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Uniwersytet Zielonogórski 

Obrazy nieba w opowieściach dzieci,  

dla dzieci i o dzieciach 

Streszczenie 

Autorka artykułu wskazuje na dzieła literackie i filmowe, w których ukazane jest 

wyobrażenie nieba. Pisze o literaturze polskiej i powszechnej; fikcyjnej i dokumentarnej. 

Szczególnie interesuje ją wątek dziecka jako bohatera, odbiorcy, ale i twórcy opowieści 

o niebie. W artykule badaczka podkreśla, że uwrażliwianie dzieci na tematykę nieba ma 

wartość teologiczną, ale również psychologiczną. Inspiruje do lepszego życia, w przy-

padku zaś zagrożenia utraty życia (chorób terminalnych) niesie nadzieję i pociechę.  

Słowa kluczowe: niebo, transcendencja, wyobrażenie, wizja, opowieść dla dzieci, 

opowieść dziecka, opowieść o dziecku  

Najważniejszym celem w życiu chrześcijanina jest zbawienie wieczne. 
Według nauki Kościoła katolickiego każdy człowiek powinien zabiegać  
o zbawienie, gdyż każdy bez wyjątku jest dzieckiem Bożym predestynowanym 
do szczęścia wiecznego1. Zbawienie jest darem ukrzyżowanego i zmartwych-

wstałego Chrystusa, synonimem niekończącego się życia w niebie – nieustannej 

radości z obcowania z Bogiem i Jego świętymi. Dlatego ważne jest, aby kultura – 

w tym również literatura, malarstwo, teatr, film – przy użyciu środków arty-

stycznych zachęcała do osiągnięcia tego celu. Cyprian Norwid pisał: „Bo piękno 
na to jest, by zachwycało / Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”2

.  

Nie tylko ludzie w podeszłym wieku powinni być inspirowani do marzeń  

                                              
1
  Zob. Katechizm Kościoła katolickiego, Część trzecia, Życie w Chrystusie, Dział pierwszy, Powołanie 

człowieka: życie w Duchu Świętym, Rozdział trzeci, Zbawienie Boże: prawo i łaska, paragraf 1949, 
Poznań 1994, s. 450: „Człowiek, powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje 
zbawienia Bożego. Pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje,  
i przez łaskę, która go umacnia: »Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem... Albowiem 
to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą (Flp 2, 12-13) «”.  

2
  C. Norwid, Promethidion, ww. 185-186, [w:] idem, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem  

i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. 3, Poematy, Warszawa 1971, s. 440.  

Język. Religia. Tożsamość 

2 (14) 2016  s. 65-84 
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o niebie. Ważne jest, aby to zainteresowanie i pragnienie mądrze rozbudzać od 
dziecka, przez dobraną lekturę, rozmowę, opowiadaną bądź transmitowaną 
bajkę, świadectwo życia. Nieraz takie narracje i takie świadectwa – i o nich 

będzie tu przede wszystkim mowa – wynikają z bolesnej konieczności – choroby 

terminalnej dziecka, zbliżającej się jego śmierci. Wtedy też często same dzieci 
snują refleksję o krainie, która na nie – w co głęboko wierzą – czeka.  

Aby jednak mogły powstać opowieści dzieci o niebie (również dla dzieci  
i o dzieciach), muszą wpierw istnieć narracje o niebie ludzi dorosłych. Najlepszą 
lekturą, źródłem wiedzy i inspiracją do wyobrażeń jest Biblia (np. J 14,1-12;  

1 Kor 2,9, 1 Tes 4,13-18 i in.). Innym tekstem kultury nakłaniającym do takich 
myśli może być światowej rangi dzieło Boska komedia Dantego Alighieri

3
.  

Literatura polska 

W piśmiennictwie polskim, pozostającym od stuleci w kręgach oddziaływania 
zwłaszcza Nowego Testamentu, temat ten jest niezwykle nośny. Ograniczę się 
tutaj tylko do paru reprezentatywnych przykładów, przechodząc następnie  
do omówienia utworów z literatury powszechnej, kilku filmów oraz przykładów  
z piśmiennictwa dokumentarnego. Renesansowym arcydziełem o zgonie  
i pośmiertnym losie dziecka pozostają bez wątpienia Treny Jana Kochanowskiego 

(cykl XIX utworów z 1580 roku). Rozpaczającemu ojcu zjawia się we śnie (Tren 
XIX – Sen) jego własna matka z wnuczką na ręku. Przybywa z „krain barzo 
dalekich”. Pociesza go, że jego „najmilejsza Orszuleczka żywie”, i choć umarła 
w niemowlęctwie, modli się w niebie tak samo, jak jej rodzice na ziemi. Argu-

mentem, aby ukrócić czas żalu i rozpaczy jest to, że niebo prezentuje się jako 
najdoskonalsza przestrzeń dla ludzkiego bytowania: „Nie od rozkoszyć poszła; 
poszłać od trudności, / Od pracej, od frasunków, od złez (!), od żałości”. W niebie 

są lepsze „przysmaki”; nie doświadcza się tam chorób, nieszczęścia, starości  
i śmierci. Człowiek ogląda w nim Boga: „Twórcę wszech rzeczy widziem w Jego 

majestacie, / Czego wy, w ciele będąc, prózno upatrzacie”. Humanistyczna mądrość 

Kochanowskiego i jego poetycka wykładnia nauki o niebie uczą dystansu wobec 
rzeczy tego świata. Wczesny wiek Urszulki, nieobciążenie jej duszy grzechami 

działają tylko na korzyść jej zbawienia. „Ani grzechem dusze swe drogiej 
pomazawszy, / Jej tedy rzeczy, synu (nie masz wątpliwości), / Dobrze poszły”. 
Wszystko zatem potoczyło się wedle praw wyższej sprawiedliwości. Człowiek 
renesansu zrozumiał, że było to „złotym środkiem” w osiągnięciu wiecznej 
szczęśliwości: „Póki jej zamierzony kres był, poty żyła”. Kochanowski wyraził 
w ten sposób chrześcijańską, mogącą uchodzić za aktualną również dziś, 

                                              
3
  Przykłady z literatury i filmu zaprezentowane w niniejszym szkicu są reprezentatywne, ale –  

ze zrozumiałych względów – nie wyczerpują tematu. Temat domaga się osobnej monografii.  
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uniwersalną prawdę, że człowiek umiera wtedy, gdy najbardziej pretenduje do 

przyjęcia łaski zbawienia. Dla jednych będzie to wiek dziecięctwa, dla innych 
czas po wielkim, długotrwałym (i odkupieńczym) cierpieniu. Perspektywa 
eschatologiczna i w tym aspekcie jest niezmiernie ważna dla umierających, ale  
i dla tych, którzy muszą pogodzić się z odejściem bliskiej im osoby.  

Innym arcydziełem literatury polskiej o bytowaniu dzieci w krainach 
transcendencji są Dziady część II Adama Mickiewicza. Poeta, na mocy licentia 

poetica, rozróżnia raj od nieba: 

W raju wszystkiego dostatek, 

Co dzień to inna zabawka: 

Gdzie stąpim, wypływa trawka, 

Gdzie dotkniem, rozkwita kwiatek. 

Lecz choć wszystkiego dostatek, 

Dręczy nas nuda i trwoga,  

Ach mamo, dla twoich dziatek 

Zamknięta do nieba droga!4
 

Dzieci potrzebują dwóch ziarnek gorczycy w myśl wykoncypowanej  
w utworze rzekomo ludowej zasady: „Kto nie doznał goryczy ni razu, / Ten nie 
dozna słodyczy w niebie”5. Niebo jest utęsknioną przestrzenią, gdzie istnieje 
miłość, a więc i miłość matki.  

