny w swojej reakcji na spotkanie mojej osoby.
Znajomoæ drugiej osoby  zw³aszcza oparta na mi³oci, podtrzymywana
w niej i prowadz¹ca do coraz doskonalszego zjednoczenia  tworzy okolicznoci swoistej pewnoci. Pewnoæ ta jednak osadza siê wród dowiadczeñ
opartych na nadziei, pragnieniu i oczekiwaniu. S³owo w dialogu jest bowiem
nieustann¹ prob¹ skierowan¹ do Kogo Innego, a ujawniaj¹c¹ moje potrzeby i nadziejê, ¿e zaspokoiæ je mo¿e Osoba Innego.
Dramatycznoæ spotkania zniechêca nieraz do dialogu lub wypacza relacje miêdzyosobowe, konstruuj¹c je poza poziomem dialogicznym. Dramatycznoæ spotkania pokazuje, ¿e trwanie wobec Kogo Innego  naprzeciw  jest
bardzo trudne zw³aszcza, gdy osoba zacznie dowiadczaæ brzemienia odpowiedzialnoci. Zdarza siê pora¿ka, gdy nie udaje siê spowodowaæ zaistnienia nowej sytuacji z udzia³em Kogo Innego a zgodnie z w³asnymi zamierzeniami
i potrzebami. Zdarza siê nieakceptacja  gdy moje s³owo nie zostaje przyjête
przez Innego. Zdarza siê nieporozumienie  gdy nie dosz³o do pe³nego spotkania, ale ma miejsce jedynie zetkniêcie, w którym osoby s¹ zwrócone w kierunkach rozmijaj¹cych siê.
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2. Specjalizacja zagadnienia dialogu w zakresie teologicznym

Wy¿ej nakrelone treci dialogiczne pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e dialogika dostarcza narzêdzi interpretacyjnych do badañ teologicznych6. Zagadnienia dialogiczne znajduj¹ dwa obszary badawcze w teologii: a) spojrzenie na
specyfikê relacji miêdzy Bogiem i cz³owiekiem, b) sposób uprawiania teologii
w oparciu o fenomen relacji miêdzyosobowych.
a) Spojrzenie na specyfikê relacji miêdzy Bogiem i cz³owiekiem; tu nale¿y
wskazaæ na dwie kategorie relacji: Przymierza i Kocio³a-Eklezji7.
Kategoria Przymierza orientuje badania podstawowych róde³ teologicznych wokó³ fenomenu Przymierza z Bogiem i odnosi do aktualnego etapu historii zbawienia. Oznacza, ¿e dialogika wymaga w badaniach teologicznych prowadzenia analiz róde³ pod k¹tem udzia³u cz³owieka w Nowym
Przymierzu na aktualnym etapie historii zbawienia (miejsce, czas, warunki
kulturowe).
Kategoria Kocio³a-Eklezji orientuje badania podstawowych i pomocniczych róde³ teologicznych wokó³ fenomenu Kocio³a jako rzeczywistoci historycznej i zbawczej dowiadczanej w ¿yciu doczesnym osoby ludzkiej.
Oznacza, ¿e dialogika wymaga w badaniach teologicznych podejcia historiozbawczego8.
b) Sposób uprawiania teologii w oparciu o fenomen relacji miêdzyosobowych; dialogika wprowadza teologiê w wymiar wydarzeniowy. Oznacza to, ¿e
metoda dialogiczna w teologii prowadzi do syntez, które uwzglêdniaj¹ wszystkie poziomy dzia³alnoci ewangelizacyjnej i zbawczej Kocio³a. Wymaga to
prac interdyscyplinarnych w ramach z specjalnoci teologicznych oraz teologii
z przedmiotami pomocniczymi.

6 K. Parzych-Blakiewicz, Dialog i dialogicznoæ jako narzêdzia teologii, Teologia w Polsce
1 (2007), s. 137148.
7 J. Ratzinger, Wieloæ religii i jedno Przymierze, t³um. E. Pieciul, Poznañ 2004; J. Nawrot,
Granice dialogu w Starym Testamencie  osoby i sytuacje, Teologia Praktyczna 9 (2008), s. 179197;
K. Parzych-Blakiewiecz, Dialog Przymierza. Dialogika komunikacji miêdzy Bogiem a cz³owiekiem,
Filozofia Dialogu 8 (2009), s. 167184.
