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PEDAGOGIKA KULTURY CHRZECIJAÑSKIEJ
WYCHOWANIE DO WIARY, NADZIEI I MI£OCI
W KONCEPCJI KS. FRANCISZKA KAROLA BLACHNICKIEGO

W rozbudowanej literaturze dotyczaÎcej osoby ks. Franciszka
Karola Blachnickiego, liturgisty, pastoralisty, moralisty, pedagoga,
nie ma osobnego studium z pogranicza historii wychowania (historii
koncepcji pedagogiki religijnej) i teologii, ktoÂre omawiaøoby problem wychowania do wiary, nadziei i miøosÂci, staÎd w niniejszym
artykule zostanie podjeÎta proÂba zasygnalizowania tego tematu, ale
bez zamiaru wyczerpujaÎcego przedstawienia problematyki historyczno-pedagogicznej. Chodzi jedynie o zwroÂcenie uwagi na niektoÂre wskazoÂwki ks. Blachnickiego dotyczaÎce wiary, nadziei oraz miøosÂci w konteksÂcie wychowania chrzesÂcijanÂskiego, zwøaszcza møodziezÇy. Niniejszy tekst nie pretenduje do miana caøosÂciowego opracowania, jedynie ukazuje wsteÎpnie problem istotny nie tylko dla
wychowania w Ruchu SÂwiatøo-ZÇycie, ale takzÇe w innych ruchach,
np. w skautingu katolickim. Na teologii wiary, nadziei i miøosÂci
ks. Blachnicki budowaø ruch oazowy, ktoÂry prezentuje wøasnaÎ odreÎbnosÂcÂ, opartaÎ na charyzmacie nadanym mu przez ZaøozÇyciela.
W istocie ks. Blachnicki zbudowaø swojaÎ pedagogikeÎ kultury chrzesÂcijanÂskiej w oparciu m.in. o teologieÎ biblijnaÎ (czerpiaÎc inspiracje
zwøaszcza z pism sÂw. Pawøa i sÂw. Jana), katolickaÎ teologieÎ moralnaÎ
i dogmatycznaÎ, trynitologieÎ, chrystologieÎ, mariologieÎ i wskazoÂwki
Vaticanum II. W niniejszym studium zostanie zastosowana historyczna metoda badawcza akceptowana w naukach pedagogicznych
± analiza dokumentu1.
1
Por. B. èuczynÂska. Badania historyczne w pedagogice. W: Orientacje w metodologii badanÂ pedagogicznych. Red. S. Palka. KrakoÂw 1998 s. 121-134.
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Wiara i nadzieja zajmujaÎ okresÂlone miejsce w hierarchii wartosÂci
ks. Blachnickiego. Na szczycie tej hierarchii jest sÂwieÎtosÂcÂ, jako najwyzÇsza wartosÂcÂ dla czøowieka. OdreÎbnie wieÎc przyjdzie opisacÂ takzÇe
koncepcjeÎ czøowieka, wartosÂci i wychowania w nauczaniu tegozÇ Søugi
BozÇego2.

1. Wiara, nadzieja i mi³oæ
w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego
Wiara, nadzieja i miøosÂcÂ byøy zawsze obecne w publikacjach ks.
Blachnickiego. WsteÎpne pojeÎcie o jego poglaÎdach na temat tych cnoÂt
daje antologia pt. MysÂli, wyznania, testament (Lublin 2002), zawierajaÎca wybrane fragmenty wypowiedzi z obszernego dorobku zaøozÇyciela oaz. Ks. F. Blachnicki ceniø trzy cnoty teologalne: wiareÎ, nadziejeÎ
i miøosÂcÂ, i o nich pisaø jako o wartosÂciach godnych osiaÎgnieÎcia przez
czyn, aktywnosÂcÂ, dziaøanie, a nie tylko wskutek biernego ¹wlaniaº
przez Boga w duszeÎ czøowieka. Dla wyrazÇenia ich istoty uzÇywaø jeÎzyka Arystotelesa i sÂw. Tomasza z Akwinu. MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe
filozoficznie staø on na gruncie realizmu metafizycznego. ¹MoÂwimy,
zÇe wiara, nadzieja i miøosÂcÂ to saÎ cnoty wlane, bo przez chrzest otrzymujemy Ducha SÂwieÎtego, ktoÂry jak gdyby «wkøada» w nasze wneÎtrze
teÎ rzeczywistosÂcÂ istniejaÎcaÎ niezalezÇnie od nas. Ale wiara, nadzieja
i miøosÂcÂ muszaÎ bycÂ w nas aktualizowane ± jak to sieÎ moÂwi w jeÎzyku
teologicznym: muszaÎ przejsÂcÂ z potencji do aktu. SaÎ one pewnaÎ mozÇliwosÂciaÎ, pewnaÎ zdolnosÂciaÎ, ktoÂra musi przejsÂcÂ do dziaøania w nas.
Czøowiek np. moÂgøby miecÂ dar wzroku, ale jesÂli beÎdzie miaø zawsze
oczy zamknieÎte, to nie beÎdzie widziaø, mimo zÇe ma wzrok. ZÇeby
widziecÂ, musi oczy otworzycÂ i musi popatrzecÂ. Podobnie jest z wiaraÎ,
nadziejaÎ i miøosÂciaÎ, musimy nimi zÇycÂº3.
2

Por. M. Tytko. Czøowiek, wartosÂci, wychowanie ± w koncepcji ks. Franciszka
Karola Blachnickiego [mps].
3
F. Blachnicki. Pielgrzymowanie nadziei. Nowenna. Cz. II. Modlitwa o dar Nowej WspoÂlnoty. Wyd. SÂwiatøo-ZÇycie 1992 s. 15.
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Wiara, nadzieja i miøosÂcÂ jako wartosÂci (cnoty teologalne) przejawiajaÎ sieÎ w zÇyciu czøowieka, szczegoÂlnie zasÂ w czøowieku wierzaÎcym
w Boga (chrzesÂcijaninie). Ks. Blachnicki przedstawiø w swoich pismach swoistaÎ antropologieÎ wiary, nadziei i miøosÂci i ta antropologia
± aksjologiczna, etyczna i zarazem teologiczna ± stanowi zÂroÂdøo jego
koncepcji chrzesÂcijanÂskiego wychowania ku sÂwieÎtosÂci. ¹Czøowiek
wierzaÎcy w znaczeniu biblijnym [...] to czøowiek, ktoÂry caøaÎ swojaÎ
nadziejeÎ, swojaÎ egzystencjeÎ opiera na Bogu. Wiara jest dla niego
egzystencjalnym aktem, w ktoÂrym zawiera sieÎ przekonanie, zÇe losy
caøego jego zÇycia saÎ w reÎku Boga, zÇe wszystkim kieruje BoÂg; BoÂg,
ktoÂry jest dobry, ktoÂry nas miøuje i ktoÂry przez roÂzÇne dosÂwiadczenia
i roÂzÇne koleje losu prowadzi nas do siebie, do peøni zÇycia. To jest
istota wiary w znaczeniu biblijnym. Nie chodzi tutaj o to, aby poprawnie recytowacÂ katechizmowe formuøy czy streszczenia prawd
wiary. Przede wszystkim chodzi o to, zÇeby nasze zÇycie, nasze daÎzÇenia
zÇyciowe, nasze pragnienia, nasze nadzieje, nasze plany, miaøy swoÂj
punkt cieÎzÇkosÂci w Bogu. ZÇebysÂmy poprzez wszystkie dosÂwiadczenia
zÇycia, poprzez wszystkie sytuacje, w jakich sieÎ znajdujemy, poprzez
wszystkie problemy, wobec ktoÂrych stajemy, umieli dostrzec Boga,
ktoÂry wszystkim kieruje, ktoÂry prowadzi nas ku sobieº4.
Swoisty fideizm (øac. fides ± wiara), karytatywizm (øac. caritas ±
miøosÂcÂ duchowa) i speizm (øac. spes ± nadzieja, oczekiwanie) to trzy
teologalno-aksjologiczne akcenty w antropologicznej (sÂcisÂlej: antropologiczno-teologicznej) koncepcji wychowania ks. F. Blachnickiego.
Søuga BozÇy w sposoÂb dosÂcÂ jasny okresÂlaø wychowanie moralne w konteksÂcie wiary, nadziei oraz miøosÂci, gdy pisaø o istocie moralnego doskonalenia sieÎ jako o wzrastaniu w cnocie rozumianej jako sprawnosÂcÂ
moralna: ¹IstotaÎ wszelkiego posteÎpu w zÇyciu wewneÎtrznym nie jest
w pierwszym rzeÎdzie nasza wola i nasze cnoty, ale wzrost wiary, nadziei i miøosÂci. [...] To jest rzeczywistosÂcÂ wlana, dlatego moÂwimy: cnoty
wlane, cnoty Boskie, teologiczne. [...] SaÎ to wøasÂnie sprawnosÂci, [...]
ktoÂre powodujaÎ w nas pewnaÎ dynamikeÎ, czyli pewne daÎzÇenieº5.
4

TenzÇe. Szkoøa modlitwy. Cz. 1. Kim jest czøowiek. KrosÂcienko 1999 s. 35.
TenzÇe. Szkoøa modlitwy. Cz. 6. AzÇ dojdziemy do czøowieka doskonaøego. KrosÂcienko 2000 s. 35.
5
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W ujeÎciu ks. Blachnickiego ± wiara, nadzieja i miøosÂcÂ saÎ rzeczywistosÂciaÎ wychowawczaÎ, aktywizujaÎ bowiem potencjaø moralny wychowanka, a zarazem rzeczywistosÂciaÎ wspoÂlnoty wierzaÎcych nakierowanej na wychowanie. ¹Jest to wspaniaøa tajemnica, zÇe my wszyscy,
ktoÂrzy zÇyjemy wiaraÎ i miøosÂciaÎ, ktoÂrzy proÂbujemy zÇycÂ po chrzesÂcijanÂsku, wszyscy przyczyniamy sieÎ do wzrostu zÇycia w KosÂciele,
wszyscy jestesÂmy dawcami zÇycia. Nie ma zmarnowanego trudu,
zÇadnego daremnego cierpienia, daremnej ofiary, nie ma zÇadnego
trudu apostolskiego, ktoÂry nie przynosi owocoÂw. To tylko pozornie
nasze trudy saÎ bezowocne, bo BoÂg dosÂwiadcza naszaÎ wiareÎ i chce
w nas wyzwolicÂ jeszcze wieÎkszaÎ ofiareÎ i wieÎkszaÎ nadziejeÎ i miøosÂcÂ, ale
ten owoc gdziesÂ juzÇ jest dany. On musi bycÂ dany, bo miøosÂcÂ nie mozÇe
nie dawacÂ zÇycia, miøosÂcÂ nie mozÇe nigdy pozostacÂ bez owocoÂwº6.
Wychowanie chrzesÂcijanÂskie uwzgleÎdnia wieÎc wiareÎ, nadziejeÎ i miøosÂcÂ, a trud owego wychowania przynosi owoce, niekoniecznie natychmiastowe, ale zauwazÇalne jako skutki odlegøe. Wychowanie
bowiem jest procesem døugotrwaøym. Wychowanie jest tezÇ zadaniem wspoÂlnotowym, spoøecznym, bo nie ma wychowania bez
wspoÂlnoty. Wszak tylko w spoøecznosÂci mozÇe nasteÎpowacÂ mieÎdzypokoleniowa i wewnaÎtrzpokoleniowa transmisja wartosÂci, transmisja aksjologiczna, ktoÂra prowadzi do twoÂrczego, duchowego wzrastania w cnocie ± wzrastania czøowieka wychowywanego i wychowujaÎcego, wychowanka i wychowawcy.
Ks. Blachnicki, w swoich wypowiedziach na temat kapøanÂstwa,
ujaÎø istoteÎ relacji mieÎdzyosobowych w ramach wspoÂlnoty rozumianej
jako communio. W takiej wspoÂlnocie czøowiek nie jest sÂrodkiem, ale
celem samym w sobie: ¹Wszystko, co czynimy, mozÇe bycÂ tylko sÂrodkiem do celu, a cel wyrazÇa søowo communio, a komunia to wynik
relacji mieÎdzy osobami. Osoby sieÎ spotykajaÎ i jednoczaÎ przez miøosÂcÂ.
[...] Wszak rzecz istotna rozgrywa sieÎ zawsze na pøaszczyzÂnie bezposÂredniej relacji mieÎdzy OsobaÎ BozÇaÎ a osobaÎ czøowieka, ktoÂry w wolnosÂci decyduje sieÎ na wejsÂcie w spotkanie z Bogiem przez wiareÎ,
przez miøosÂcÂ. [...] My nie mozÇemy wchodzicÂ brutalnie w teÎ intymnaÎ
sfereÎ spotkania czøowieka z Bogiem, jak gdyby to lezÇaøo jakosÂ
6