Odmienna perspektywa obecna jest w poezji Bolesława Leśmiana. Jej 
czytelnik przekonywany zostaje do tego, że zaświaty – paradoksalnie – istnieją  
w świecie; „wieczność” ukrywa się w przyrodzie, zmarli są nadal na ziemi. 
Sceptycyzm i niechęć do eschatologicznej wędrówki przebija z wierszy W czas 

zmartwychwstania, Po śmierci, Pogrzeb, W nicość śniąca się droga czy z liryku 

wydanego pośmiertnie [Wyruszyła dusza w drogę… dzwonią we dzwony] ze zna-

miennymi passusami, negującymi prawdę o radości obcowania z Bogiem „twarzą 

w twarz” (Rdz 32, 31; I Kor 13,12): „Jakże spocznę w twym obłoku – z ziemią  
w rozłące, / Kiedym lasom odmówiła i mojej łące!”6

 oraz „Jakże mogę się weselić 

z tobą w przestworze, / Kiedy śmierci twej pożądam – Boże, mój Boże”7
. Taki 

nietzscheański rys nie podniesie ani dzieci, ani dorosłych na duchu; gdy będą 
umierać, nie da im wiary, że niebo jest miejscem i stanem pożądanym. W tym 
kontekście należałoby odczytać też utwór nawiązujący bezpośrednio do Trenów 

Kochanowskiego. Chodzi o wiersz pt. Urszula Kochanowska. Tytułowa bohaterka 

pragnie, by w niebiosach wszystko było takie same jak w Czarnolesie. Wymarzoną 

                                              
4
  A. Mickiewicz, Dzieła, t. III, Dramaty, Warszawa 1995, Dziady, cz. II, ww. 71-78, s. 18. 

5
  Ibidem, ww. 111-112, s. 19.  

6
  B. Leśmian, Wybór poezji, wyboru dokonał i posłowiem opatrzył S. Barańczak, Warszawa 1996, 

[Wyruszyła dusza w drogę… dzwonią we dzwony], s. 346.  
7
  Ibidem.  
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krainą szczęśliwości jest bowiem dom rodzinny – praobraz raju w wyobraźni 
dziecka, które ten dom utraciło. Pojawienie się w niebie rodziców jako sprawców 
dobrostanu wydaje się cenniejsze niż spotkanie z samym Bogiem: „Więc zrywam 
się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni! / Serce w piersi zamiera… Nie!... To – 

Bóg, nie oni!...”8. Gdy dziecku czegoś brakuje, marzy ono, że odnajdzie to  
w niebie: mamę, tatę, kochanego psa lub kota, dziadka lub babcię, pluszowego 
misia, lalkę lub samochody. Dzieci głodne marzą o jedzeniu; bite – o bezpieczeń-

stwie; chore – o stanie, kiedy nic już nie boli; spragnione czułości – o kochającej 
osobie; pozbawione zabawki lub książki – o tychże przedmiotach. Nie wyobrażają 

sobie też nieba bez Boga, piszą więc: „Niebo to nie to, co widzimy, jak pod-

niesiemy głowę do góry, tam mieszka Bóg”9. Tak zresztą jest jeszcze w książce 
dla dorosłych – o chorej na zespół Downa dziewczynce. W Poczwarce Doroty 

Terakowskiej, gdyż o niej mowa, Marysia (Myszka) najbardziej lubi przebywać 
na strychu. W jej żywej wyobraźni urasta on do rangi rajskiego ogrodu. Wydaje 
jej się, że ma kontakt ze stwarzającym świat Bogiem, następnie zaś – z Wężem  
z raju, Adamem i Ewą: 

[…] tym razem wszędzie wokół Myszki było niebo. To niebo, które 

wcześniej spłynęło skądś z góry, a woda rozstąpiła się przed nim, robiąc 

mu miejsce. A potem woda zrobiła miejsce ziemi. Ziemia trawie. Trawa 

drzewom i kwiatom
10

.  

Kiedy dziewczynka umiera, wstępuje do takiego Ogrodu, nad którym 
unosi się niewidzialny, lecz słyszalny i odczuwalny Bóg. Całe życie marzyła, by 
pięknie tańczyć, jednakże choroba to uniemożliwiła. W niebie widzi, że wszyst-
kie dzieci, bardziej nawet niż ona niepełnosprawne i kalekie – tzw. „Dary Boga” – 

mogą tańczyć. Dostęp do takiego nieba był największym marzeniem dziew-

czynki: „»Gdzie chcesz jechać, Myszko…?« A Myszka odpowiada cichutko: 

»Tam, gdzie wszyscy tańczą…«”11
. O niebie albo o jego namiastce marzy nie 

tylko dziewczynka, lecz również jej matka. Wskrzeszenie starego – szczególnie 
znamiennego dla literatury polskiego średniowiecza – toposu raju łąki12

 dokonuje 

się w jej dialogu z chorym również na zespół Downa Alikiem: „Łąka na całe 
życie. Z mamą i siostrą. Czy jest gdzieś we wszechświecie taka łąka? A może 
jest przynajmniej w niebie?”13

. Nie wszystko w literackiej wizji nieba autorstwa 

Terakowskiej jest zgodne z chrześcijańskim (bądź judaistycznym) obrazem życia 
wiecznego, gdyż Wąż jest u niej pozytywnym i równouprawnionym mieszkańcem 

                                              
8
  Ibidem, Urszula Kochanowska, s. 248 (całość: 247-248).  

9
  Dziecięcy alfabet religijny, zebrał i opracował ks. H. Relich, Wojkowice 2003, s. 63.  

10
  D. Terakowska, Poczwarka, Kraków 2009, s. 117.  

11
  Ibidem, s. 172.  

12
  Pieśń Dusza z ciała wyleciała… ze Skargi umierającego. Por. też. Piosenka umarłego Juliana Tuwima. 

Zob. więcej na ten temat: T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2002, s. 508-509, 512-516.  
13

  D. Terakowska, op. cit., s. 113.  
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Ogrodu; do tej części nieba, w jaką wkracza Myszka, nie będą mieli dostępu (jej) 
rodzice i rodzeństwo (nie mówiąc o dzie-ciach nienarodzonych); Bóg nawet  
w niebie nie daje się zobaczyć – wizja panteistyczna zastępuje tu biblijną, 
mówiącą, że w niebie „ujrzymy Boga twarzą w twarz i zobaczymy Go takim, 
jakim jest” (1J 3,2). W opisywanej części nieba znajdują się same „Dary Boga”, 
których ciała jednak pozostają nadal ułomne, nieprzeistoczone:  

Życie było piękne, Myszko! Ale nie żałuj, że się kończy. Wszystko musi 

się skończyć, nie tylko radość, ale i ból. Tu będzie ci dobrze, tu nie ma 

bólu – zachęcała ją dziewczynka z wielką głową i ciemnym otworem 

zamiast nosa
14

.  

Nawet niewiele mające wspólnego z jakąkolwiek ortodoksją wyobrażenia 
nieba niosą nadzieję, gdyż prawie wszędzie znajduje się wzmianka, że w niebie 
zamiast bólu będzie miłość i radość.  

Z literatury adresowanej do dzieci i młodzieży, a poruszającej temat nieba, 
zacytuję jeszcze anonimowy wierszyk:  

Janku i Tadziu, 

Otrzyjcie łezki z liczka  

I smutek z czołek. 

Nic wam nie grozi! 

Wasza mała siostrzyczka, 

Biały aniołek 

Modli się za was do Bozi15
.  

Charakterystyczny jest w tym epitafium stereotyp: zmarłe dziecko jest 
synonimem ‘aniołka’ i odwrotnie.  

Z opowiadań dla dorosłych można byłoby wymienić Jana Grzegorczyka 
Niebo dla akrobaty. Szczególnie inspirujące wydają się takie utwory jak 
Pospieszny – z wizją przestrzeni eschatologicznej jako krainy pełnej dosko-

nałości16
; Żeby się ludzie pośmiali, gdzie nawet szpital jest namiastką nieba, jeśli 

                                              
14

  Ibidem, s. 317.  
15

  Antologia poezji dziecięcej, wybrał i opracował J. Cieślikowski, komentarz uzupełniły i teksty 
przejrzały G. Frydrychowicz i P. Matuszewska, BN seria I, nr 233, Wrocław itd. 1980, Wstęp,  
s. XLIV-XLV. Epitalamium ze zbiorów autora [Wstępu – dop. D.K.].  

16
  „Z pana emanuje taki spokój… - powiedziałem z podziwem.  

 Cóż, widzi ksiądz, jestem szczęśliwym człowiekiem, całe życie miałem do czynienia z doskona-

łością. Chopin, Brahms, Mozart to szczeliny nieba. Nie mogę się już doczekać spotkania z nimi… 
Idę do Źródła piękna i harmonii. To fascynujące. Ludzie boją się śmierci, a mnie coś podpowiada, 
że jest to najpiękniejszy moment życia. […] Po paru sekundach spojrzał na mnie.  