8 Oznacza to, ¿e oprócz tradycyjnych róde³ teologicznych (Biblia, Nauczanie Kocio³a)
uwzglêdnia siê tak¿e jako ród³owe dane pochodz¹ce z dialogu interdyscyplinarnego. Za analizy
i syntezy uwzglêdniaj¹ kontekst historyczny, skupiony na urzeczywistnianiu humanizmu chrzecijañskiego w kulturze globalnej, kontynentalnej, narodowej i rodowiskowej. Uwyrania siê tak¿e coraz
bardziej potrzeba wypracowania fundamentów kultury chrzecijañskiej w kontekcie przygotowañ do
ekspansji ludzkoci w kosmosie. Zob. K. Parzych-Blakiewicz, Teologia historiozbawcza w dogmatyce
polskiej XX wieku, Olsztyn 2010, s. 279283, 289309.
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II. „Nadzieja” jako kategoria zbawcza

Ojciec wiêty Benedykt XVI rozwija myl o nadziei chrzecijañskiej od
s³ów w. Paw³a w Licie do Rzymian: w nadziei ju¿ jestemy zbawieni. Podkrela realnoæ, aktualnoæ ³aski zbawienia, która staje siê udzia³em cz³owieka
w momencie przyjêcia Ewangelii. Zbawienie bêd¹ce Bo¿ym darem udzielonym przez Chrystusa i w Nim, ma charakter uniwersalny, nieodwo³alny i jest
pewne. Jednak pe³ny udzia³ w zbawieniu osi¹ga siê dopiero po spe³nieniu
¿ycia ludzkiego w doczesnoci. Nadzieja zbawienia wiêc, o której mówi Aposto³ i przybli¿a Ojciec wiêty, wskazuje na dobro przysz³e  w ¿yciu wiecznym, ale obecne tu i teraz. Dostêp do dóbr zbawczych na doczesnym
etapie ¿ycia ludzkiego ma miejsce w akcie nadziei chrzecijañskiej.
Benedykt XVI pisze: [...] chrzecijañskie orêdzie nie tylko »informuje«,
ale równie¿ »sprawia«. Oznacza to: Ewangelia nie jest jedynie przekazem treci, które mog¹ byæ poznane, ale jest przes³aniem, które tworzy fakty i zmienia
¿ycie. Mroczne wrota czasu, przysz³oci, zosta³y otwarte na ocie¿. Kto ma
nadziejê, ¿yje inaczej; zosta³o mu dane nowe ¿ycie (SpS, n. 2). Ojciec wiêty
opiera sprawczoæ zbawcz¹ nadziei na nastêpuj¹cych elementach:
 Us³yszane s³owo Ewangelii. W nim zawiera siê prawda o Bo¿ym zbawieniu w osobie i dziele Jezusa Chrystusa.
 Akceptacja us³yszanego s³owa. Jest to moment aktywnoci podmiotu
ludzkiego, w którym cz³owiek dostrzega wartoæ dóbr zbawczych, do których
zmierza poprzez doczesny etap ¿ycia.
 Praktyka nadziei zbawienia. Nadzieja zbawienia ukierunkowuje
cz³owieka w jego wyborach odnosz¹cych siê do ¿ycia doczesnego w ten sposób, ¿e historia ludzka zostaje przenikniêta histori¹ zbawienia. Ojciec wiêty
Benedykt XVI wskazuje na miejsca uczenia siê tej nadziei (SpS, n. 3248):
modlitwa, aktywnoæ osobowa wraz z dowiadczeniem cierpienia, ocena ludzkiej rzeczywistoci doczesnej z perspektywy s¹du Bo¿ego9.
W koncepcji nadziei zbawienia zaprezentowanej w encyklice Spe salvi
mo¿na zatem dostrzec nastêpuj¹ce treci:
 Nadzieja zawiera w sobie substancjê zbawienia, rzeczywistoæ ³aski.