TenzÇe. Szkoøa modlitwy. Cz. 8. ZÇycie moje oddajeÎ. KrosÂcienko 2000 s. 47.
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w naszej mocyº7. MiøosÂcÂ i wiara jednoczaÎ ludzi z Bogiem i z innymi
ludzÂmi. Przez wiareÎ i miøosÂcÂ tworzy sieÎ wspoÂlnota ludzka. KazÇdy
wychowawca, a nie tylko kapøan, powinien o tej zasadzie pamieÎtacÂ
w wychowaniu chrzesÂcijanÂskim. Autor SpojrzenÂ w sÂwietle øaski øaÎczyø
wyzwolenie z nadziejaÎ i wiaraÎ. Brak wiary i brak nadziei prowadzi,
jego zdaniem, do duchowej niewoli czøowieka, do zaniku cnoÂt. StaÎd
w procesie wychowawczym nalezÇy u wychowanka wzmacniacÂ jego
wiareÎ i pomagacÂ rosnaÎcÂ nadziei, aby moÂgø on dojsÂcÂ do prawdziwej
wolnosÂci. ¹Niewola jest czymsÂ, co musimy przezÇywacÂ, czego dosÂwiadczamy codziennie, ale nie jestesÂmy przez niaÎ zwycieÎzÇani dlatego, zÇe
przez wiareÎ i nadziejeÎ tkwimy juzÇ roÂwnoczesÂnie w rzeczywistosÂci
naszego wyzwolenia, w sÂwiecie peønej wolnosÂci dzieÎki Chrystusowiº8. Po tych uwagach wsteÎpnych nalezÇy przyjrzecÂ sieÎ osobno kazÇdej
z cnoÂt teologalnych w aspekcie wychowawczym.

2. Wiara
Wiara byøa nieustannym motywem teologiczno-pedagogicznego
pisarstwa zaøozÇyciela oaz, ktoÂry posÂwieÎcaø wiele uwagi temu tematowi. Ks. F. Blachnicki pisaø: ¹Fundamentem zÇycia chrzesÂcijanÂskiego
jest wiara. JezÇeli na niej sieÎ oprzemy, uniezalezÇnimy sieÎ od uczucÂ,
unikniemy kryzysoÂw, frustracji, bo w chwilach szczegoÂlnie trudnych
przypomnimy sobie BozÇaÎ obietniceÎº9. Søuga BozÇy wskazywaø na
wiareÎ jako na siøeÎ powodujaÎcaÎ wzrost moralny czøowieka: ¹Nie to
jest najwieÎkszym nieszczeÎsÂciem, zÇe upadamy, ale to, zÇe nie potrafimy
sieÎ od razu podniesÂcÂ, chociazÇ mamy obietniceÎ, chociazÇ Chrystus
umarø za nas na krzyzÇu. Grzechy, ktoÂre saÎ wynikiem naszej søabosÂci, saÎ z woli BozÇej w jakisÂ sposoÂb dopuszczane, bo Pan BoÂg oczekuje
7

TenzÇe. Rekolekcje dla WspoÂlnoty KapøanoÂw Chrystusa Søugi. Lublin 1991 s. 44.
TenzÇe. Homilie w Oazie Nowego ZÇycia II stopnia. Wyd. SÂwiatøo-ZÇycie 1985 s. 6.
9
TenzÇe. Ewangelizacja wedøug planu Ad Christum Redemptorem. Wyd. SÂwiatøo-ZÇycie 1988 s. 143.
8
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od nas przede wszystkim tego, bysÂmy nie opierali sieÎ na sobie, bysÂmy
nie proÂbowali sami siebie zbawiacÂ i usprawiedliwiacÂ, ale zÇebysÂmy
Jemu zawierzyli, zÇebysÂmy wierzyli w moc Jego krwi, w moc Jego
sÂmierci dla nas poniesionej na krzyzÇu, zÇebysÂmy przez wiareÎ i ufnosÂcÂ
umieli korzystacÂ z owocoÂw Jego dzieøa zbawieniaº10. Wiara nie jest
dana raz na zawsze, lecz trzeba jaÎ uprawiacÂ, kultywowacÂ, trzeba
ksztaøtowacÂ w sobie oraz w innych owaÎ ufnosÂcÂ, aby moÂc czerpacÂ ze
zÂroÂdøa wartosÂci, ktoÂrym jest BoÂg. Natomiast odejsÂcie od zÂroÂdeø wiary,
odejsÂcie od Boga, odrzucenie zaufania Bogu powoduje powstanie
pustki bez wartosÂci: ¹[...] przerazÇa nas widok pustyni wokoÂø nas.
Pustyni, gdzie saÎ szkielety martwych katolikoÂw, martwych chrzesÂcijan, ktoÂrzy nie zÇyjaÎ tym, co wyznajaÎ ustami. Szukamy wyjsÂcia z tej
sytuacji, szukamy klucza do tajemnicy zÇycia. Szukamy przysteÎpu do
zÂroÂdøa, z ktoÂrego wszyscy mogliby picÂ, aby zÇycie bujnie rozwineÎøo sieÎ,
aby KosÂcioÂø staø sieÎ prawdziwaÎ oazaÎ w sÂwiecie, ktoÂry jest pustyniaÎ bez
Bogaº11. Wedøug tej koncepcji, dla wiary w wychowaniu chrzesÂcijanÂskim nie ma alternatywy, poniewazÇ brak wiary rodzi pustkeÎ nie do
wypeønienia jakimkolwiek surogatem wiary, jakimkolwiek sposobem
zasteÎpczym wzrastania w dobru.
Ks. Blachnicki twierdziø, zÇe wiara powinna miecÂ konsekwencje
w czynach, w przemianie duchowej, w przemianie wewneÎtrznej,
w ksztaøtowaniu sieÎ nowego czøowieka, w tworzeniu nowej kultury
± kultury wartosÂci zakorzenionych w Bogu. Wszak pedagogice chodzi o to, aby ksztaøtowacÂ czøowieka ¹w czøowiekuº. ChrzesÂcijanin
powinien przyjmowacÂ Ciaøo i Krew PanÂskaÎ z wiaraÎ, ktoÂra od wewnaÎtrz wpøywa na jego duchowosÂcÂ, przemienia go jako czøowieka,
czyni go lepszym, zgodnie z zasadaÎ: Intra boni, exit melior (¹WejdzÂ
dobrym, wyjdzÂ lepszymº). Sakrament ma moc przemiany czøowieka
dzieÎki jego wierze. ¹JezÇeli bowiem nie ma wiary, to sakrament jest
bezowocny, bezskuteczny. [...] Nie wzrasta w nich [ludziach] nowy
czøowiek, nie wzrasta w nich miøosÂcÂ, nie rozwija sieÎ w nich nowe zÇycie
w Duchu SÂwieÎtym. Nie majaÎ zÇycia. SÂwieÎty Paweø moÂwi, zÇe kto w ten
sposoÂb pozÇywa, nie rozpoznajaÎc Ciaøa PanÂskiego, ten sÂmiercÂ pozÇywa
10
11

TenzÇe. Homilie w Oazie Nowego ZÇycia I stopnia. Wyd. 2. KrosÂcienko 1985 s. 65.
TamzÇe s. 96-97.
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dla siebie, a nie zÇycie. Bo nie rozpoznaje. Bo nie ma wiary, nie ma
miøosÂci, nie przyjmuje w Duchu SÂwieÎtymº12. Wychowanie czøowieka-chrzesÂcijanina jest wychowaniem integralnym, obejmuje roÂwniezÇ
wychowanie do wiary poprzez sakramenty w KosÂciele ± wspoÂlnocie
osoÂb wierzaÎcych w Boga. Søuga BozÇy charakteryzowaø wspoÂlnoteÎ
wierzaÎcych jako ¹KosÂcioÂø zÇywyº, prowadzaÎcy do wewneÎtrznego
wzrastania, do duchowego formowania sieÎ wedøug zasad wiary, przemieniania sieÎ (metanoia) w duchu wiary, czyli poprzez wartosÂci
(dobra), jakie ta wiara niesie czøowiekowi. ¹KosÂcioÂø zÇywy w nas
obejmuje szereg postaw, z ktoÂrych najpierw trzeba wymienicÂ wiareÎ,
potem modlitweÎ ± jako konsekwencjeÎ wiary, jako wiareÎ w akcie.
DalszaÎ konsekwencjaÎ wiary i modlitwy jest metanoia, nawroÂcenie,
ktoÂre wyrasta z wiary i modlitwy. Ta postawa metanoi, postawa
pokuty czy nawroÂcenia, jest nieodøaÎczna od wiary i od modlitwy.
W gruncie rzeczy jest to jedna i ta sama rzeczywistosÂcÂ, ktoÂraÎ okresÂlamy przy pomocy roÂzÇnych pojeÎcÂ i ktoÂraÎ analizujemy w roÂzÇnych
aspektachº13.
Ks. Blachnicki wskazywaø na wiareÎ jako na ufnosÂcÂ w miøosÂcÂ Boga.
Wiara ± jego zdaniem ± jest wazÇniejsza nawet nizÇ dobry czyn, nizÇ
pokuta, bo ¹[...] jedynaÎ rzeczaÎ, ktoÂrej BoÂg od nas oczekuje jest wiara:
uwierzycÂ w miøosÂcÂ Boga, w miøosierdzie BozÇe [...]. Trzeba uwierzycÂ,
a skoro uwierzymy, otrzymujemy odpuszczenie grzechoÂw. W tym
uwierzeniu jednak saÎ zawarte jeszcze inne elementy, mianowicie
musimy przed Bogiem uznacÂ swoÂj grzech, musimy powiedziecÂ: BozÇe, zgrzeszyøem. Nie wolno nam sieÎ usprawiedliwiacÂ przed Bogiemº14. Relacja: czøowiek±BoÂg jest relacjaÎ wertykalnaÎ, a nie horyzontalnaÎ, ponadto BoÂg jako BoÂg ma wøadzeÎ usprawiedliwiania,
a czøowiek takowej wøadzy realnie sam z siebie nie posiada. Wiara
jest w wychowaniu tym elementem, ktoÂry najsilniej zblizÇa nas do
Boga i do Jego MiøosÂci, wskutek czego czøowiek czyni posteÎpy duchowe. Doskonalenie wewneÎtrzne jest procesem autowychowaw12
13

s. 21.