 No to, księże, trzeba się szykować do drogi”. Pełen pogodzenia umierał profesor Jełowicki. Inna 
bohaterka tego utworu – agnostyczka Urbańska wyobraziła sobie śmierć jako podróż pośpiesznym 
pociągiem. Pragnęła, by w tej drodze ktoś trzymał ją za rękę. Ksiądz modlił się o zbawienie tej, 
która nigdy sama modlić się nie umiała. J. Grzegorczyk, Niebo dla akrobaty. Opowiadania, 

Kraków 2006, Pospieszny, s. 32-33; 58-59 (całość opowiadania s. 26-60).  
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tylko doświadcza się w nim dobra17
, Szympans i czarownica, z motywem chłopca 

umierającego na zanik mięśni, któremu łatwiej przejść na tamten świat dzięki 
dobremu humorowi wspierającej go zakonnicy18

. W opowiadaniu Kto wierzy  

w życzenia wyrażone jest takie przypuszczenie pracującej w hospicjum pielęgniarki: 

Na Boże Narodzenie i Wielkanoc przyjmujemy kilka razy więcej pacjen-

tów niż normalnie. Pewnie to jest łaska umrzeć w święta, kiedy bramy 

nieba są szerzej otwarte. Pchają się trójkami, czwórkami. Może umierają 

z tęsknoty. Samotność w te dni dobija najbardziej19
.  

Opowiadania Grzegorczyka ukazują życie jako „karkołomną akrobację”, 
dają wieloaspektowy obraz przechodzenia „na tamten brzeg”. Uświadamiają, jak 
ważny w tym wydarzeniu jest drugi człowiek, który da wiarę w istnienie 
kochającego Boga, pomodli się, potrzyma konającego za rękę, wesprze dobrym 
słowem, podtrzyma na duchu swoją obecnością.  

Literatura powszechna  

Na uwagę zasługują też utwory należące już do klasyki literatury, jak np. Bracia 

Lwie Serce autorstwa Astrid Lindgren. Powieść przedstawia historię dwóch braci – 

umierającego na suchoty Karola („Sucharka”) i Jonatana, który ratując dziecko, 
zginął w pożarze. Zanim to nastąpiło, Jonatan pocieszał brata, że po śmierci 
ludzie trafiają do wspaniałej krainy. W ten sposób neutralizowany jest strach 
dziecka przed śmiercią i przed rozkładem własnego ciała: 

- Wspaniale? – zdziwiłem się. - Czy to wspaniale leżeć w ziemi i nie żyć? 

- E tam. To jest tak, jakby tylko twoja skorupa leżała. A ty odfruniesz 

całkiem gdzie indziej. 

- Dokąd? – spytałem, bo zupełnie nie mogłem mu uwierzyć.  

- Do Nangijali – powiedział Jonatan.  

Wtedy Jonatan powiedział, że nie wie dokładnie, że gdzieś po drugiej stro-

nie gwiazd. I zaczął opowiadać o Nangijali w taki sposób, że miało się 

ochotę natychmiast tam pofrunąć.  

- Tam są czasy ognisk i bajek. – To ci się spodoba.  

Mówił, że z Nangijali pochodzą wszystkie bajki, bo właśnie tam takie 

rzeczy się dzieją, i ten, kto się tam znajdzie, ma przygody od rana do 

wieczora, a nawet w nocy
20

. 

                                              
17

  Ibidem, Żeby się ludzie pośmiali, s. 81 (całość opowiadania s. 62-83).  
18

  Arek, znajdując w zakonnicy przyjaciela, łatwiej przyswajał myśl o śmierci: „»Wie siostra, ja niedługo 

umrę, moje mięśnie przestają pracować, powiedziały n i e mojemu rozumowi i wcale go nie słuchają. 
Co mam zrobić? Pożyję trochę tu, a później tam«”. Ibidem, Szympans i czarownica, s. 94 (całość 
opowiadania s. 84-100).  

19
  Ibidem, Kto wierzy w życzenia, s. 101 (całość opowiadania s. 101-112).  

20
  A. Lindgren, Bracia Lwie Serce, przełożyła T. Chłapowska, ilustrował I. Wikland, Warszawa 1985, s. 6.  
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Autorka doskonale wyczuwała tęsknoty dziecięcego serca; wiedziała, że  
o to dzieciom – zwłaszcza chorym, smutnym, samotnym, unieruchomionym  
w łóżku chodzi; o tym właśnie marzą – o przygodach i radości: „Tego jednak 
wieczoru, kiedy tak bardzo bałem się umrzeć, powiedział, że jak tylko znajdę się 
w Nangijali, od razu będę zdrowy i silny, a nawet piękny”21

. Sucharek nie 

chciałby być w Nangijali, gdyby nie było tam Jonatana. Nie chciałby czekać: 

Wtedy Jonatan powiedział, że w Nangijali nie ma czasu w takim sensie, 

jak tu na ziemi. Gdyby nawet żył dziewięćdziesiąt lat, to mnie by się 

wydawało, że minęły najwyżej dwa dni. Bo tak jest, jak nie ma 

prawdziwego czasu
22

.  

Warto zauważyć, że w tym fikcyjnym wyobrażeniu prawie wszystko się 
zgadza z ewangeliczną nauką o niebie: brak bólu, cierpienia, inny porządek 
temporalny, panowanie miłości, oczekiwanie na bliskich. Toteż, gdy jako 
pierwszy umiera Jonatan, wypowiada słowa, jak ludzie autentycznie wierzący: 
„Nie płacz, Sucharku, zobaczymy się w Nangijali!”23. I przybywa do żyjącego 
jeszcze brata w postaci śnieżnobiałej gołębicy. W tym znaku Karol (Sucharek) 
go rozpoznaje. Powołuje się na jakąś piosenkę: „[…] może któregoś wieczoru / 
przyfrunie do twojej chatki / śnieżnobiała gołębica”24. Jonatan dostał tam własny 
dom – Zagrodę Jeźdźców w Dolinie Wiśni, z napisem na wejściowej tabliczce: 
„Bracia Lwie Serce”. Sucharek przybył tam nagle: 

No i potem stało się to. Nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się nic tak 

dziwnego. Nagle znalazłem się po prostu przed furtką i zobaczyłem napis 

na zielonej tabliczce: „Bracia Lwie Serce”.  

Jak tam przyszedłem? Kiedy pofrunąłem? Jak znalazłem drogę, nikogo 

nie pytając? Nie wiem. Wiem tylko, że nagle stałem tam i czytałem napis 

na furtce.  

[…] Jonatan śmiał się. Staliśmy na stoku nad rzeką, obejmowaliśmy się  

i było nam tak wesoło, że nie da się tego opisać. Dlatego, że znów 

byliśmy razem25
.  

Najważniejsze w tym imaginacyjnym „niebie” są: więź międzyludzka 
(zwłaszcza z osobami bliskimi); sprawność fizyczna – Sucharek cieszy się  
w Nangijali, że nareszcie umie pływać, że jest zdrowy (ci którzy byli chorzy, są 
zdrowi; którzy się źle mieli, mają się dobrze); nowe imię (znak odnowionego 

ducha i nowej, w przypadku ludzi – przebóstwionej tożsamości – por. Iz 62,2; 

65,17; Ap 2,17; 3,12; 19,12 ). Dostojne imię „Karol”, jakie bohater przybrał  
                                              
21

  Ibidem, s. 7.  
22

  Ibidem, s. 11.  
23

  Ibidem, s. 15.  
24

  Ibidem, s. 10.  
25

  Ibidem, s. 19.  
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w miejsce ksywy „Sucharek”, przywraca mu godność. Autorka, znając dziecięce 
tęsknoty właściwe jej czasom, dodaje, że każdy w tej krainie ma swojego konia. 
Jej bohater, Sucharek, jest więc zachwycony: 

- To dziwne – powiedziałem później do Jonatana. - Tu w Nangijali jest 

wszystko, co się kiedykolwiek chciało mieć. 

- Owszem. Mówiłem ci przecież, że tak właśnie tu jest – odpowiedział 

Jonatan
26

.  

Jonatan opowiada jeszcze raz Sucharkowi o tej krainie – „Tam jest jeszcze 
czas ognisk i bajek”27. Dodajmy: bajek łagodnych, z zabawami i dobrym 
zakończeniem.  