Jest to nadzieja, która jest »zbawieniem« (n. 3). £aska zbawienia w nadziei
stanowi treæ Boskiego Daru  S³owa dla cz³owieka i obliguje do odpowiedzi
9 J. Jezierski, Elementy eschatologii w perspektywie nadziei wed³ug encykliki Spe salvi Benedykta XVI. Próba komentarza n. 4148, w: S. Ropiak, M. Tunkiewicz (red.), Sacerdos Alter Christus.
Kap³an w ¿yciu i pos³udze Kocio³a na progu Trzeciego Tysi¹clecia. Ksiêga Jubileuszowa z okazji
siedemdziesi¹tych urodzin ks. prof. zw. dr. hab. W³adys³awa Nowaka, Olsztyn 2010, s. 463474; idem,
Nadzieja w pespektywie s¹du ostatecznego i piek³a, w: K. Parzych-Blakiewicz (red.), Zbawienie
w nadziei. Wokó³ encykliki Spe salvi Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 7580.
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poprzez przyjêcie lub odrzucenie. Nadzieja zawiera inspiracje, pobudza do
odwa¿nego pójcia w kierunku dobra (n 36)10.
 Nadzieja zbawienia urzeczywistnia siê, staje siê, dopiero w nadziei
innych (n. 48). Oznacza to, ¿e us³yszane s³owo Ewangelii wprowadza osobê
ludzk¹ w nowy wymiar ¿ycia spo³ecznego. Ma tu miejsce wiadomoæ dostêpu
do dóbr zbawczych i ich nieutracalnoæ. To za obliguje, ale przede wszystkim
uspasabia do otwartego dzielenia siê nadziej¹ zbawienia oznajmiaj¹c¹ i zawieraj¹c¹ pe³niê Boskiego Mi³osierdzia.
 Zbawienie, w które wprowadza nadzieja chrzecijañska, jest udzia³em
w Mi³oci stanowi¹cej pe³niê ¿ycia wewn¹trztrynitarnego. Benedykt XVI przypomina, ¿e Ojcowie Kocio³a stawiali akcent na wspólnotowy charakter zbawienia (n. 14). Wspólnota stwarza okolicznoci ¿ycia b³ogos³awionego, szczêliwego. Jest to wspólnota o charakterze eklezjalnym, tzn. w której uczestnicz¹ osoby
Boskie i ludzkie. Za sednem relacji miêdzyosobowych i wspólnototwórczych
jest mi³oæ. Istot¹ mi³oci jest wyjcie poza w³asne ja, swoiste zapomnienie
o sobie, aby myleæ o drugim cz³owieku. W tym rodzaju aktywnoci osobowej
mo¿na dopatrywaæ siê ród³a prawdziwej radoci (n. 14). To nie nauka odkupuje cz³owieka. Cz³owiek zostaje odkupiony przez mi³oæ (n. 26).

III. „Nadzieja zbawienia” jako kategoria dialogiczna

Spojrzenie na nadziejê w kategoriach teologicznych ukazuje jej charakter
zbawczy. Nastêpnie wy³aniaj¹ siê treci okrelaj¹ce dialogiczny charakter nadziei zbawienia. Mo¿na zasadnie stwierdziæ, ¿e nadzieja zbawienia stanowi
moment zwrotny w kierunku utworzenia teologicznej perspektywy do ujmowania kwestii dialogicznych.
 Nadzieja jest momentem zetkniêcia siê ³aski zbawienia z ludzkim podmiotem. Orientuje zbawczo dialog cz³owieka z Bogiem na poziomie indywidualnych i osobistych relacji.
 Odpowied pozytywna jest przyjêciem Boskiej informacji. Pozostawia
w osobie ludzkiej lad o charakterze bytowym. Tego typu zmiany zmierzaj¹ do
uczynienia cz³owieka dojrza³ym na podobieñstwo doskona³ego cz³owieczeñstwa Jezusa Chrystusa. Dojrzewanie cz³owieczeñstwa w nadziei chrzecijañskiej stanowi proces zbawienia dokonuj¹cy siê w dziejach i dope³niony
w ¿yciu spo³ecznoci niebiañskiej. Ta nadzieja objawia prawdê o cz³owieczeñ10 J. Neumann, Nadzieja jako kryterium wiary w przes³aniu encykliki Spe salvi Benedykta
XVI, w: K. Parzych-Blakiewicz (red.), Zbawienie w nadziei, s. 101112.