14

TamzÇe s. 35.
F. Blachnicki. Szkoøa modlitwy. Cz. 5. JesÂli sieÎ nie odmienicie. KrosÂcienko 2000
TenzÇe. Homilie s. 61-62.
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czym, samorozwojem ludzkiego ducha. Autor Szkoøy modlitwy
wskazywaø na autentycznaÎ pobozÇnosÂcÂ jako na element przejawiania
sieÎ wiary, podkresÂlajaÎc przy tym, zÇe gøeÎboka pobozÇnosÂcÂ chrzesÂcijanÂska jest zøaÎczona zaroÂwno z cierpieniem, jak i z radosÂciaÎ, ktoÂra przebija przez to cierpienie. Chodzi tu o owoc wydoskonalenia sieÎ
w wierze, o owoc autowychowania przez wiareÎ, ktoÂry jest skutkiem
wspoÂøcierpienia z Chrystusem, skutkiem przyjmowania cierpienia
z radosÂciaÎ, jako daru i zadania. ¹Wszystkie drogi pobozÇnosÂci [...]
muszaÎ nas w konÂcu doprowadzicÂ do Chrystusa UkrzyzÇowanego.
[...] Im peøniejsza jest nasza akceptacja tej drogi, to znaczy im bardziej zrezygnowalisÂmy z wszelkich innych pociech, z wszelkich innych
nadziei, ktoÂre nie øaÎczaÎ sieÎ z krzyzÇem Chrystusa, tym bardziej jestesÂmy dojrzali w naszej pobozÇnosÂci, tym silniejszy nasza pobozÇnosÂcÂ ma
fundament. [...] Przyjdzie ten etap naszej pobozÇnosÂci, zÇe z [...] akceptacji krzyzÇa Chrystusowego beÎdzie wyrastaøa jakasÂ cicha, gdziesÂ
w gøeÎbi naszej istoty ukryta, spokojna radosÂcÂ. JakasÂ inna radosÂcÂ.
RadosÂcÂ, ktoÂra nie znosi cierpienia, ale je przepromienia. Cierpienie
jest, ale roÂwnoczesÂnie [...] cierpienie to jest radosne [...]. GdziesÂ na
dnie sÂwiadomosÂci tkwi to przekonanie, zÇe jestem na drodze takiej
radosÂci, ktoÂra juzÇ nie jest niczym zagrozÇonaº15. Wychowanie chrzesÂcijanÂskie podejmuje rozmaite aspekty bycia czøowiekiem, uczy, jak
bycÂ dobrym czøowiekiem, chocÂ jest to trudne, wymaga ofiar, posÂwieÎcenia, wytrwaøosÂci, ale taka postawa hartuje ducha, wzmacnia czøowieka od wewnaÎtrz.
Ks. Blachnicki twierdziø, zÇe wiara dla czøowieka jest pokarmem
duchowym, szczegoÂlnie zasÂ dla ¹nowego czøowiekaº wiara ma znaczenie wychowawcze, staÎd utrata wiary jest najwieÎkszym zagrozÇeniem dla chrzesÂcijanina: ¹Dla chrzesÂcijanina jest wøasÂciwie tylko
jedno ryzyko, ryzyko utraty wiary albo tezÇ ryzyko wiary niekonsekwentnej, wiary, ktoÂra jest deklarowana, ale ktoÂra nie ma pokrycia
w zÇyciu, wiary, ktoÂra nie staje sieÎ zÇyciem, zasadaÎ zÇyciaº16. TwoÂrca
Szkoøy modlitwy postawiø w wychowaniu chrzesÂcijanÂskim na wiareÎ,
TenzÇe. Szkoøa modlitwy. Cz. 8. ZÇycie moje oddajeÎ s. 18-19.
TenzÇe. Prawda ± krzyzÇ ± wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia. Carlsberg 1985 s. 7.
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ktoÂra dogøeÎbnie przemienia czøowieka, bo ¹Tym, co nas uzdrawia, co
nam przywraca siøy, co nas przemienia, jest ostatecznie wiara [...]
w imieÎ Jezusa Chrystusa [...]. Nie ma innej siøy, ktoÂra by mogøa nas
uzdrowicÂ i przemienicÂ [...] poza siøaÎ wiaryº17. Dla wychowania chrzesÂcijanÂskiego wiara jest fundamentem przemian czøowieka ku dobru,
warunkiem sine qua non ksztaøtowania ludzi po chrzesÂcijanÂsku, zgodnie z obiektywnaÎ hierarchiaÎ wartosÂci, na ktoÂrej szczycie jest BoÂg
i wartosÂci moralne.
ZaøozÇyciel Ruchu SÂwiatøo-ZÇycie pisaø na temat wiary w sposoÂb
wieloaspektowy, czeÎsto posøugujaÎc sieÎ poroÂwnaniami, metaforami,
obrazami. OkresÂlaø jej istoteÎ i cechy w sposoÂb obrazowy, poroÂwnujaÎc wiareÎ do sÂwiatøa. ¹Wiara jest [...] jak jakiesÂ malenÂkie sÂwiateøko
bøyszczaÎce gdziesÂ daleko, ktoÂre jednak niewzruszenie od milionoÂw
lat sÂwieci i beÎdzie sÂwieciøo. Nikt tego malenÂkiego sÂwiateøka nie potrafi zgasicÂ. To nie jest pøomyk sÂwiecy, [...] to jest sÂwiatøo gwiazdy. [...]
Wiara prowadzi nas przez roÂzÇne dosÂwiadczenia, przez ogienÂ wielu
pokus, cierpienÂ. [...] Wiara polega wøasÂnie na tym, zÇeby opieracÂ sieÎ
nie na sobie, ale tylko na Bogu [...] wbrew argumentom, wbrew
logiceº18. Wychowanie chrzesÂcijanÂskie stawia wszystko na jednaÎ
karteÎ: na Boga i jego Dekalog, na wartosÂci nieprzemijajaÎce, na etykeÎ
obiektywnaÎ, zawsze aktualnaÎ, niezalezÇnie od modnych obecnie relatywizmoÂw, subiektywizmoÂw, redukcjonizmoÂw, aberracji antykultury.
Søuga BozÇy, ujmujaÎc kwestieÎ relacjonalnie, twierdziø: ¹Wiara
musi stopniowo przeksztaøcacÂ sieÎ w nas w peøne miøosÂci oddanie.
Wiara juzÇ jest jakimsÂ oddaniem sieÎ Bogu, [...] ale ta odpowiedzÂ nie
jest jeszcze doskonaøa. Oddanie przez wiareÎ rozwija sieÎ potem poprzez nadziejeÎ ku miøosÂci, czyli caøkowitemu oddaniu sieÎ Boguº19.
Ks. Blachnicki, wychodzaÎc od chrzesÂcijanÂskiej antropologii, twierdziø, zÇe ¹kiedy nas przerazÇa wielkosÂcÂ naszych grzechoÂw, gøeÎbia
skazÇenia naszej natury, wtedy wiara nam moÂwi, zÇe wartosÂcÂ dzieøa
odkupienia jest nieskonÂczenie wieÎksza od naszych grzechoÂw i prze17
18
19

s. 50.

TenzÇe. Rekolekcje dla WspoÂlnoty KapøanoÂw Chrystusa Søugi s. 60.
TenzÇe. Szkoøa modlitwy. Cz. 6. AzÇ dojdziemy do czøowieka doskonaøego s. 36.
TenzÇe. Szkoøa modlitwy. Cz. 7. Oto Oblubieniec nadchodzi. KrosÂcienko 2000
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winienÂº20. Autor Szkoøy modlitwy, jako dosÂwiadczony i samokrytyczny wychowawca, uwazÇaø paradoksalnie, zÇe wiara wøasÂnie w søabosÂci ludzkiej uzyskuje moc, a sÂwieÎtosÂcÂ osiaÎga sieÎ, wychodzaÎc od
ludzkich wad i przezwycieÎzÇajaÎc je wiaraÎ w mozÇliwosÂcÂ przemiany,
zwycieÎzÇajaÎc wøasne wady dzieÎki øasce Boga: ¹Wiara to [...] zejsÂcie na
pøaszczyzneÎ naszej caøkowitej niemocy i søabosÂci. [...] Jeden aspekt
wiary polega na rezygnacji [...] z tego szalonego pragnienia, zÇeby
siebie zbawicÂ wøasnym wysiøkiem, zÇeby decydowacÂ o swoim losie
samemu, w oparciu o swojaÎ moc. To jest droga pychy, droga, ktoÂra
nie mozÇe nas zbawicÂ. Dlatego musimy zejsÂcÂ na dno naszej niemocy.
Musimy dogøeÎbnie przezÇycÂ swojaÎ søabosÂcÂ, swojaÎ grzesznosÂcÂ, fakt
skazÇenia naszej natury. JezÇeli zejdziemy na dno tej swojej søabosÂci
i niemocy, jezÇeli zdobeÎdziemy sieÎ na jej uznanie i wyznanie, i roÂwnoczesÂnie z wiaraÎ spojrzymy na krzyzÇ Chrystusa, to wtedy wøasÂnie,
z tego zejsÂcia na dno naszej niemocy, otworzy nam sieÎ wspaniaøa
droga ku zÇyciu [...]. Oto jest paradoks zÇycia chrzesÂcijanÂskiego. [...]
Dopiero potem mozÇe zaistniecÂ drugi etap [...], kiedy juzÇ Pan BoÂg
dopusÂci nas do wspoÂøpracyº21. Relacja wertykalna: BoÂg±czøowiek
staje sieÎ przyjaznaÎ relacjaÎ wspoÂøpracy, co nie znaczy, zÇe relacjaÎ
horyzontalnaÎ.
Ks. Blachnicki opisywaø wiareÎ ludzkaÎ, tak istotnaÎ dla wychowania chrzesÂcijanÂskiego, w kategoriach caøkowitego oddania sieÎ Bogu
± bezgranicznego zaufania: ¹Wiara polega na tym, zÇe mojaÎ sytuacjeÎ,
rzeczywistosÂcÂ mojego istnienia, mojaÎ grzesznosÂcÂ, mojaÎ przeszøosÂcÂ,
moje nierozwiaÎzane problemy, mojaÎ niemoc ± to wszystko skøadam
aktem wiary w reÎce Boga, mojego Zbawiciela. RezygnujeÎ z tego,
zÇeby samemu rozwiaÎzywacÂ swoÂj problem. W obliczu Boga wyznajeÎ
mojaÎ søabosÂcÂ i zdobywam sieÎ na akt ufnosÂciº22. Søuga BozÇy odnosiø
sieÎ do wiary jako do sfery odnawiajaÎcej czøowieka duchowo, przemieniajaÎcej wewneÎtrznie, doskonalaÎcej wychowawczo poprzez wartosÂci duchowe, skoro nawiaÎzujaÎc do Hymnu o miøosÂci, pisaø: ¹Wiara
to nowe oczy. Wiara to nowe widzenie, nowe spojrzenie. DzieÎki
20
21
22