W Nangijali bohaterowie ubrani są w stroje rycerskie, by się odróżniać  
od czasów, z których pochodzą. W miarę lektury okazuje się, że tylko jedna 
część tej krainy może być literackim analogonem biblijnego nieba. Bowiem  
w Nangijali – podobnie jak w świecie – toczy się walka Dobra ze Złem (sui 

generis Nieba z Piekłem); tylko w Dolinie Wiśni jest bezpiecznie, choć stamtąd 
właśnie wywodzi się zdrajca. Wrogiem jest Tengil (odpowiednik Szatana), 
potworem na jego usługach – Katla. Dopiero po stoczeniu walki i dotarciu do 

Doliny Wiśni można mieć nadzieję na zdrowie ciała i spokojne życie:  

- I ty wcale nie będziesz sparaliżowany? – spytałem. 

- Nie. Będę wtedy wolny od wszelkiego zła i wesoły jak nie wiem co!  

I ty też, Sucharku, ty też! Ścieżka do Doliny Jabłoni prowadzi przez las, 

wyobrażasz sobie, co to będzie za uczucie jechać tam razem w porannym 

słońcu?28
 

Tak działa wyobraźnia autorki, suponującej, że w zaświatach jeszcze 
trzeba walczyć ze złem, a bohaterowie do odpowiednika religijnego nieba trafiają 
dopieropo rozstrzygającej walce. Cała opowieść kończy się bardzo znamiennie: 
„– Ach, Nangilima! Tak, Jonatanie, tak, widzę światło! W i d z ę  ś w i a t ł o ! ” 29

 

Światło – symbol charakterystyczny dla wielu systemów religijnych jest 
pojęciem metafizycznym – uniwersalnym znakiem Boga i Boskości, transcen-

dencji i duchowego (mistycznego) wymiaru rzeczywistości.  
Pragnienie osobistego spotkania z Bogiem przedstawia również Eric-

Emmanuel Schmitt w książce Oskar i pani Róża30
. O istnieniu nieba przekonuje 

tam umierającego na raka chłopca przychodząca do hospicjum staruszka. 

Rodzice Oskara bowiem nie dali mu tej wiary. Chłopiec żyjący intensywnie 
przez dwanaście swoich ostatnich dni pisze listy do Stwórcy z ponawianą prośbą, 
                                              
26

  Ibidem, s. 28.  
27

  Ibidem, s. 199.  
28

  Ibidem, s. 203.   
29

  Ibidem, s. 205. 
30

  E.-E. Schmitt, Oskar i pani Róża, przekład B. Grzegorzewska, Kraków 2004.  
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by Ten przyszedł. W końcu taki list redaguje pani Róża: „PS. Przez ostatnie trzy 
dni Oskar stawiał na ławce przy łóżku kartonik. Myślę, że to Ciebie dotyczy. 
Napisał na nim: »Tylko Bóg ma prawo mnie obudzić«”31. Tak też się stało: Bóg 
przyszedł po niego – zabrał go do krainy, gdzie już nie ma bólu, ale gdzie 
również nie ma już tęsknoty za Miłością.  

Nie sposób wymienić wszystkich utworów, w których pojawiają się 
fikcyjne analogony chrześcijańskiego nieba. W kierunku fantazji i mitologii idą 
np. Opowieści z Narnii Clive Staplesa „Jacka” Lewisa czy wielkie parabole Johna 

Ronalda Reuela Tolkiena (zwłaszcza początek utworu pt. Silmarillion, ponadto: 

Dwie wieże, Powrót króla, Hobbit czyli Tam i z powrotem). Niebo przybiera tam 

nazwę Ilmen, należy do świata Ea. Ale bliskie religijnemu wyobrażeniu nieba są 
też Pozaczasowe Przestrzenie (ich przeciwieństwem jest Avakuma, inaczej: 
Kuma lub Pozaczasowa Pustka) i Aman (Nieśmiertelne Krainy, w których znaj-
dują się Domy Umarłych). Zakamuflowane i subtelne przesłania chrześcijańskich 
prawd dotyczących nieba niosą współczesnym dzieciom (i dorosłym) nadzieję, 
rozwijają też wyobraźnię.  

Film  

Pozostając na razie w świecie fikcji, należałoby – w omawianiu opowieści  
o niebie – uwzględnić również produkcje filmowe. Film Marcelino, chleb i vino 

(oryg. tytuł: Marcelino pan y vino, reż. L. Vajda, rok prod. 1955) we wzruszający 
sposób przedstawia chłopca o czystym i szlachetnym sercu, sierotę wychowywa-

nego przez ojców franciszkanów. Kiedy chłopiec śpi, Chrystus zabiera go do 
wymarzonego nieba, gdzie malec będzie mógł spotkać się i ze swoją mamą,  
i z Matką Bożą. Marcelino (gra go Pabito Calvo, właśc. Pablo Calvo Hidago) już 
wcześniej okazywał tęsknotę za niebem, zadając pytania, czy „wszystkie mamy 
są w niebie” lub „kiedy pójdzie [on] do nieba” i „jak się idzie do nieba”. 
Szczególnie te refleksje pojawiały się po ukąszeniu go przez skorpiona.  

Z kolei w filmie Dziadek i ja (oryg. tytuł: Wide awake, reż. N. M. Shyala-

man, rok prod. 1998) – Joshua A. Beal (Joseph Michael Cross) dokłada 
wszelkich starań, aby poznać prawdę o pośmiertnym losie swego dziadka. Chce 

spotkać, doświadczyć Boga, aby móc w ten sposób uzyskać odpowiedź na nurtu-

jące go pytanie, „czy z dziadkiem jest wszystko w porządku”? Josh, bardzo 

wrażliwy chłopiec, nie tylko troszczy się o losy pośmiertne swojego opiekuna. 
Martwi się też o nieochrzczoną ciocię Denis, że może pójść do piekła. Chory na 
raka kości dziadek, póki żył, pozwalał się wnukowi wypłakać, razem bali się 
chwili jego konania i przejścia na tamten świat. Staruszek miał jednak pewność: 
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  Ibidem, s. 78.  
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„Wiem, że Bóg się mną zaopiekuje, kiedy tam odejdę”. Dziadek zasłużył na 
niebo – w czasie ziemskiej wędrówki był dla chłopca i dla całego swojego 
otoczenia autentycznym nauczycielem religii. Jego dewiza brzmiała: „Zawsze 
trzymaj piłkę w dwóch rękach i zawsze ufaj Bogu. Bóg się tobą zaopiekuje”. 
Dziadek i Josh razem chodzili do kościoła, chłopiec mógł obserwować, jak jego 
najczulszy opiekun przyjmuje Komunię Świętą, jak trzyma w ręku różaniec  
i modli się na nim. Dowodem na istnienie Boga, a więc i nieba był dla staruszka 
śnieg. Toteż jego pojawienie się i Joshua odebrał jako znak nie tylko Bożej,  
ale również dziadka („świętych obcowanie”) obecności, bliskości. Drugim, 
niezbywalnym, tego dowodem – było zapewnienie dane przez tajemniczą postać 
małego Jezusa bądź anioła. Ważnym motywem w tym filmie jest światło. Ma ono 

wymiar metafizyczny. Przychodzące z nieba należy do pozawerbalnego sposobu 
komunikowania treści religijnych, do sygnalizowania obecności Sacrum.  

Natomiast film z gatunku dramat familijny Kiedy dorosnę (oryg. tytuł: 
Johnny, reż. D. David Morin, rok prod. 2010) opowiada o osieroconym chłopcu 
(Johnny’ego gra Jerry Phillips), chorym na ostrą białaczkę. Jego rodzice zginęli 
w wypadku samochodowym. Chłopiec bardzo dobrze zna Pismo Święte, na pamięć 

zgaduje bądź recytuje cytaty z Biblii, jest dogłębnie wierzącym dzieckiem, które 
przed śmiercią chce spełnić misję i otworzyć innych na działanie Słowa Bożego. 
To nie znaczy, że Johnny się nie boi, albo że pragnie śmierci. Nie chce umierać, 
bo odnalazł w końcu dom. Ale z drugiej strony dopełniło się jego powołanie – 

przyczynił się do nawrócenia całej rodziny lekarza. Nastawiony na poddanie się 
woli Boga nie oczekuje uzdrowienia. Niebo wyobraża sobie jako przestrzeń, 
gdzie nie ma białaczki, leków, szpitali, cierpienia. Przyrodnia siostra (córka 
prowadzącego go lekarza) – Keyla (gra ją Aubyn Cole) prosi go, by gdy będzie 
w niebie, pozdrowił od niej Boga.  