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stwie wyzwolonym, umi³owanym, bezcennym. Taka nadzieja jest ród³em
szczêcia ju¿ na etapie doczesnym ¿ycia ludzkiego (n. 3).
 Dynamika zbawcza oparta na fenomenie nadziei chrzecijañskiej zak³ada osobiste spotkanie cz³owieka z Jezusem Chrystusem. W tym spotkaniu
zapocz¹tkowuj¹ siê relacje o charakterze dialogicznym miêdzy Bogiem i cz³owiekiem. Tworz¹ one strukturê wspólnoty eklezjalnej i prowadz¹ do dojrza³ego
dialogu mi³oci w stanie nieba.
IV. Uzdrowienie nadziei zbawienia (konkluzje)

Nadzieja w sposób naturalny towarzyszy osobowej aktywnoci cz³owieka.
Ujawnia ludzkie pragnienia. Ukierunkowuje d¹¿enia. Inspiruje do usprawniania metod dzia³ania. Broni przed poddaniem siê odmiennym, nierozumianym
i nieakceptowanym tendencjom twórczym. Jest zaspokajana na bazie uczestnictwa osoby ludzkiej we wspólnocie/spo³ecznoci oraz przez kulturê otrzyman¹ (przyjêt¹) i wytworzon¹.
Zaspokajanie potrzeby  generuj¹cej nadziejê  w oparciu o wy³¹cznie
w³asne mo¿liwoci jest poszukiwaniem zbawienia poza wartociami religijnymi. Rozumiane jako wartoæ antropologiczna odnosz¹ca siê do autonomii, wytworzy³o kulturê, w której cz³owiek pob³¹dzi³ wród wartoci owieceniowych,
rozbudowanych a¿ do uformowania wspó³czesnych humanizmów odmiennych
od chrzecijañskiej wizji cz³owieczeñstwa i ¿ycia ludzkiego. St¹d ukuto pojêcia takie jak z³udne nadzieje, utracone nadzieje, z³odzieje nadziei11.
W praktyce prze³o¿y³o siê to na zaniechanie nadziei lub te¿ przeformatowanie
jej w skrajny pragmatyzm i hedonizm poni¿aj¹cy godnoæ osobow¹ cz³owieka.
Tymczasem nadzieja jest tym, co le¿y u podstaw rozwoju cz³owieczeñstwa, czyni¹c ¿ycie ludzkie szczêliwym. wiadectwo takiej nadziei, Benedykt
XVI widzi w ¿yciu w. Józefiny Bakhita (SpS, n. 3). Taka nadzieja wymaga
sprzeciwu wobec struktur z³a istniej¹cych i rozwijaj¹cych siê w spo³ecznociach ludzkich: w cywilizacji, kulturze oraz tradycji. Ten sprzeciw, ukazuj¹cy
zarazem sprawczy wymiar nadziei zbawienia, doprowadzi³ Jezusa  Mistrza
z Nazaretu  na Golgotê. Takiego wysi³ku Ojciec wiêty wymaga od wspó³czesnego Kocio³a, domagaj¹c siê w postawie chrzecijañskiej, wiadomego
11 R. Hajduk, Wspó³czesne mity  z³odzieje nadziei. Prawda chrzecijañska w starciu z postêpow¹ mitologi¹ w wietle encykliki Spe salvi, w: K. Parzych-Blakiewicz (red.), Zbawienie w nadziei,
s. 923; Z. Kunicki, Mocne nadzieje i p³onne obietnice. Wokó³ krytyki iluzji politycznych, w: K. Parzych-Blakiewicz (red.), Zbawienie w nadziei, s. 2533; J. Nagórny, Nadzieja chrzecijañska wobec wyzwañ
wspó³czesnoci, w: J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Nadzieja chrzecijañska a nadzieje ludzkie, Lublin
2003, s. 66-75.