TamzÇe s. 43.
F. Blachnicki. Szkoøa modlitwy. Cz. 8. ZÇycie moje oddajeÎ s. 10.
TamzÇe s. 11.
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wierze widzimy to, czego dostrzec nie mozÇna oczyma zmysøoÂw
i czego nie widzaÎ synowie ciemnosÂci. A my widzimy, bo jestesÂmy
dziecÂmi SÂwiatøosÂciº23. Ks. Blachnicki dostrzegaø pewne zroÂzÇnicowanie wsÂroÂd ludzi wierzaÎcych, wskazujaÎc jednoczesÂnie na skutki
w wychowaniu. UwazÇaø, zÇe ludzi gøeÎboko wierzaÎcych øatwiej wychowacÂ nizÇ ludzi wierzaÎcych pøytko, powierzchownie. Twierdziø tezÇ:
¹NajwyzÇszy stopienÂ wiary [...] to ujrzecÂ rzeczy, ktoÂre zaprzeczajaÎ
wszystkiemu, w co mamy wierzycÂ; ujrzecÂ rzeczy, ktoÂre saÎ na pozoÂr
nie do pogodzenia z wiaraÎ w Boga, w Jego miøosÂcÂ, w Jego poteÎgeÎ,
w zbawienie; ujrzecÂ, jak tryumfuje zøo i ciemnota, jak szerzy sieÎ
okrucienÂstwo i jak dokonujaÎ sieÎ straszne zbrodnie; ujrzecÂ to wszystko, a mimo to nadal wierzycÂ. WierzycÂ, zÇe wszystko jest w reÎku
Boga, zÇe On widzi owoce, ktoÂrych my nie dostrzegamy. BoÂg zÇaÎda
od nas wiary takzÇe w takiej sytuacji, kiedy ta wiara juzÇ naprawdeÎ nie
mozÇe sieÎ opieracÂ na niczym, co ludzkie, a raczej przeciwnie, wszystkie fakty, wszystkie wydarzenia przemawiajaÎ przeciwko wierze.
Jednak wiara i wtedy musi trwacÂº24. Ponadto ks. Blachnicki wiaÎzaø
wiareÎ z pokojem jako wartosÂciaÎ, tak istotnaÎ w wychowaniu. Wychowawca bowiem zaprowadza pokoÂj i czyni dobro, bo jest silnie
ugruntowany w wierze. ¹Nasza wiara musi wyrazicÂ sieÎ tym, zÇe
mamy pokoÂj i umiemy go innym ukazacÂ, innych uspokoicÂ naszym
pokojemº25. Od wychowawcy nalezÇy wymagacÂ pokoju, wewneÎtrznej harmonii ducha, aby moÂgø skutecznie oddziaøywacÂ pokojem na
wychowankoÂw. Wychowawca-neurotyk, wychowawca-choleryk nie
zaprowadzi pokoju, bo sam ma w sobie niepokoÂj, ¹nerwyº czyniaÎ go
na zewnaÎtrz nieznosÂnym, przykrym dla wychowankoÂw. PokoÂj BozÇy
(Pax Dei) pomaga w wychowaniu.
TwoÂrca oaz wiaÎzaø zachowanie wiary z transmisjaÎ wiary i transmisjaÎ wartosÂci, co jest istotne w wychowaniu chrzesÂcijanÂskim: ¹Ten
tylko mozÇe zachowacÂ wiareÎ dla siebie, kto potrafi przekazywacÂ jaÎ
innym, bo zachowanie dokonuje sieÎ w przekazywaniuº26. Apostolat
23
24
25
26

F. Blachnicki. Homilie s. 39.
TenzÇe. Wiara i sÂwiadectwo. Lublin 1997 s. 6.
TamzÇe s. 14.
F. Blachnicki. Rekolekcje dla WspoÂlnoty KapøanoÂw Chrystusa Søugi s. 14.
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utwierdza tozÇsamosÂcÂ wiary w osobie. Ks. Blachnicki wiaÎzaø wiareÎ
z pewnosÂciaÎ, a pewnosÂcÂ zbudowana jest na silnej tozÇsamosÂci. ¹Wielu sposÂroÂd tych, ktoÂrzy uwazÇajaÎ, izÇ wierzaÎ w Chrystusa, zapomina
o najwazÇniejszym, zÇe przymiotem wiary jest pewnosÂcÂ. JesÂli ktosÂ zaczyna waÎtpicÂ, to schodzi z pøaszczyzny wiary. Katolicka nauka
o wierze wyrazÂnie stwierdza, zÇe wiara z istoty swej øaÎczy sieÎ z pewnosÂciaÎ. Rozumowanie lezÇaÎce u podstaw aktu wiary mozÇna by przedstawicÂ za pomocaÎ nasteÎpujaÎcego sylogizmu: BoÂg powiedziaø tak... To,
co BoÂg powiedziaø, jest przedmiotem wiary. BoÂg nie mozÇe sieÎ mylicÂ
ani nie mozÇe nikogo w bøaÎd wprowadzacÂ, czyli nie mozÇe køamacÂ.
JezÇeli wiem, zÇe to BoÂg powiedziaø, to moja postawa wobec Niego
mozÇe sieÎ wyrazÇacÂ tylko w wierze, nie dopuszczajaÎc zÇadnej waÎtpliwosÂci. Gdybym dopusÂciø waÎtpliwosÂcÂ, odrzuciøbym autorytet Boga. WaÎtpienie jest zniewazÇaniem Boga, zakøada ono bowiem, izÇ nie wiemy,
czy BoÂg moÂwi prawdeÎ, nie wiemy, czy BoÂg dotrzyma søowa. JuzÇ samo
przypuszczenie, zÇe BoÂg nie jest wiarygodny, jest zniewagaÎ Bogaº27.
Â w sylogizm zostaø zbudowany na schemacie Arystotelesowskim.
O
Ks. F. Blachnicki byø realistaÎ metafizycznym i racjonalistaÎ, co w teologii i pedagogice przejawiaøo sieÎ w sÂcisøym, logicznym budowaniu
argumentoÂw na rzecz wiary i wychowania chrzesÂcijanÂskiego, co plasuje go w nurcie ¹rozumnymº, arystotelesowsko-tomistycznym, a nie
woluntarystycznym czy emotywistycznym.
Ks. Blachnicki poroÂwnaø wiareÎ do kredytu udzielonego przez
czøowieka Bogu. ¹Wiara jest jakby udzieleniem Bogu kredytu ze
swojego zÇycia, jest rezygnacjaÎ z kierowania sobaÎ i oddaniem sieÎ
komusÂ innemuº28. RozwijajaÎc mysÂl sÂw. Pawøa, wychowawcy narodoÂw, pisaø: ¹PierwszaÎ rzeczaÎ, ktoÂraÎ musimy gøosicÂ, jest wiara
w czøowieka, wiara w to, zÇe kazÇdy czøowiek mozÇe sieÎ stacÂ nowym
czøowiekiem, kazÇdy mozÇe sieÎ zmienicÂ, mozÇe zostacÂ nawroÂcony.
Mocni taÎ wiaraÎ, musimy gøosicÂ ideaø nowego czøowieka i ukazywacÂ
drogeÎ do jego ksztaøtowaniaº29. Wychowawca chrzesÂcijanÂski powi27

TenzÇe. Ewangelizacja s. 135-136.
TenzÇe. Rekolekcje ewangelizacyjne. PodreÎcznik. Wyd. 3. Lublin 1999 s. 18.
29
TenzÇe. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu SÂwiatøo-ZÇycie. Wyd. 3. SÂwiatøo-ZÇycie 1995 s. 75.
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Pedagogika kultury chrzecijañskiej

205

nien wieÎc miecÂ ufnosÂcÂ, pokoÂj i dobro, nie waÎtpicÂ, nie bycÂ antyprzykøadem, lecz najpierw sam ma stawacÂ sieÎ czøowiekiem przemienionym w ¹nowego czøowiekaº, czøowieka zakorzenionego caøkowicie
w Bogu, i prowadzicÂ dzieøa wychowawcze w duchu ¹nowej kulturyº
± kultury duchowej, chrzesÂcijanÂskiej, gøeÎboko przeniknieÎtej wartosÂciami wyzÇszymi, kultury osadzonej w Bogu. Wychowankowie powinni stacÂ sieÎ ¹nowymi ludzÂmiº, idaÎc za przykøadem wychowawcy,
realizujaÎcego zasadeÎ ¹nowego zÇyciaº. Wychowawca bowiem nie
mozÇe ukazywacÂ tylko ¹teoretycznieº wzoru nowego czøowieka swoim wychowankom, sam nie realizujaÎc praktycznie tego wzoru. Zasada wzorczosÂci i nasÂladownictwa bowiem jest podstawowa w procesie wychowania. Wychowawca musi bycÂ caøkowicie przekonujaÎcy.
MøodziezÇ potrzebuje realnego, przekonujaÎcego, dobrego, prawdziwego i pieÎknego wzoru, a nie pustych, niepopartych czynem moraøoÂw, frazesoÂw o wartosÂciach. Ks. F. Blachnicki, jako twoÂrca Ruchu
SÂwiatøo-ZÇycie i innych dzieø w KosÂciele, nalezÇaø nie tylko do ludzi
søowa, ale takzÇe do ludzi czynu.
Wychowanie jest mozÇliwe tylko we wspoÂlnocie. To w niej bowiem dokonuje sieÎ przekaz wartosÂci dzieÎki sÂwiadectwu o wartosÂciach. W szczegoÂlnosÂci wychowanie jest mozÇliwe dzieÎki wspoÂlnotowemu charakterowi wiary. Autor Szkoøy modlitwy, przestrzegajaÎc
przed instrumentalizmem, dodawaø, zÇe istnienie jakiejkolwiek
wspoÂlnoty wymaga czasu, jest procesem ciaÎgøym, permenentnym,
dlatego ¹[...] nie mozÇe bycÂ uzalezÇnione od jakiejsÂ akcji ani konkretnej potrzeby. Taka wspoÂlnota wyrasta z czystej wiary, a dopiero
taka czy inna forma dziaøania, zaangazÇowania jest konkretyzacjaÎ
powoøania [...]. Musimy mocniej wypracowacÂ w swojej sÂwiadomosÂci jako ideaø to, zÇe istotaÎ naszego powoøania jest sÂwiadectwo wiary ±
uwierzylisÂmy w Chrystusa i dlatego obralisÂmy taki sposoÂb zÇyciaº30.
WidacÂ wieÎc, zÇe metody wychowawcze we wspoÂlnocie byøy dla ks.
F. Blachnickiego mniej istotne. Liczyøy sieÎ wartosÂci, takie jak: sÂwieÎtosÂcÂ, miøosÂcÂ, wiara, nadzieja, prawda, dobro, pieÎkno, wolnosÂcÂ, sprawiedliwosÂcÂ, pokoÂj, oraz aktywne budowanie wokoÂø nich wspoÂlnoty
wychowujaÎcej przez sÂwiadectwo, przez søuzÇbeÎ, konkretnie, realnie.
30