W czasach, gdy coraz częstszym zjawiskiem są choroby terminalne dzieci, 
pojawiają się też filmy, niezwiązane bezpośrednio z chrześcijańską ideą życia 
pozagrobowego, w których jednak niebo pokazywane jest jako coś dobrego  
i nadającego sens przedwczesnej śmierci. Film holenderski Ośmioklasiści nie 
płaczą (oryg. Achtste Groepers Huilen Niet, reż. Dennis Bots, rok prod. 2012) 

odsłania drogę dwunastoletniej Akkie (gra ją Hanna Obbeek), u której stwier-
dzono nowotwór  krwi. Film przekonuje, jak ważne jest przygotowanie się dzieci 
nieuleczalnie chorych na śmierć (mówienie im prawdy) i że nawet dzieci nie-

wierzące chcą wiedzieć, co jest potem. Chcą wierzyć, że coś jest. W tym 
przypadku rolę przewodniczki w niebiańskich sprawach pełni pielęgniarka Afida 
(gra ją Chris Comvalius), ponieważ nikt inny nie porusza z dzieckiem tego tematu: 

Akkie – Czy śmierć boli? 

Afida – Nie. 

Akkie – Co się stanie, jak umrę? 
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Afida – Pójdziesz w piękne miejsce, gdzie będzie można śpiewać  

i tańczyć cały czas. 

Akkie – Kiedyś chciałam iść do kociego raju, ale teraz wolałabym być  

z ludźmi.  

W 31. odcinku polskiego serialu telewizyjnego Na sygnale umierającemu 
na nieuleczalną chorobę Fabry’ego chłopcu ojciec sugeruje, że jest on z innej 
planety, dlatego na Ziemi jego organizm nie funkcjonuje dobrze i dlatego też on 
cierpi. Chłopiec zdaje sobie sprawę z tego, że umiera, ale chcąc, aby ojcu było 
lżej, daje się wciągnąć w zabawę. Jego deklaracja: „Jestem gotowy do drogi” nie 
oznacza nic innego, jak „jestem gotowy”, by opuścić Ziemię. Kosmos, gdzie nie 
będzie już bólu, jest współczesną metaforą nieba – neutralizującą tak cierpienie, 
jak strach przed śmiercią.  

Tematyka nieba (zeświecczona i humorystyczna) jest też obecna w filmie 

w reżyserii Artura Więcka z główną rolą Krzysztofa Globisza – Anioł w Krakowie 

(2002). W takim „niebie” aniołowie pełni wad i przywar zachowują się nie lepiej 
niż ludzie na ziemi.  

Literatura dokumentarna  

W końcu najważniejszym źródłem wiedzy o wyobraźni dzieci na temat nieba jest 
literatura dokumentarna, ich autentyczne świadectwa

32. Na początku XXI wieku 
najbardziej popularną „opowieścią” wydaje się historia czteroletniego Coltona 
Burpo ze stanu Nebraska w USA

33. Chłopcu, synowi pastora, pękł wyrostek robacz-

kowy, a lekarze źle zdiagnozowali jego stan. Dopiero po jakimś czasie dziecko 

zaczyna zdradzać, jako coś zupełnie normalnego, że było w niebie. Krok po kroku 

jego rodzice dowiadują się o jego przeżyciach i o jego percepcji nieba. Wszelkie 
dane wskazują, że Colton podczas narkozy przeżył tzw. doświadczenie śmierci, 
czyli NDE (Near Death Experience). Nie umarł (serce i mózg dalej pracowały),  

a mimo to, o czym przekonali się jego rodzice, był w niebie. Narratorem jest ojciec, 

on jest też wespół z pisarką Lynn Vincent autorem książki. Cenne są w tym doku-

mencie komentarze pierwszych krytyków bestselleru, np. motto Sheili Walsh:  

[…] Ta książka sprawi, że nie tylko bardziej pokochasz Boga, mniej 

będziesz się bał śmierci, ale i pomoże zrozumieć, czym jest niebo. Nie 

                                              
32

  Ostatnio częstym zjawiskiem na rynku wydawniczym są książki o omawianej tu tematyce –  

o „gościnie” w niebie. Większość z nich ma charakter paradokumentarny. Zob. np.: A. Socci, Ci, którzy 

wrócili z zaświatów,  tł. A. Zielińska, Kraków 2014; D. Piper, C. Murphey, 90 minut w niebie. Niezwykłe 

świadectwa człowieka, który stanął u bram nieba, tł. K. Bednarek, Radom 2009; D. Blach (napisane 

we współpr. z K. Gire'em), Lot do nieba. Prawdziwa historia pilota, katastrofa lotnicza... jedyny 

ocalony... podróż do nieba... i z powrotem, tł. P.  Kopycki, Radom 2010; K. i A. Malarkey, Chłopiec, 
który wrócił z Nieba. Historia, która wydarzyła się naprawdę, przekł. A. Kurzępa, Wrocław 2010. 

33
  T. Burpo, L. Vincent, Niebo istnieje naprawdę. Niesamowita historia małego chłopca o wyprawie do 

nieba i z powrotem, tłumaczenie O. Pieńkowska-Kordeczka, Kraków 2011.  
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przesiaduje się tam, śpiewając Kumbaya przez tysiąc lat. Jest to miejsce, 

w którym człowiek rozpoczyna życie w pierwotnej jego formie, jak przed 

upadkiem ludzkości. Jeżeli niebo jest czymś, co cię intryguje lub niepokoi, 

bądź zastanawiasz się, jak wygląda życie po śmierci, ta książka jest 

właśnie dla ciebie34
.  

Do refleksji skłaniają też słowa doktora medycyny Jeffreya Longa – 

założyciela Międzynarodowego Stowarzyszenia Doświadczenia Bliskiego 
Śmierci; autora książki Co cię czeka po śmierci. Naukowe dowody na istnienie 
życia po życiu:  

Badania, które przeprowadziłem na grupie 1600 osób, potwierdzają, że 

NDE często występuje u bardzo małych dzieci podczas narkozy. Pomimo 

wielu szczegółowych studiów nad doświadczeniem śmierci uważam histo-

rię Coltona za nadzwyczajną inspirację dla chrześcijan z całego świata35
. 

Obraz nieba i postaci niebiańskich, jakie przedstawił mały Colton, z jednej 
strony korespondują z przesłaniem ewangelicznym, z drugiej zaś strony odpowia-

dają dziecięcym wyobrażeniom zaświatów – pełnym barw i kolorów, czułości, 
dobra, obecności nie tylko Boga, aniołów i ludzi, ale również zwierząt. Na ciepło, 

jakiego chłopczyk doświadczył ze strony Jezusa, wskazuje relacja jego ojca:  

Colton siedział Jezusowi na kolanach, tylko Jezus nie miał skrzydeł, inne 

osoby – tak, Bóg Ojciec ma tron, siedzi na nim, Jezus zaś po jego prawicy. 

Kuzyn Jezusa – Jan jest bardzo miły. Jezus ma konia: „Tak, takiego 

tęczowego. Nawet go głaskałem. Wiesz, tam jest tyle kolorów!”. W Niebie 

„są wszystkie kolory tęczy”36
.  