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przylgniêcia do Jezusa Chrystusa oraz wprowadzania w ¿ycie codzienne wartoci ewangelicznych. Wa¿ny jest tu aspekt wiadomego dzia³ania, aby nie ulec
wspó³czesnym z³odziejom nadziei. Tote¿ trzeba stwierdziæ, ¿e myl sperancyjna Benedykta XVI dotyczy uzdrowienia nadziei zbawienia. Uzdrawianie
nadziei zbawienia wydaje siê byæ piln¹ kwesti¹ wobec umacniania siê, w skali
globalnej, kultury promuj¹cej humanizm bez Boga i poza Bogiem. Taka kultura eliminuje nadziejê zbawienia, wypacza j¹, deformuje, wprowadza cz³owieka
na drogi ¿yciowe prowadz¹ce donik¹d (SpS, n. 23).
Uzdrawianie nadziei zbawienia wi¹¿e siê z uprawianiem teologii dialogu,
w której dowiadczenie teologiczne jest bezporednio odnoszone do dowiadczenia wiary w ¿yciu osobistym, liturgicznym i spo³ecznym (por. SpS, n. 30).
Nadzieja jest bowiem tym, co pobudza ludzki podmiot, sk³adnia do dobra oraz
uczy postawy dialogicznej, niezbêdnej do wejcia w dialog zbawienia i do
trwania w nim.
Nadzieja zbawienia, o której pisze Benedykt XVI komentuj¹c w. Paw³a,
jest tym, co stanowi sedno koncepcji dialogiki teologicznej wed³ug Józefa
Ratzingera  Benedykta XVI. Kard. Ratzinger przedstawi³ dialog cz³owieka
z Bogiem jako proces wzajemnych relacji oparty na Przymierzu12. Przymierze
z Bogiem rozpoczyna siê i dojrzewa w pokoleniach Starego Testamentu. Jego
ostateczne wype³nienie nastêpuje w Nowym Przymierzu  którym jest Krzy¿
Jezusa Chrystusa stanowi¹cy fundament nowego stylu ¿ycia religijnego opartego na bezporednim odniesieniu cz³owieka do Boga (SpS, n. 3, 9). Od Jezusa
Chrystusa rozpoczyna siê aktywny udzia³ cz³owieka w relacji dialogicznej
z Bogiem. Ju¿ nie jest to Przymierze, którego nowe obszary ods³aniaj¹ prorocy
kolejnych pokoleñ Narodu Wybranego, ale jest to Przymierze anga¿uj¹ce na
równi wszystkich ludzi uczestnicz¹cych w tajemnicy Chrystusa. Tymi ludmi
s¹ ci, którzy us³yszeli i przyjêli Ewangeliê. Zaanga¿owanie w nowotestamentowy dialog Przymierza sytuuje osobê ludzk¹ nie tylko wobec Boga,
w pozycji partnera, ale czyni cz³owieka porednikiem w Poredniku, otwartym
wobec innych; cz³owiek staje siê jakby platform¹ dla rozprzestrzeniania siê
Ewangelii budz¹cej nadziejê zbawienia.
Zastanawiaj¹c siê nad dialogiem Benedykta XVI ze wspó³czesn¹ kultur¹
trzeba uwzglêdniæ dialogiczne treci nadziei zbawienia. Le¿¹ one bowiem
u podstaw koncepcji dialogu Kocio³a ze wspó³czesn¹ kultur¹. Benedykt XVI
we wszystkich dotychczasowych dokumentach nauczania pontyfikalnego nazywa po imieniu b³êdy i wypaczenia powoduj¹ce zagubienie wród wspó³czesnych areopagów kultury. Zasadniczo wytyka dysfunkcyjnoæ ateistycznych
12

J. Ratzinger, Wieloæ religii; K. Parzych, Dialog Przymierza.
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koncepcji wiatopogl¹dowych, jako wyprowadzaj¹cych cz³owieka poza sferê
kultury umo¿liwiaj¹cej ostateczne spe³nienie ¿ycia w doczesnoci. W obliczu
wspó³czesnych przemian kulturowych o charakterze globalnym, gdzie w pluralizmie wiatopogl¹dowym uwyrania siê linia demarkacyjna miêdzy teizmem
i ateizmem, nale¿a³oby orzec o dwóch koncepcjach kultury: teistyczno-antropologicznej i laicko-antropologicznej. U podstaw kultury, wed³ug Benedykta XVI,
dostrzega siê wiêc aktywnoæ ludzk¹ polegaj¹c¹ na o¿ywianiu naturalnego
zwrotu do dóbr zbawczych; inaczej mówi¹c: na realizacji potrzeb o¿ywianych
nadziej¹. W dialogu z kultur¹ za, chodzi o ewangelizacjê kultury, która rozwinê³a siê na mentalnoci ubogiej w treci Ewangelii lub poza Ewangeli¹.