TenzÇe. Wiara s. 11.
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Przestrzegaø on tezÇ przed wiaraÎ w czøowieka jako substytutem wiary
w Boga. Taka wiara ¹antropicznaº pozbawia ludzi podstaw metafizycznych, transcendentnych, redukuje czøowieka, przy pozornym
jego wywyzÇszeniu, ¹uboÂstwieniuº. Ks. Blachnicki trafnie opisywaø
genezeÎ ¹prometeizmuº, antychrzesÂcijanÂskiej irredenty31: ¹Postawa
wiary w czøowieka, postawa prometejska, stanowi charakterystyczne znamieÎ wspoÂøczesnej, oderwanej od Boga ludzkosÂci, beÎdaÎcej
ostatnim etapem ewolucji zapoczaÎtkowanej przez humanizm i reformacjeÎ, a zmierzajaÎcej do emancypacji czøowieka spod wpøywu
Bogaº32. Postawa prometejska niszczy wychowanie, pozbawiajaÎc
czøowieka wiary w TranscendencjeÎ i w autorytet. Obecnie postawa
¹prometejskaº jest skøadnikiem ideologii postmodernistycznej, søuzÇy wprowadzaniu relatywizmu moralnego do spoøecznosÂci i jest
wykorzystywana do niszczenia KosÂcioøa w imieÎ rzekomego ¹posteÎpuº, beÎdaÎcego w gruncie rzeczy rodzajem deterioryzacji moralnej.
Ks. Blachnicki wskazywaø na dawanie sÂwiadectwa o wierze, na
sÂwiadczeniu o Bogu jako na swoiste antidotum na oÂw relatywizm.
Od czasoÂw biblijnych bowiem sÂwiadectwo jest oreÎzÇem wiary. Wychowanie do wiary jest wieÎc zarazem wychowaniem do sÂwiadectwa
o wierze i wychowaniem do søuzÇby dla wiary i przez wiareÎ. ¹JezÇeli
we wszystkich walkach, we wszystkich przeciwnosÂciach, dosÂwiadczeniach pozostaniemy wierni Bogu i Jego Søowu, damy sÂwiadectwo Bogu, swojej wierze i ufnosÂci, wtedy zwycieÎzÇymy, chociazÇ pozornie beÎdziemy ulegali przemocy wrogoÂwº33.
O wierze ks. F.K. Blachnicki napisaø znacznie wieÎcej. Tutaj przytoczono tylko te jego poglaÎdy, ktoÂre zdajaÎ sieÎ potwierdzacÂ tezeÎ, zÇe
bez wiary nie ma wychowania chrzesÂcijanÂskiego, niezalezÇnie od metod tego wychowania. Metody saÎ czymsÂ wtoÂrnym. Pierwotne saÎ cele.
Nawet najlepsza metoda nie stworzy wychowania chrzesÂcijanÂskiego,
nie wytworzy dojrzaøosÂci chrzesÂcijanÂskiej w wychowanku, jesÂli nie
beÎdzie prowadzicÂ do wiary.
31