Chłopiec był za mały, by rozumieć niektóre z symboli religijnych. Mówiąc, 
na przykład, że „Jezus ma znaczki”, miał na myśli Chrystusowe stygmaty. 
Szczególną uwagę wzbudziły w chłopcu Jego oczy: „I ma brązowe włosy, ma 
nawet włosy na twarzy [‘brodę’]. […] I jego oczy, tato. Ma takie ładne oczy, 
wiesz? – dodał i rozmarzył się, jakby przywołał jakieś szczęśliwe wspom-

nienie”37. O tych oczach mówił nie raz, mówiła też o nich i je malowała Akiana 
Kramarik, autorka obrazu „Chrystus Król Pokoju”, w którym Colton rozpoznał 
Syna Człowieczego, jakiego spotkał w niebie. Jezus – w jego doświad-czeniu – 

miał białą szatę, purpurową szarfę i złotą koronę na głowie. Inne osoby też miały 
różne szarfy. Ojcu przywodzi to na myśl chrystofanię z Księgi Daniela i z Apoka-

lipsy św. Jana. Motyw tęczy, jaki pojawił się w relacji dziecka, też koresponduje 

z Janowym Objawieniem. Charakterystyczne dla mistycznych wizji chłopca jest 
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  Ibidem, s. 5.  
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  Ibidem, s. 7.  
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  Ibidem, s. 89.  
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  Ibidem, s. 90.  
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absolutne zaburzenie czasu – odwiedziny w niebie trwały trzy minuty i realnie 
patrząc niemożliwe byłoby zdobycie tylu doświadczeń. Zważywszy jednak na 
teologiczne przesłanie, że u Boga czas liczy się inaczej, pojemność czasu ziem-

skiego może wydać się nieograniczona.  
Tak więc w wizji nieba, jakiej doświadczył Colton, przeważały tęczowe 

kolory; w krainie tej chłopiec odnalazł bardzo dużo zwierząt, ludzie mieli skrzydła, 

anioły śpiewały dla niego, ale jemu samemu nie pozwalały śpiewać We will rock 

you. Jezus nie miał skrzydeł; przemieszczał się na pięknym koniu z kolorami 
tęczy. W niebie chłopiec spotkał się z nieznanymi sobie do tej pory członkami 
rodziny – pradziadkiem Poppem i nienarodzoną, bardzo go kochającą, siostrzyczką. 

Colton rozpoznał w niej cechy wyglądu mamy (ciemne włosy). Zadziwiające 
może się wydać, że wedle jego wizji aniołowie w niebie dalej walczą, odpierają 
szturmy szatana i diabłów. Colton po powrocie na Ziemię tęsknił za niebem; 
widział też w proroctwie, że jego ojciec będzie walczył z siłami zła. Colton 
relacjonował, że siedział Jezusowi na kolanach, bądź też anieli przynieśli mu 
dopasowany do jego wzrostu stołeczek. Kontynuacją Niebo istnieje naprawdę… 

jest książka, napisana przez rodziców Coltona Niebo zmie-nia wszystko. Żyjąc 
perspektywą wieczności38. Każdy z rozdziałów poprzedzony jest cytatem z Niebo 

istnieje naprawdę, następnie zaś pojawiają się rozważania Sonii lub Todda, np.:  

Niebo to także takie duże, pełne zgiełku miejsce, tak duże, że aż trudno 

je sobie wyobrazić.  

[…] Jezus będzie również witał naszych bliskich: naszych wiekowych 

dziadków, którzy dotknięci demencją nie mogli trafić z jednego pokoju 

do drugiego; niewinne dzieci, […] ukochanych członków rodziny […]. 

Jezus będzie tam stał z promienną twarzą i zaraźliwą pewnością siebie  

i przywita naszych bliskich słowami, które usłyszał nasz drogi przyjaciel 

Harold Greer od Coltona: „Będzie dobrze. Pierwszą osobą, którą spotkasz, 

będzie Jezus”. Jak tylko pojawimy się w niebie, cały nasz strach o troski 

znikną. Od tego momentu aż po samą wieczność będzie już tylko dobrze39
.  

To, co zostało przemilczane w Niebo istnieje naprawdę, w drugiej książce 
zyskuje pełniejszy wyraz; następuje np. bardzo ważna konstatacja, że dla dzieci, 
które w domu rodzinnym są szczęśliwe, niebo nie jest zupełnie czymś innym, 
obcym: [Colton mawiał]: „Kiedy byłem w niebie, czułem się tam jak w domu”40

.  

Opowieść dziecka zaowocowała tym, że tematem nieba przejęli się też 
dorośli (podobna sytuacja zaistniała w rodzinie Akiany – jej agnostyczni rodzice 

zainteresowali się wiarą, zaczęli myśleć i rozmawiać o Bogu). Można ten proces 

                                              
38

  T. Burpo, S. Burpo, Niebo zmienia wszystko. Żyjąc perspektywą wieczności, tłum. z j. angielskiego  
J. Meissner, Kraków 2013.  

39
  Ibidem, s. 110 (słowa Todda).  

40
  Ibidem, s. 112.  
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potraktować jako pewną prawidłowość: dzieci, opowiadając o niebie, pytając  
o niebo, mogą nawet niewierzących rodziców czy dziadków przywieść do głębszej 
refleksji na tematy eschatologiczne, a w konsekwencji nawet do nawrócenia  
i przyjęcia do swych serc Boga. Ojciec Coltona, gorliwy pastor w swoim okręgu, 
pobudzony został do jeszcze większych poszukiwań i do jeszcze większego 
pragnienia nieba

41. O samym niebie pisał, że nikt się tam nie będzie nudził: 
każdemu zostanie przeznaczone zadanie,  

[…] którego wykonanie będzie przyjemnością. Nagrodą za wywiązanie się 

z powierzonego zadania będzie poczucie spełnienia i użyteczności. Ale, 

co najważniejsze, w niebie będziemy się czuć kochani. Colton powiedział 

mi kiedyś: „Tato, w niebie czuć miłość Boga na każdym kroku”42
.  

Colton tęsknił za niebem, co nieraz martwiło rodziców. Todd powtórzył 
historię znaną już z poprzedniej książki: chłopiec wybiegał nieraz na ulicę, nie 
bacząc na rozpędzone samochody. Na widok rozjechanego królika, który miał 
być dla niego ostrzeżeniem, odpowiedział: „No to dobrze. To znaczy, że mógł-
bym wrócić do nieba”43. Biorąc pod uwagę również postawę dzieci terminalnie 
chorych, czyli bezpowrotnie zbliżających się do kresu życia ziemskiego, należy 
zarejestrować pewną prawidłowość: kiedy mają one poczucie opieki i miłości, 
kiedy są przekonywane, że idą do krainy, gdzie już nie ma bólu i cierpienia, 

łagodniej odczuwają i godzą się na rozłąkę ze światem. Myśl o niebie ma wielką 
wartość konsolacyjną i psychoterapeutyczną.  

Autorom – Toddowi i Soni Burpo – zależało, aby inne dzieci też zaraziły się 

fascynacją niebem, aby „złapały bakcyla wiary”. Żywią oni bowiem głębokie 
przekonanie, że wiarą można się zarazić. Najlepszym przykładem jest historia 
umierającego na raka Grahama Thudium, który znał na pamięć pokrzepiającą go 
na duchu książkę Niebo istnieje naprawdę44

.
 Niezależnie od stopnia prawdziwości 

opowieści Coltona i jego rodziców głoszenie słowa o istnieniu nieba jest warto-

ściowsze i na pewno mniej ryzykowne (por. Blaise Pascal, Pensées de M. Pascal 
sur la religion, et sur quelques autres sujets

45) niż przekonywanie o tym,  
że śmierć wszystko kończy.   

                                              
41

  Oto świadectwo tego, jak ojciec chłopczyka, zainspirowany jego opowieściami, zatęsknił za Niebem: 
„Im więcej Colton nam opowiadał, tym bardziej rosła moja niecierpliwość. Teraz marzę o tym, by je 
(niebo – dop. D.K.) zobaczyć! Nie ma ku temu żadnych wątpliwości! Jestem na to gotowy!  
I w odróżnieniu od wielu wycieczek, na które mógłbym się wybrać na ziemi, na tę wybiorę się na sto 
procent! Pragnienie ujrzenia nieba przenika każdy aspekt mojego życia. Dzięki temu wszystkie moje 
zmartwienia i zgryzoty zostały zastąpione myślami dotyczącymi wspaniałego, beztroskiego miejsca, 
do którego przeprowadzę się w przyszłości”. Ibidem, s. 231 (słowa Todda).  

42
  Ibidem, s. 145 (słowa Todda).  

43
  Ibidem, s. 229.  

44
  Dlatego autorzy (zob. ibidem, s. 166-7) promują link: youtube.com/watch?v=8UcJk9DquZG.  

45
  B. Pascal, Myśli, przekład T. Żeleński (Boy), Warszawa 1983, rozdz.: Nieskończoność – Nicość. 

Zakład, s. 178-183.  
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O wartości wiary w niebo przekonać może również historia włoskiej 
nastolatki umierającej na raka – Giulii Gabrieli. Jej wzorem do naśladowania była 

błogosławiona Chiara Luce Badano – też umierająca w młodości (1971-1990). 