THE SPERATE ASPECT OF THE THEOLOGY OF DIALOGUE
IN BENEDICT XVI’S ENCYCLICAL LETTER SPE SALVI
(SUMMARY)

Dialogue, according to contemporary humanities, is a communication event which means
personal fulfillment in a relational activity. The intermediate moment between the notion of dialogue and real dialogue is hope. Without hope  dialogue dies. Without dialogue  human existence
is lost in a barren or destructive loneliness.
Benedict XVIs encyclical letter Spe salvi provides content helping to specify the theological status of hope in dialogics. Deeper reflection on the concept of the hope of salvation in Spe
salvi concludes that hope indicates the moment responsible for the development of dialogical
dramaturgy.
The theology of dialogue defines the research method model. Hope defines the salvific
category in human history. In the perspective of the theology of dialogue and the history of
salvation, the hope of salvation is a dialogical category.
Hope is a natural human experience. Benedict XVI notes that human aspirations realized
without reference to religious values do not fulfill human expectations. True hope makes man
happy. This hope requires adhering to Christ and the courageous introduction of evangelical values
into daily life. Benedict XVI accentuates the necessity of healing hope. Contemporary culture
eliminates, distorts and deforms the hope of salvation and thus leads human life nowhere. The
healing of the hope of salvation is practicing the theology of dialogue.

DER HOFFNUNGSASPEKT IN DER THEOLOGIE DES DIALOGS
IN DER ENZYKLIKA SPE SALVI VON PAPST BENEDIKT XVI.
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die zeitgenössische Geisteswissenschaft definiert den Begriff Dialog als Kommunikationsereignis, das persönliche Erfüllung durch Relationsaktivität bedeutet. Als mittelbarer Aspekt sollte
zwischen dem Dialog-Konzept und dem Dialog-Akt die Hoffnung stehen. Ohne diese Hoffnung
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 stirbt der Dialog. Ohne Dialog  verliert sich die menschliche Existenz in unfruchtbarem oder
destruktivem Alleinsein. Die Enzyklika Papst Benedikts XVI. Spe salvi liefert Inhalte, die helfen,
den theologischen Status der Hoffnung in der Theologie des Dialogs festzustellen. Das tiefere
Nachdenken über die Konzeption der Hoffnung auf Erlösung in Spe salvi lässt die Aussage zu,
dass Hoffnung auf einen Aspekt hinweist, der für die Entwicklung der Dramaturgie des Dialogs
verantwortlich ist. Die Theologie des Dialogs definiert das Untersuchungsmodell. Die Hoffnung
definiert die Erlösungskategorie in der Geschichte des Menschen. In der Perspektive der Theologie
des Dialogs und der Geschichte der Erlösung stellt die Hoffnung auf Erlösung eine dialogische
Kategorie dar. Hoffnung ist eine fundamentale menschliche Erfahrung. Benedikt XVI. merkt
häufig an, dass die menschlichen Bestrebungen ohne den Bezug auf die religiösen Werte keine von
den menschlichen Erwartungen erfüllen können. Die wahre Hoffnung aber macht einen Menschen
glücklich. Sie fordert bei Christus zu bleiben sowie ein mutiges Mitnehmen der in den Evangelien
beschriebenen Werte in den Alltag. Papst Benedikt XVI. betont die Notwendigkeit, die Hoffnung
gesunden zu lassen. Die zeitgenössische Kultur verformt, entstellt und eliminiert, die Hoffnung
auf Erlösung und führt dadurch das Leben der Menschen ins Nirgendwo. Die Gesundung der
Hoffnung auf Erlösung ist die Berechtigung für die Theologie des Dialogs.