Nurt charakterystyczny dla kontestatoroÂw chrzesÂcijanÂstwa, walczaÎcych zwøaszcza z katolicyzmem.
32
F. Blachnicki. SÂwieÎtosÂcÂ w sÂwietle filozofii religii. Lublin 1997 s. 71.
33
TenzÇe. Homilie w Oazie Nowego ZÇycia II stopnia s. 31.
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3. Nadzieja
OproÂcz wiary istotna dla wychowania jest nadzieja oraz miøosÂcÂ.
W chrzesÂcijanÂskim wychowaniu nadzieja jest wartosÂciaÎ oczekiwania
duchowego w konteksÂcie Dobra, Prawdy i PieÎkna. Ks. Franciszek
Blachnicki, idaÎc za naukaÎ sÂw. Pawøa, pisaø o nadziei nasteÎpujaÎco:
¹W [...] czystej nadziei mozÇna odroÂzÇnicÂ aspekt negatywny i pozytywny. Negatywny polega na dogøeÎbnym przekonaniu, zÇe absolutnie nic
dobrego nie mozÇe wyjsÂcÂ z nas, na caøkowitym zwaÎtpieniu w swoje
wøasne siøy w dziedzinie zÇycia nadprzyrodzonego. Z tym øaÎczy sieÎ
zrezygnowanie z wszelkich pretensji wobec Boga, a wieÎc przekonanie, zÇe absolutnie do niczego nie mamy prawa, nic nam sieÎ nie nalezÇy,
wszystko jest czystaÎ, absolutnaÎ øaskaÎ. Aspekt pozytywny nadziei
polega na oparciu sieÎ niezachwianym na woli BozÇej, na objeÎciu caøaÎ
swojaÎ istotaÎ sÂwieÎtej woli BozÇej jako jedynej zasady zÇycia i posteÎpowania, z caøkowitym wykluczeniem woli swojej, ktoÂra chociazÇby na
wøos odchylaøa sieÎ od woli BozÇejº34. Ks. Blachnicki wymieniaø trzy
stopnie nadziei: 1) nadziejeÎ spontanicznaÎ, 2) dosÂwiadczanaÎ ± oczyszczanaÎ, 3) heroicznaÎ. ¹W rozwoju cnoty teologicznej nadziei ± pisaø
± zachodzaÎ stopnie. [...] Pierwszy stopienÂ mozÇna by nazwacÂ nadziejaÎ
spontanicznaÎ. Gdy czøowiek zostanie dotknieÎty øaskaÎ BozÇaÎ i wchodzi
na drogeÎ zÇycia wewneÎtrznego, przedstawia Bogu z ufnosÂciaÎ i nadziejaÎ
wszystkie swoje potrzeby. [...] PoczaÎtkowo [...] BoÂg odpowiada na
nasze modlitwy pociechaÎ øaski. Potem jednak nadchodzi okres, gdy
czøowiek na proÂzÇno jakby woøa do Boga. [...] Jest to okres nadziei
dosÂwiadczanej, a zarazem oczyszczanej. W tym jakby bezskutecznym
woøaniu poznaje czøowiek, zÇe jego pragnienia nie saÎ czyste, zÇe saÎ
skazÇone pychaÎ i miøosÂciaÎ wøasnaÎ. Wprawdzie prosi czøowiek o rzeczy
obiektywnie dobre (o sÂwieÎtosÂcÂ, o miøosÂcÂ), ale pragnie tych dobrych
rzeczy dla siebie, a raczej ze wzgleÎdu na siebie, aby sieÎ nimi cieszycÂ,
aby dzieÎki nim moÂc miecÂ upodobanie w sobie. Ostatecznym, podsÂwiadomym motorem pragnienia i modlitwy jest wieÎc pycha. BoÂg
wysøuchuje tej modlitwy najlepiej ± nie wysøuchujaÎc jej. [...] Modlit34
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wa taka rodzi jednak wiele dobrych owocoÂw w duszy. Czøowiek
dosÂwiadcza swojej søabosÂci i neÎdzy, uczy sieÎ nie polegacÂ na sobie,
jednym søowem, staje sieÎ pokorny. RoÂwnoczesÂnie uczy sieÎ czøowiek
ufacÂ dobroci Boga, zdawacÂ sieÎ na Jego MaÎdrosÂcÂ [...]. W tym wszystkim oczyszcza sieÎ i doskonali nadzieja. [...]. Trzeci stopienÂ ± to okres
nadziei czystej, heroicznej. W tym okresie czøowiek jakby rezygnuje
z wszelkiej wøasnej inicjatywy w wysuwaniu pragnienÂ i proÂsÂb, lecz
caøaÎ swojaÎ istotaÎ opiera sieÎ na Bogu samym, polegajaÎc jedynie na
jego dobroci i miøosÂci. [...] Trzeba jakby przerzucicÂ na Boga caøaÎ
troskeÎ o siebie, rzucicÂ sieÎ na sÂlepo w Jego objeÎcia, caøkiem szczerze
przestacÂ troszczycÂ sieÎ o siebie i pragnaÎcÂ czegokolwiek jakby od siebie.
Jest to akt bezwzgleÎdnie pewnej wiary i nadziei, zÇe BoÂg wieÎcej mnie
kocha, nizÇ ja mogeÎ kochacÂ samego siebie, zÇe to, co On w stosunku do
mnie postanawia, jest na pewno lepsze nizÇ to, co ja mogeÎ postanowicÂ.
Z takaÎ nadziejaÎ øaÎczy sieÎ zarazem leÎk przed oparciem sieÎ na sobie
i przed poÂjsÂciem za decyzjaÎ wøasnej woliº35. O nadziei ks. Blachnicki
pisaø w wielu innych miejscach. Tu przytoczono tylko charakterystyczne dla niego poglaÎdy, dla orientacji w zagadnieniu. Na ich podstawie mozÇna jednak stwierdzicÂ, zÇe wedøug niego, bez nadziei nie ma
wychowania chrzesÂcijanÂskiego, niezalezÇnie od metod tego wychowania. Jak juzÇ wspomniano, metody saÎ wtoÂrne, cele saÎ pierwotne. Najlepsza metoda nie stworzy wychowania chrzesÂcijanÂskiego, nie wytworzy dojrzaøosÂci chrzesÂcijanÂskiej w wychowanku, jesÂli nie beÎdzie
prowadzicÂ do nadziei albo ± co gorsza ± jesÂli beÎdzie zabijacÂ nadziejeÎ.
Nadzieja czyni czøowieka otwartym na Boga. Nadzieja takzÇe otwiera
Boga na czøowieka, pozwala Bogu dziaøacÂ w czøowieku, w wychowanku, w wychowawcy. Ks. Blachnicki nie tylko wskazywaø na roleÎ
nadziei w wychowaniu, ale sam takzÇe byø czøowiekiem nadziei. Biblijna nadzieja wydoskonaliøa sieÎ w dosÂwiadczeniach jego zÇycia, zwøaszcza w dosÂwiadczeniu wieÎziennym, kiedy to przez kilka miesieÎcy
oczekiwaø w celi na wykonanie wyroku sÂmierci, azÇ niespodziewanie
przyszøo uøaskawienie z Berlina. Teolog ten wieÎc nie tylko pisaø
o nadziei, ale jaÎ praktykowaø jako cnoteÎ w zÇyciu, takzÇe wobec niebezpieczenÂstwa sÂmierci.
35
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4. Mi³oæ
OproÂcz wiary i nadziei najwazÇniejsza w wychowaniu jest miøosÂcÂ,
rozumiana jako postawa wobec drugiego czøowieka, jako roztropna
troska o dobro innych. Ks. Franciszek Blachnicki pisaø o miøosÂci
w takich oto søowach: ¹Nie mozÇemy wniknaÎcÂ w duszeÎ blizÂniego,
ktoÂrego miøujemy: co on mysÂli o nas, jak reaguje na naszaÎ miøosÂcÂ,
w jakim stopniu miøuje nas. Nie wiemy takzÇe, jakie wyniki przynoszaÎ
nasze wysiøki zmierzajaÎce do skierowania go ku dobremuº36. MiøosÂcÂ
czøowieka do Boga wynika z miøosÂci Boga do czøowieka. WøasÂciwaÎ
postawaÎ miøosÂci ludzkiej wobec Boga jest tzw. bojazÂnÂ BozÇa: ¹Przez
bojazÂnÂ BozÇaÎ rozumie sieÎ postaweÎ ulegøosÂci, ktoÂra wyrasta z obawy,
by nie zasmucicÂ Boga, zÇeby nie zranicÂ Jego miøosÂci. W postawie
bojazÂni BozÇej jest cosÂ bardzo pieÎknego ± czøowiek unika zøa nie
z obawy przed karaÎ, ale ze wzgleÎdu na to, zÇe boi sieÎ zasmucicÂ Tego, ktoÂry go miøujeº37. MiøosÂcÂ duchowa jest podstawowaÎ wartosÂciaÎ
dla kazÇdego czøowieka, a potrzeba bycia miøowanym jest potrzebaÎ
elementarnaÎ. ¹BoÂg, jako jedyny, mozÇe zaspokoicÂ najbardziej podstawowaÎ potrzebeÎ Twojego serca ± potrzebeÎ bycia kochanym bez wzgleÎdu na to, kim jestesÂ, jakaÎ wartosÂcÂ masz w swoich oczach i w oczach
innychº38. Søuga BozÇy okresÂlaø grzech w konteksÂcie miøosÂci, jako
negatywne odniesienie sieÎ do drugiego czøowieka i do Boga. Grzech
to zøo relacjonalne, bo zaprzecza relacjom osoby opartym na miøosÂci
rozumianej jako postawa, jako roztropna troska o dobro drugiego
czøowieka. ¹Grzech polega na tym, zÇe czøowiek skierowaø swojaÎ
miøosÂcÂ ku sobie samemu. Zamiast miøowacÂ drugiego czøowieka, umiøowaø samego siebie. I wøasne «ja» uczyniø przedmiotem swojego
oddania sieÎ, czyli swojej miøosÂciº39. Ks. Blachnicki wskazywaø na
Jezusa Chrystusa jako na wzoÂr miøosÂci do czøowieka: ¹Jezus ± najdoskonalszy, najczystszy, najpieÎkniejszy przyszedø na sÂwiat z miøosÂci
36
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i peøen miøosÂci. MiøosÂciaÎ taÎ objaÎø wszystkich ludzi ± grzesznych, zøych,
przewrotnych. Wszystkich chciaø ratowacÂ, przyniesÂcÂ im niebo. MiøosÂcÂ
ta zostaøa wzgardzona, ludzie odpowiedzieli na niaÎ nienawisÂciaÎ. Dokonaøo sieÎ to «misterium iniquitatis» ± miøosÂcÂ zostaøa wyszydzona,
umeÎczona, przybita w okrutny sposoÂb do krzyzÇa, zabita. Ale miøosÂcÂ
nie zostaøa zwycieÎzÇona, lecz zwycieÎzÇyøa wøasÂnie w chwili, gdy zostaøa
umeÎczona. Jezus miøowaø tych, ktoÂrzy Go nienawidzili, umeÎczyli,
cierpiaø za nich ± i przez to dokonaø odkupienia ludzkosÂciº40. MiøosÂcÂ
jest wpisana w cierpienie, a miøosÂcÂ Boga jest wzorem dla miøosÂci
czøowieka. Miøuje sieÎ ¹mimo wszystkoº drugiego czøowieka, chociazÇby on nas nienawidziø. Czøowiek doskonaøy to czøowiek, ktoÂry staø sieÎ
takim nie sam z siebie, ale dzieÎki temu, zÇe umiaø wykorzystacÂ w peøni
danaÎ mu przez Boga øaskeÎ w postaci cnoÂt ¹wlanychº: wiary, nadziei
i miøosÂci, i uaktywniø wøasne czøowieczenÂstwo.
Ks. Blachnicki uznawaø wspoÂlnoteÎ wierzaÎcych za wspoÂlnoteÎ wychowujaÎcaÎ ludzi poprzez aktywny dialog mieÎdzyosobowy, aktywne
spotkanie mieÎdzyludzkie w duchu MiøosÂci. W eklezjalnej relacji
¹miøosÂcÂ Boga ± miøosÂcÂ czøowiekaº ksztaøtuje sieÎ takzÇe miøosÂcÂ do
innych ludzi. Dialog nadaje wychowaniu personalistyczny charakter. KosÂcioÂø narodziø sieÎ z odpowiedzi ludzi na miøosÂcÂ Boga. ¹KosÂcioÂø ± moÂwiø ks. Blachnicki ± to nie jest jednostronny przekaz øask
BozÇych jakimsÂ biernym odbiorcom. KosÂcioÂø jest miejscem ciaÎgøego
dialogu, miejscem spotkania sieÎ miøosÂci Boga i miøosÂci czøowieka,
miøosÂci Chrystusa i miøosÂci ludzi zbawionych, ktoÂrzy w Duchu SÂwieÎtym teÎ miøosÂcÂ przyjmujaÎ i na niaÎ odpowiadajaÎº41. Søuga BozÇy zwracaø
uwageÎ na fakt, zÇe miøosÂcÂ ozÇywia wspoÂlnoteÎ wierzaÎcych, pozwala jej
wzrastacÂ i dawacÂ sÂwiadectwo innym, takzÇe niewierzaÎcym. ¹Ostateczna tajemnica miøosÂci i tajemnica zÇywego KosÂcioøa polega na
tym, zÇe KosÂcioÂø zÇywy jest KosÂcioøem zÇyciodajnym. [...]. To zÇycie daje
KosÂcioÂø najpierw jak gdyby sam sobie, swoim wøasnym dzieciom,