Śmierć i przejście do wieczności Giulia określała jako podróż. Martwiła się 
bardziej o tych, którzy zostaną na świecie, niż o siebie samą46. Przed sobą 
widziała tylko dwa rozwiązania:  

Wiem, że moja historia może się zakończyć tylko na dwa sposoby: albo – 

jeśli zdarzy się cud – całkowitym wyzdrowieniem, o które proszę Pana, 

bo mam tyle planów na przyszłość i chciałabym je zrealizować, albo spot-

kaniem z Panem, które jest czymś wspaniałym. To są dwa happy endy. 

Najważniejsze – jak mówi Chiara Luce – aby się wypełniła wola Boża47
.  

Dziewczynka wyobrażanie sobie nieba oddawała w krótkich opowiada-

niach, dziennikach – wypracowaniach domowych i pracach zaliczeniowych. 

Otuchy w zmaganiu się z przeznaczeniem dodawała jej błogosławiona poprzed-

niczka, również mieszkanka Włoch: 

W czasie choroby zaczęłam myśleć o śmierci. Nie bałam się jej… jeśli 

mam umrzeć, to mogę powiedzieć, że nie mam nic przeciwko. 

Oczywiście podobałoby mi się żyć bardzo długo i zrealizować wszystkie 

moje marzenia. Jednak śmierć wydaje mi się rzeczą piękną. Dzięki 

Chiarze Luce Badano nie boję się jej. 

Wiem, że po śmierci będzie Pan, powrót do Niego. On jest dobry  

i weźmie mnie na ręce. Będzie też Matka Boża. Jak cudownie będzie Ich 

poznać! Nie mogę się doczekać, żeby Ich poznać i podziękować za 

wszystko, co dla mnie robią.  

Chciałabym, kiedy będzie się miało tak stać, jeśli się stanie, aby Pan 

przyjął prawdziwą Giulię Gabrieli. Ponieważ zawsze lubię ładnie 

wyglądać i być elegancka, chciałabym wyglądać wtedy pięknie, 

elegancko i być sobą. Chciałabym mieć na sobie sukienkę, którą miałam 

na Pierwszej Komunii Świętej Dawida, tę ładną, w której tak dobrze 

wyglądam. Na głowie do końca jeszcze nie zdecydowałam, czy mam 

mieć perukę, czy bandanę. Chcę, żeby przyjął mnie taką, jaka jestem48
.  

                                              
46

  Dziewczynka zastanawiała się, co by było, gdyby wyzdrowiała, „ a jeżeli nie, to co mnie czeka  
po tamtej stronie, co  stałoby się z moją rodziną, gdyby, gdybym musiała się wybrać w tę podróż…”. 
Zob. G. Gabrieli, O tym, jak znalazłam drogę do nieba. Hak pośrodku nieba, tłumaczenie z języka 
włoskiego K. Kubis, Kraków 2013, s. 97. Bardzo lubiła piosenkę Po drodze (wielki przebój Claudio 
Taglioniego w wykonaniu Laury Pausini) z refrenem: „Po drodze zobaczysz, że nie jesteś już sama, / 
Po drodze ty także odnajdziesz hak / Pośrodku nieba / I poczujesz, że dzięki drodze bije twoje serce, / 
Zobaczysz więcej miłości, zobaczysz…”.  

47
  Ibidem, s. 98.  

48
  Ibidem, s. s. 131. 
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Wybrała bandanę. Pragnęła, aby gdy umrze, wręczono jej różaniec Jana 
Pawła II i bukiet kwiatów – cztery lilie z różą w środku. Chciała być pochowana 
bez torebki, bez makijażu – zwyczajnie. Jak Giulia wyobrażała sobie niebo? Jako 
zaczarowany raj, do którego „mogą wchodzić także ludzie o czystym sercu”49

.  

W swojej autobiografii spisywanej raz w szpitalu, raz w domu żartowała:  

Kiedy człowiek jest w raju, cały dzień się modli – tak mówią. Musiała-

bym się do tego przyzwyczaić, bo nie mam na to wielkiej ochoty, ale 

cóż, jakoś to będzie… 

Poza tym, jeśli trzeba założyć buty, chciałabym białe balerinki. Jeżeli nie 

będzie takiej konieczności, to z gołymi stopami, boso, aby czuć podłogę, 

która tam będzie. Wyobrażam sobie podłogę z chmur. Nie mielibyście 

ochoty pochodzić sobie po takiej podłodze boso? Mmmmm… Bardzo 

miękka, tak że się zapadasz. Możesz po niej skakać, tu i tam, w górę  

i w dół. Taki raj, jak pokazują na filmach animowanych. Bo ja wyobrażam 

sobie raj tak jak… Pamiętacie Epokę lodowcową, tego, który znajduje 

takiego ogromnego żołędzia? Tam są te wszystkie różowe chmury i ta 

wielka złota brama. A więc, ta wielka złota brama, a ty z gołymi stopami 

otwierasz tę bramę… Och, to wspaniałe…50
 

Czternastolatka umarła wieczorem 19 VIII 2011 r. w swoim domu  
w dzielnicy San Tommaso De’Calvi w Bergamo w chwili, gdy na Światowych 
Dniach Młodzieży w Madrycie kończyła się droga krzyżowa z udziałem 
młodzieży. Biskup, wróciwszy z Madrytu kilka godzin przed pogrzebem, modląc 
się z rodziną Giulli, zachęcił, by „skorygować” Wieczny odpoczynek w taki 

sposób: „Wieczną radość racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej 
świeci. Amen”. Fabio Finanzi komentował:  

Właśnie słowem radość, tak bardzo odpowiednim, kończy się (a może 

zaczyna) historia Giulii Gabrieli, dziewczynki chorej na raka; dziew-

czynki, która umarła, ale wygrała. Osądźcie sami, czy jesteście wierzący, 

czy nie i czy ta historia nie jest cudem
51

.  

Lektura tak literatury pięknej, jak i dokumentarnej przekonuje, że nie bez 
znaczenia dla tych, którzy jeszcze żyją i dla tych, którzy już odchodzą, jest nauka 
o „rzeczach ostatecznych”, takich jak: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. 
Ważne jest, aby uczulać dzieci na istnienie drugiego świata. Na istnienie nieba, 
ale również piekła. Aby dzieci w swoim życiu kierowały się pragnieniem nieba  
i unikaniem zła. Otwarcie na Ewangelię, na życie sakramentalne (dla katolików 

                                              
49

  Zob. ibidem, s. 46.    
50

  Ibidem, s. 132.  
51

  Ibidem, „Dodatek”, s. 148. Ów „Dodatek” jest przedrukiem artykułu opublikowanego przez „L’eco di 
Bergamo”, 30 sierpnia 2011 roku.  
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czy prawosławnych ze względu na słowa Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało  
i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” –  

J 6, 54
52

), na tajemnice eschatologii nie ma charakteru i wartości tylko religijnej, 
ale również psychologiczną – konsolacyjną i terapeutyczną. Dziecku jest dawana 
nadzieja, że będzie mu lepiej: będzie zdrowe, najedzone, radosne, bezpieczne, 
szczęśliwe. Będzie w krainie, gdzie spełnią się jego nieosiągalne na ziemi marzenia.  

W świecie realnym (nie literackim, i nie filmowym) zdarzają się podobne 
sytuacje, że dziecko terminalnie chore, stojące w obliczu spraw ostatecznych, nie 
tylko się nie załamuje, wierząc w niebo, do którego podąża, ale chce jeszcze 
przed śmiercią spełnić swoją misję i przyciągnąć innych do Boga. To historia 
m.in. jedenastoletniej katoliczki z Seattle w USA – Glorii Strauss. Dziewczynka 

zapytana o „jakość życia” wyjaśniła, że „dla niej taką jakością jest fakt, iż wiele 
osób zaczyna się modlić dzięki jej chorobie”53

. 