swoim czøonkom, ale daje je takzÇe tym, ktoÂrzy saÎ na zewnaÎtrz, ktoÂrzy
saÎ jeszcze poza widzialnym KosÂcioøemº42. Wskazywaø tezÇ na miøosÂcÂ,
40
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ktoÂra pozwala przezwycieÎzÇycÂ cierpienie, nie eliminujaÎc go, wzmacnia
czøowieka od wewnaÎtrz i z zewnaÎtrz. ¹KrzyzÇ mozÇna zniesÂcÂ tylko
wtedy, gdy mozÇna cierpienie zaakceptowacÂ pozytywnie, napeønicÂ
miøosÂciaÎ! [...] To jest najwieÎksza øaska!º43. Autor Szkoøy modlitwy
w ostatnim zdaniu, jakie zapisaø przed sÂmierciaÎ w swoim pamieÎtniku,
w duchu sÂw. Jana Ewangelisty zanotowaø: ¹èaska ostateczna, najwieÎksza w zÇyciu ± to przyjeÎcie cierpienia i sÂmierci w postawie
wspoÂø-ofiarowania. Ale to musi poprzedzicÂ «poznanie, jak jestem
umiøowany» i zÇal za grzechy w obliczu MiøosÂciº44. MiøosÂcÂ byøa ostatnim søowem zanotowanym w pamieÎtniku ks. Blachnickiego (21 pazÂdziernika 1986 r.). W setkach jego wypowiedzi byøa mowa o miøosÂci,
wiele artykuøoÂw posÂwieÎciø miøosÂci w roÂzÇnych aspektach. Zdawaø sobie bowiem spraweÎ z tego, zÇe wychowanie bez miøosÂci nie ma sensu.
Ks. Blachnicki wyroÂzÇniaø miøosÂcÂ prawdziwaÎ oraz miøosÂcÂ uczuciowaÎ. Prawdziwa miøosÂcÂ, jako postawa rozumna, jako cnota moralna,
ma swoje charakterystyczne oblicze ± nadprzyrodzone, Boskie. Tak
rozumiana miøosÂcÂ ma trzy aspekty: 1) dar (charyzmat) od Boga dla
czøowieka, 2) dziaøanie Boga wobec czøowieka, 3) skutek dziaøania
Boga wobec czøowieka. ¹MiøosÂcÂ jest juzÇ darem i dziaøaniem BozÇym,
jest skutkiem przepeønienia Bogiem duszy ludzkiejº45. Tak mozÇna by
spojrzecÂ na miøosÂcÂ nadprzyrodzonaÎ od ¹strony Bogaº. Natomiast
patrzaÎc na miøosÂcÂ od strony czøowieka, ks. Blachnicki podkresÂlaø:
¹MiøosÂcÂ to czysta intencja i prostota. To czynienie czegosÂ tylko ze
wzgleÎdu na drugiego i dla dobra drugiego bez ostatecznej tendencji
czynienia wszystkiego dla siebie i ze wzgleÎdu na siebie. To jest najpieÎkniejsza rzecz w sÂwiecie ± odruch duszy ludzkiej ku drugiemu
pøynaÎcy z czystej miøosÂciº46. Egoizm wyklucza zatem owaÎ roztropnaÎ
troskeÎ o dobro blizÂniego, egoizm niweczy altruizm w podejsÂciu do
czøowieka, dlatego egoizm nalezÇy zwalczycÂ. I tu otwieraøo sieÎ pole
dla wychowania do altruizmu, wychowania do miøosÂci prawdziwej,
duchowej. Pedagogika ¹biblijnaº jest wieÎc tu w istocie pedagogikaÎ
43
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rozumnaÎ w obliczu duchowej miøosÂci. Ks. Blachnicki okresÂlaø prawdziwaÎ miøosÂcÂ w øaÎcznosÂci z prawdaÎ, bo miøosÂcÂ bez prawdy istniecÂ nie
mozÇe, staje sieÎ miøosÂciaÎ faøszywaÎ, udawaniem, iluzjaÎ, fikcjaÎ, zakøamaniem. Prawda i miøosÂcÂ budujaÎ wartosÂci w czøowieku. Søuga BozÇy pisaø:
¹MiøosÂcÂ nadprzyrodzona [...] bierze [...] blizÂniego w caøej prawdzie,
widzi jego wady i bøeÎdy. Nie chce ona dogadzacÂ drugiemu, ale pragnie
jego dobra, czyli oczyszczenia z wad. Dlatego miøosÂcÂ taka potrafi ranicÂ
i zadawacÂ cierpienie, jest ona silna i meÎska. Takiej miøosÂci uczy nas
Pan Jezusº47. I dopowiada, zÇe ¹do miøosÂci prowadzi droga tylko przez
skrucheÎº48. Autor Szkoøy modlitwy formuøowaø swoje rozumienie
miøosÂci duchowej w sposoÂb radykalny, ewangeliczny, posÂwieÎcajaÎcy
wøasne dobro dla innych, na rzecz dobra innych: ¹Na tym polega
miøosÂcÂ, zÇeby oddacÂ siebie, oddacÂ swoje zÇycieº49. SÂwiadom pozytywnej wartosÂci dobra w konfrontacji ze zøem, byø przekonany, zÇe ¹MiøosÂcÂ
jest zawsze siøaÎ ostatecznaÎ i zawsze do miøosÂci beÎdzie nalezÇaøo zwycieÎstwoº50. Søuga BozÇy widziaø prawdziwaÎ miøosÂcÂ duchowaÎ w kategoriach
aksjologiczno-eschatologicznych, dostrzegaø jej aspekty eudajmonistyczne (prowadzi ona do ¹szczeÎsÂciaº rozumianego jako ¹bøogosøawienÂstwoº od Boga) i kroÂlewskie: ¹MiøosÂcÂ beÎdzie ukoronowana. MiøosÂcÂ pozostanie jako wartosÂcÂ ostateczna, jedyna, uszczeÎsÂliwiajaÎca.
MiøosÂcÂ ± to jednosÂcÂ nasza z Bogiem, a BoÂg ± jest KroÂlem i objawi
sieÎ na konÂcu jako Ten, ktoÂry zakroÂluje nad wszelkim stworzeniem. Ci,
ktoÂrzy teraz z Chrystusem obrali drogeÎ søuzÇby, beÎdaÎ z Nim kroÂlowaliº51. Dla wychowania przez søuzÇbeÎ (takzÇe søuzÇbeÎ liturgicznaÎ i wspoÂlnotowaÎ) oÂw aspekt motywowany wzorem Chrystusa-Søugi, ktoÂry staje
sieÎ Chrystusem-KroÂlem, jest wymowny i wazÇny. Odroczona nagroda
za wiernaÎ søuzÇbeÎ gøeÎboko motywuje møodziezÇ i dorosøych, ktoÂrzy stali
sieÎ juzÇ ¹ludzÂmi wewneÎtrznymiº. Wychowanie w aspekcie miøosÂci jawi
sieÎ jako niezbeÎdne w formacji chrzesÂcijanÂskiej, w ksztaøtowaniu czøowieka nalezÇaÎcego do spoøecznosÂci Civitas Christiana.
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MiøosÂci nadprzyrodzonej (¹niebieskiejº, duchowej) ks. Blachnicki przeciwstawiaø miøosÂcÂ naturalnaÎ, przyrodzonaÎ, uczuciowaÎ, czysto ludzkaÎ, ziemskaÎ. Pisaø on o rozmaitych sytuacjach z niaÎ zwiaÎzanych, nierzadko spotykanych u møodziezÇy i dorosøych, np. analizowaø
kwestieÎ wzajemnosÂci w tego typu miøosÂci: ¹JesÂli ktosÂ we mnie sieÎ
uczuciowo «kocha», a ja nie mam naturalnego, wzajemnego uczucia, to czujeÎ to wyrazÂnie w sobie, zÇe tamto uczucie nie mozÇe mnie
zobowiaÎzywacÂ do wzajemnego uczucia, ktoÂre przeciezÇ nie lezÇy
w mojej mocy. To jest jasne, ale czy zawsze z tego wyciaÎgam praktyczne wnioski, jezÇeli chodzi o moÂj stosunek do drugiego: jezÇeli ja
jestem tym, ktoÂry do drugiego odczuwa przywiaÎzanie? Wtedy moje
uczucie pragnie wzajemnosÂci, a jezÇeli nie dostrzegam jego oznak,
wtedy powstaje smutek, rozzÇalenie, pretensje do drugiego ± i wszystkie inne uczucia zranionej miøosÂci [emotywnej ± dop. M.M.T.].
A jezÇeli widzeÎ, zÇe uczucie tamtego zwraca sieÎ do kogosÂ innego, to
jeszcze w dodatku powstaje zazdrosÂcÂ ± znowu w niesÂwiadomym zaøozÇeniu, zÇe ja mam prawo do tego uczucia. Oto saÎ cierpienia i tragedie, ktoÂre wyrastajaÎ z koniecznosÂci na tle ludzkiej, uczuciowej miøosÂciº52. Wychowawca powinien tego typu sytuacje umiecÂ zracjonalizowacÂ i wyjasÂnicÂ wychowankom, aby mogli przejsÂcÂ trudny okres ¹zakochanÂ bez wzajemnosÂciº (zakochanÂ ¹platonicznychº, emocjalnych).
Ks. Blachnicki przestrzegaø: ¹Trzeba sieÎ liczycÂ z goÂry z tym, zÇe miøosÂcÂ
uczuciowa musi w konÂcu przyniesÂcÂ cierpienie i rozczarowanie, i trzeba sieÎ na to przygotowacÂ. Stosunek do drugiego zasÂ trzeba oprzecÂ na
miøosÂci duchowej, nadprzyrodzonej, ktoÂra ma na oku dobro drugiego, stara sieÎ mu dawacÂ dobro, uwazÇajaÎc dobro drugiego za swojaÎ
jedynaÎ radosÂcÂ i nagrodeÎ, bez polowania na wzajemnosÂcÂ. Jedynie
taka miøosÂcÂ rozwiaÎzuje wszystkie konflikty i tragedie ludzkiej miøosÂciº53. WyzÇszosÂcÂ miøosÂci duchowej nad miøosÂciaÎ uczuciowaÎ jest tu
oczywistosÂciaÎ. Nie trzeba wieÎc wyjasÂniacÂ owego jasnego przeciwstawienia sprawnosÂci moralnej ± rozumnej cnoty ± oraz uczuciowych,
lub tezÇ emocjonalnych, ukierunkowanÂ ku drugiemu jako ¹obiektowiº jednostronnego zadurzenia, ktoÂre nalezÇaøoby po Szumanowsku
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nazwacÂ raczej jednostronnym ¹entuzjazmemº. Ks. Blachnicki przestrzegaø przed idolatriaÎ miøosÂci ziemskiej (uczuciowej), tj. przed traktowaniem owej nizÇszej formy miøosÂci jako celu samego w sobie, dla
ktoÂrego posÂwieÎca sieÎ cel wyzÇszy (miøosÂcÂ duchowaÎ, wøasÂciwaÎ). Pisaø on
nasteÎpujaÎco: ¹MiøosÂcÂ ludzka niesie z sobaÎ pewne niebezpieczenÂstwo
«baøwochwalstwa». Zachodzi ono wtedy, gdy sieÎ drugiego miøuje
i stara mu sieÎ na kazÇdym kroku dogadzacÂ, okazacÂ zÇyczliwosÂcÂ, wysÂwiadczacÂ roÂzÇne przysøugi [...]. Wyradza sieÎ to w pewne adorowanie
drugiego, a z drugiej strony øatwo mozÇe sieÎ stacÂ pokusaÎ zarozumiaøosÂci lub czegosÂ podobnegoº54. Adoracja czøowieka nie powinna
przysøonicÂ adoracji Boga, ale tezÇ chodzi tu o uniknieÎcie sytuacji,
kiedy to kochajaÎcy przyczynia sieÎ do powstania wad u osoby kochanej (np. zarozumiaøosÂcÂ, pycha, proÂzÇnosÂcÂ). Autor sugeruje zatem posÂrednio umiar i rozumne podejsÂcie do czøowieka. Takie sytuacje saÎ
spotykane dosÂcÂ czeÎsto w zÇyciu, staÎd trafnosÂcÂ spostrzezÇenÂ szczegoÂøowych, poczynionych przez ks. F. Blachnickiego, jest godna zauwazÇenia w kontekstach wychowawczych i teologicznych.
MiøosÂcÂ ludzkaÎ opieracÂ nalezÇy na miøosÂci Boga, a wtedy urzeczywistnia sieÎ dobro czøowieka. Søuga BozÇy pisaø: ¹BoÂg mysÂli o nas
z miøosÂciaÎ. BoÂg mysÂli dobrze o nas, chce naszego dobra, chce naszego szczeÎsÂciaº55. JednakzÇe to miøosÂcÂ jest postawaÎ, do ktoÂrej nalezÇy wychowywacÂ ludzi, aby ocalaø naroÂd jako wspoÂlnota kulturowa. Autor twierdziø bowiem: ¹PrzyszøosÂcÂ narodu zalezÇy od obecnosÂci chrzesÂcijan, ktoÂrzy beÎdaÎ prawdziwie chrzesÂcijanami, czyli wyzwolonymi dziecÂmi BozÇymi, a potem od obecnosÂci wspoÂlnot chrzesÂcijanÂskich, ktoÂre realizujaÎ prawdziwie przykazanie chrzesÂcijanÂskiej
miøosÂciº56. MiøosÂcÂ jest istotaÎ nawroÂcenia ku dobru, staÎd przyjeÎcie
przez czøowieka miøosÂci Boga jest takzÇe warunkiem akceptacji swojej prawdziwej kondycji ludzkiej (realnej, ograniczonej natury ludzkiej), w ktoÂraÎ wpisano mozÇliwosÂcÂ (¹planº) doskonalenia. ChocÂ plan