Niebo w opowieściach dzieci, o dzieciach czy dla dzieci było kiedyś 
przedstawiane jako miejsce, gdzie tęskni się, a więc w pewnym sensie – jeszcze 

cierpi. Taki stan oddał Leśmian w wierszu Urszula Kochanowska nawiązującym 
do Trenów Jana Kochanowskiego. Adam Mickiewicz, różnicujący raj i niebo, 
pokazywał, że Rózi i Józiowi w raju jest tęskno za mamą. Pełnia szczęścia będzie 
dopiero w niebie, dzieci spotkają się tam nie tylko z Bogiem, ale i rodzicielką.  
W chrześcijaństwie kwintesencją nieba jest to, że dusza będzie żyła w pełnej 
relacji i przyjaźni z Jezusem. Tęsknota za niebem dla wielu młodych chrześcijan, 
zwłaszcza błogosławionych i świętych, jak św. Dominik Savio, św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus, bł. Karolina Kózkówna, bł. Luce Badano, to w rzeczy samej 
tęsknota za Bogiem, za zjednoczeniem z Nim w krainie wiecznej szczęśliwości. 
Najlepszą opowieścią o niebie jest w tym przypadku Pismo święte i tradycja 
Kościoła. W literaturze i w życiu niebo jest zawsze porównywane z tym, co już 
znane i doświadczone. W zależności od zamiłowań dziecka można przedstawiać 
mu, że będzie to piękny ogród, w którym kwitną kwiaty i dojrzewają słodkie 
owoce, bądź inna planeta, w której dziecku nie będzie się działa żadna krzywda. 
Pożegnanie z życiem, droga w zaświaty to droga do cudownego ogrodu, na inną 

                                              
52

  Zob. szerszy kontekst: J 6, 26-71.  
53

  Nawracają się – dzięki świadectwu jedenastolatki, przedruk za: e.kai.pl, [w:] „Nadzieja i Życie” 2009, 
nr 53, s. 22-23. W Polsce w Warszawie w podobny sposób umierała trzydziestosiedmioletnioletnia 
Monika Brzoza (zm. 29 X 2010 r.). Nie była dzieckiem, ale jej postawa jest świadectwem dla dzieci  
i dorosłych. Kapłan na pogrzebie mówił, że „Nowym Imieniem zmarłej jest teraz Ewangelizacja”. 
„Nowe Imię” jest nawiązaniem do Objawienia wg św. Jana (Ap 2,17; 3,2). Dziewczyna umierając, 
mówiła za św. Teresą od Dzieciątka Jezus: „Ja nie umieram, ja wchodzę w miłość. […] Powierzam się 
kochającym ramionom Ojca niebieskiego”. Obrzędy jej pogrzebu odprawiono w białych kolorach –  

na znak radości nieba. Ona sama pochowana została w różowej sukni balowej. (Pomknęła na królewski 
bal – do Domu Ojca w niebie!, za: e.kai.pl, [w:] „Nadzieja i Życie” 2011, nr 58, s. 12; całość: s. 12-14). 

Ze względu na temat nieba, nadziei na jego istnienie, warta odnotowania jest też historia zmarłego  
w wieku 22 lat Francka – zob. Daniel-Ange, Franck, czyli jak nadzieja zwyciężyła AIDS, przeł.  
M. E. Plecińska, Poznań 1996.  
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planetę, w inny wymiar rzeczywistości. Przekonywanie dzieci umierających  
o istnieniu nieba jest – zwłaszcza dzisiaj, w czasach, gdy wielu ludzi zatraca 
perspektywę transcendencji i eschatologii – wielkim dobrodziejstwem – daje im 

nadzieję, pocieszenie, pewność, że życie się nie kończy, lecz zmienia – w lepsze, 

pełniejsze i szczęśliwsze. Nakierowanie uwagi na niebo, gdzie nie będzie już 
bólu i strachu, jest nie tylko wartościowe dla tych, którzy na ziemi przeżywają 
„ucisk czy prześladowanie” (Rz 8,35), którzy doznają głodu, chorób i cierpienia. 
Stanowić powinno wielką nadzieję również dla tych, którzy są na tym świecie  
w miarę szczęśliwi. Objawienie jest bowiem gwarancją, że stan szczęścia nie 
zostanie utracony wraz ze śmiercią, lecz dopełni się i udoskonali przez uświęca-

jącą obecność kochającego Boga54
.  

*** 

Opowieści o niebie mają moc konsolacyjną, a nawet terapeutyczną rów-

nież dla osób pozostających w żałobie. Pozwalają osłabić bądź zneutralizować 
duchowe i psychiczne cierpienie, dobrze przeżyć żałobę, wierzyć, że kiedyś –  

w wieczności – nastąpi z tymi, którzy odeszli, ponowne spotkanie. Przywracanie 
wiary w istnienie nieba, zwłaszcza dzisiaj – w społeczeństwach zdechrystianizo-

wanych, konsumpcyjnie nastawionych do życia – odznacza się również wielkim 
walorem wychowawczym: dzieci (jak i dorośli) tak zachowywaliby się i kierowali 
swoim życiem, aby znaleźć się po śmierci w niebie. Opowieści o istnieniu nieba 
są w końcu ważnym elementem rozwoju religijności – szczególnie chrześcijań-

skiej. Bez tej wiary, tak samo jak bez wiary w Zmartwychwstanie, przyjęcie zasad 

ewangelii miałoby tylko sens humanistyczny i humanitarny. Wraz z uwierzeniem 
w istnienie nieba (ale też i innych przestrzeni eschato-logicznych) łatwiej jest 
przyjąć pozostałe dogmaty wiary. Nauka, że do nieba idzie się dzięki wierze  
w Jezusa (J 3,16), dzięki łasce uświęcającej (J 6, 54), dzięki dobrym uczynkom 
(Jk 2,14), miłości do Boga i ludzi (Mt 22, 37-40) jest zbawienna nie tylko  

w perspektywie eschatologii, ale również w aspekcie życia doczesnego. Taką 

                                              
54

  Z pedagogicznego i psychologicznego punktu widzenia niepożądane wydaje się: 1) pozbawianie 
dzieci nadziei i wiary w istnienie nieba; 2) lansowanie idei, że do nieba idą bezwzględnie wszyscy, 
gdyż piekła nie ma albo jest, lecz puste (związki z teorią apokastasis); 3) przekonywanie, że w niebie 
panuje nuda; miejscem o wiele atrakcyjniejszym jest piekło; 4) straszenie dzieci piekłem zamiast 
zachęcania pójścia do nieba; 5) desakralizowanie nieba (są w nim wszelkie dobra oprócz najistotniej-
szego – samego Boga); 6) rozbudzanie w dzieciach pragnienia takiego nieba, które nie ma nic wspól-
nego z Ewangelią, a jego wyobrażenie jest nawet z nią sprzeczne (japońskie bajki typu anime, kultura 
New Age). Niebezpieczne mogą być też zjawiska skrajne: 1) lekceważenie przez dzieci istnienia nieba 

jako pewnego punktu odniesienia w myśleniu i postępowaniu; 2) nienaturalna tęsknota małego dziecka 

za niebem tożsama z pożądaniem śmierci. Może być ona symptomem nie tyle – jak u Świętych – 

ukochania Boga i pragnienia spotkania z Nim, ile – niedogodności życia, egzystencjalnego bólu, 
krzywdy i urazów doznawanych przez dziecko. Zadaniem dorosłych jest więc empatia połączona  
z subtelną troską o fizyczny, intelektualny, psychiczny, ale i duchowy rozwój najmłodszych. 
Optymalną sytuacją jest więc stworzenie takich warunków, w których dziecko ma wyobrażenie nieba 
jako przestrzeni miłości. Miłości, której doświadcza już za życia.  
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wiarę powinno się głosić już dzieciom, aby piękniejszy i lepszy stał się świat. 
Narracje o raju czy niebie są z natury rzeczy odpowiedzią na odwieczną tęsknotę 
człowieka za „nieznanym”, za „miłością”, za „niekończącym się życiem”. Z wielu 
względów warto pielęgnować te marzenia i tę właśnie wiarę.  
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Visions of heaven in children's tales, in stories for children and about children 

Abstract 

The author of this article signs the literary and movie works with the images  

of heaven. She writes about some examples of Polish and general, fictional and 

documentary literature. She is particularly interested in a motif of child as a character 

(hero), as a member of an audience or as a creator of the tales about heaven. The author 

in her article emphasizes that sensitization of children to the heaven subject brings the 

theological and psychological values. It inspires to better life; however for the terminally 

ill patients gives hope and consolation.  

Keywords: heaven, transcendence, image, vision, story for children, tale of child, story 

about a child  

 

 