ten jest wpisany przez Boga w kazÇdaÎ osobeÎ indywidualnie, to nie
zawsze jest rozpoznany, podjeÎty i zrealizowany przez czøowieka.
54
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W rozpoznaniu tego ¹planuº BozÇego pomaga czøowiekowi wychowanie chrzesÂcijanÂskie.
Ks. Blachnicki twierdziø, zÇe ¹nawroÂcicÂ sieÎ to znaczy przyjaÎcÂ BozÇy
plan dla swojego zÇycia, zrezygnowacÂ z wøasnego planu, a w miejsce
tego przyjaÎcÂ plan Boga. [...] DopoÂty nie jestesÂmy nawroÂceni, dopoÂki
nie przyjmiemy mysÂli BozÇej i drogi BozÇej do swojego zÇycia. [...] To
jest istota naszego nawroÂcenia: uznacÂ, zÇe On mnie miøuje, zÇe On ma
dla mojego zÇycia plan, jedyny, ktoÂry mozÇe mnie doprowadzicÂ do
peøni zÇycia i szczeÎsÂciaº57. Autor wskazywaø w istocie na MiøosÂcÂ BozÇaÎ, kiedy dopowiadaø, zÇe nawroÂcenie jest ludzkaÎ zgodaÎ na uleczenie
czøowieka przez Boga: ¹NawroÂcicÂ sieÎ to pozwolicÂ, by Chrystus nas
dotknaÎø i obudziø dobro drzemiaÎce w nas, by uleczyø to, co w nas
chore, grzeszne, zøe, by rozwiaÎzaø to, co w naszym zÇyciu trudne
i zawikøaneº58. Celem wychowania nie jest egoizm, nie jest miøosÂcÂ
wøasna wychowanka, staÎd nasÂladowanie Chrystusa pozwala czøowiekowi wyjsÂcÂ z owego egoizmu w kazÇdej sytuacji.
Ks. Blachnicki wskazywaø na miøosÂcÂ wøasnaÎ posunieÎtaÎ do egoizmu jako na przeszkodeÎ w miøosÂci prawdziwej. Nawet czøowiek cierpiaÎcy musi uwazÇacÂ, aby nie wpasÂcÂ w egoizm wskutek cierpienia.
¹Samo noszenie krzyzÇa, cierpienie nie zawsze jest czyste i tam mozÇe
sieÎ wkrasÂcÂ miøosÂcÂ wøasna. Stanie sieÎ to wtedy, gdy przyczynaÎ naszego
cierpienia beÎdzie nie zøo istniejaÎce w blizÂnim i zagrazÇajaÎce mu, ale
nasza zraniona miøosÂcÂ wøasna, wøasne niepowodzenie, nieudanie sieÎ
naszych planoÂwº59.
W swojej koncepcji wychowawczej twoÂrca Ruchu SÂwiatøo-ZÇycie
sieÎgaø do miøosÂci rodzicielskiej (macierzynÂskiej, ojcowskiej) jako do
podstawy wzrastania dziecka w wartosÂciach. Bez miøosÂci rodzica do
dziecka ± z powodu braku wzoru ± nie powstanie miøosÂcÂ dziecka do
rodzica. Aksjologiczne skutki miøosÂci rodzicielskiej saÎ znacznie gøeÎbsze, nizÇ sieÎ wydaje, bo miøosÂcÂ zaznana przez dziecko ze strony rodzicoÂw skutkuje w caøym zÇyciu czøowieka, oddziaøuje na jego system
wartosÂci, system moralny, na postrzeganie dobra, postrzeganie Bo57
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ga. Z miøosÂciaÎ jako postawaÎ wiaÎzÇe sieÎ takzÇe posøuszenÂstwo blizÂniego
wobec tego, ktoÂry miøuje, ktoÂry sieÎ o nas troszczy, ktoÂry zabiega
o nasze dobro. ¹PosøuszenÂstwo jest postawaÎ wobec Boga, ktoÂrego
przezÇywamy jako Ojca. [...] Dlatego mamy bycÂ jak posøuszne dzieci. Dziecko jest posøuszne dlatego, zÇe miøuje ojca i ma do niego
zaufanie, to znaczy jest przekonane o tym, zÇe ojciec je miøuje i pragnie jego dobra. Dziecko mozÇe posiadacÂ jakiesÂ intuicyjne wyczucie, zÇe
ojciec to ktosÂ, kto miøuje, otacza opiekaÎ, chroni od zøego, chce dacÂ
dobro. U podstaw motywacji [...] posøuszenÂstwa znajduje sieÎ przekonanie, zÇe BoÂg pragnie naszego dobra i, wymagajaÎc od nas posøuszenÂstwa, czyni to wøasÂnie dlatego, zÇe nas miøuje, zÇe chce to dobro nam
dacÂ. [...] ChrzesÂcijanin zawsze [...] w roÂzÇnych sytuacjach, w jakich
staje przed nim søowo wzywajaÎce do posøuszenÂstwa, musi dostrzec
Boga, Ojca, ktoÂry przez to søowo [...] wzywa do wolnej odpowiedzi,
do odpowiedzi miøosÂci, do odpowiedzi w duchu bojazÂni, do odpowiedzi, ktoÂra jest wbudowana w relacjeÎ dziecieÎctwa wobec Boga jako
Ojca. Dopiero takie posøuszenÂstwo ma wartosÂcÂ. Dopiero ono ma
jakisÂ sensº60. Wychowanie do miøosÂci jest wieÎc wychowaniem do
dobra, wychowaniem przez posøuszenÂstwo osobie i przez posøuszenÂstwo niesionym przez teÎ osobeÎ wartosÂciom. Pedagogika kultury
chrzesÂcijanÂskiej ma zÂroÂdøo w gruncie rzeczy w posøuszenÂstwie czøowieka wobec Boga, jako Dobra, Prawdy i PieÎkna, ale przede wszystkim jako MiøosÂci. Pedagogiczna relacja pomieÎdzy wychowawcaÎ
a wychowankiem jest takzÇe typem patronimicznej wieÎzi, ktoÂra wynika (powinna wynikacÂ) z miøosÂci, a nie np. z przymusu.
Søuga BozÇy pisaø o relacji miøosÂci jako relacji zwrotnej (odwzajemnionej) lub niezwrotnej (nieodwzajemnionej): ¹Czøowiek chciaøby za wszystkie objawy miøosÂci otrzymywacÂ od razu dowody wzajemnosÂci. Chce, aby od razu doceniono i rozumiano jego wysiøki miøosÂci,
reagowano na nie z wdzieÎcznosÂciaÎ i wzajemnaÎ miøosÂciaÎ. A tymczasem
bywa inaczej. Co wtedy nalezÇy robicÂ? PatrzecÂ na Jezusa: czy jest
miøosÂcÂ bardziej wzgardzona i karmiona niewdzieÎcznosÂciaÎ?º61. Ks.
Blachnicki paradoksalnie wskazaø na zøo, z ktoÂrego mozÇna wyprowa60
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dzicÂ dobro. ¹Wszelka przemoc zewneÎtrzna mozÇe bycÂ [...] okazjaÎ do
wyzwolenia [...] miøosÂciº62. Wyzwolenie pøynaÎce z wneÎtrza czøowieka
jest odpowiedziaÎ na zniewolenie pøynaÎce z zewnaÎtrz. Chodzi tu
o proces przezwycieÎzÇania zøa zewneÎtrznego dobrem wewneÎtrznym,
pøynaÎcym od wewnaÎtrz ku innym ludziom.
Autor Szkoøy modlitwy, ujmujaÎc kwestieÎ moralnej postawy
w konteksÂcie aksjologicznym, stwierdziø: ¹Nic nie jest proÂzÇne i daremne, jesÂli jest niesione przez wiareÎ i przez miøosÂcÂº63. RoÂwniezÇ
zatem wychowanie nie jest proÂzÇne i daremne, jesÂli jest niesione
przez wiareÎ i przez miøosÂcÂ, tzn. jesÂli zbudowane jest na wartosÂciach
wiary prawdziwej i prawdziwej miøosÂci. Ks. Blachnicki pisaø o sercu
jako o centrum duchowosÂci ludzkiej. Rozpatrywaø rozmaite aspekty
(pozytywne i negatywne) serca ludzkiego, miøosÂci prawdziwej i miøosÂci pozornej. Serce wychowanka jest punktem odniesienia dla serca
wychowawcy, ale czy wychowawca tak naprawdeÎ przeniknie do serca
swojego wychowanka? ¹KtoÂzÇ mozÇe wniknaÎcÂ w to, co kryje sieÎ w sercu
innego czøowieka? Czøowiek nie zna tajnikoÂw wøasnego serca, a coÂzÇ
dopiero serca drugiego czøowieka? Czy to, co saÎdzi o drugim, nie jest
tylko bardzo czeÎsto zøudzeniem, wytworem pragnienÂ wøasnego serca?º64. Autor dodawaø: ¹Serce, ktoÂre nie chce miøowacÂ, nie chce zÇycÂ
dla kogosÂ, dla innej osoby, w oddaniu siebie, a pragnie zÇycÂ dla siebie
i wszystkich sobie podporzaÎdkowacÂ, jest w nas jakaÎsÂ straszliwaÎ siøaÎ.
Jest to miøosÂcÂ, ktoÂra jest zwroÂcona ku sobie, czyli wøasÂciwie jakasÂ
karykatura tego, co stanowi istoteÎ miøosÂciº65. Przeciwstawienie cnoty i jej braku doprowadziøo autora do konkluzji o wyzÇszosÂci postawy
rozumnej, nakierowanej na trwaøe dobro innego, nad uczuciem wobec drugiego, emocjaÎ skierowanaÎ w istocie nie ku drugiemu, ale ku
sobie, ku zaspokojeniu wøasnego ¹jaº.
Ks. Blachnicki, uprawiajaÎc teologieÎ pastoralnaÎ (czyli w zasadzie
teologieÎ kultury, bo teologia pastoralna jest w istocie naukaÎ o kulturze w relacji do Boga) w duchu teologii listoÂw sÂw. Pawøa i sÂw. Jana,
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rozwijaø teologieÎ miøosÂci, a koncepcjeÎ teÎ odnosiø do wspoÂøczesnego
czøowieka, ktoÂry w relacji z Bogiem wzrasta w umiøowaniu. ¹Peøne
przejrzenie [...] nastaÎpi wtedy, kiedy nie tylko poznamy siebie tak, jak
jestesÂmy poznani, ale kiedy poznamy siebie tak, jak jestesÂmy umiøowani. WyzwalajaÎcym nas poznaniem jest poznanie miøosÂci Boga
w Jezusie Chrystusie. JezÇeli poznamy, jak On nas miøuje, jak nas
obejmuje, mimo naszych grzechoÂw, wzrokiem peønym miøosierdzia,
[...] to poznamy, jak jestesÂmy umiøowani. Wtedy poznanie zrodzi
w nas [...] gøeÎboki zÇal za grzechy, zÇal z miøosÂci, zÇal doskonaøy. Wtedy
im wieÎcej dostrzezÇemy zøa w sobie, tym lepiej poznamy wielkosÂcÂ
miøosÂci Jezusa, naszego Zbawiciela. [...] Uwolnienie nas od [...] podwoÂjnej sÂlepoty ± w odniesieniu do prawdy i do miøosÂci ± jest naszym
wyzwoleniem, naszaÎ wolnosÂciaÎ, naszym zbawieniemº66. Søuga BozÇy,
jako realista, zdawaø sobie spraweÎ, zÇe wychowanie jest mozÇliwe tylko
we wspoÂlnocie, tj. zÇe przekazywanie wartosÂci ma miejsce w konkretnej spoøecznosÂci ludzkiej (w rodzinie, w grupie ministrantoÂw, we
wspoÂlnocie parafialnej, w seminarium duchownym itd.), a nie w abstrakcyjnej przestrzeni teoretycznej. Wychowanie we wspoÂlnocie odbywa sieÎ dzieÎki wieÎziom miøosÂci mieÎdzy osobami, bo to jest wartosÂcÂ
osobowa (i osobotwoÂrcza) najsilniejsza, najistotniejsza w zÇyciu czøowieka, umozÇliwiajaÎca transmisjeÎ wartosÂci i wychowanie przez wartosÂci. ¹WspoÂlnoteÎ mieÎdzy ludzÂmi tworzy to, co konstytuuje czøowieka
jako osobeÎ, w jego istnieniu osobowym. WspoÂlnoteÎ, osobeÎ tworzy
ostatecznie miøosÂcÂ, czyli skierowanie jednej osoby ku drugiej. Tylko
tam powstaje wspoÂlnota, gdzie ludzie saÎ odniesieni ku sobie, skierowani do siebie w postawie miøosÂci, w postawie dawania siebieº67.
Wychowanie przez miøosÂcÂ i do miøosÂci we wspoÂlnocie, zwøaszcza
maøej, jest skuteczne, jesÂli sami wychowujaÎcy swoim zÇyciem dajaÎ
sÂwiadectwo temu, o czym moÂwiaÎ, jesÂli zÇyciem trwale søuzÇaÎ dobru,
ktoÂre gøoszaÎ. ZgodnosÂcÂ czynoÂw i søoÂw stanowi o wiarygodnosÂci transmisji aksjologicznej. Ks. Blachnicki podkresÂliø roleÎ miøosÂci i sÂwiadectwa o miøosÂci, moÂwiaÎc: ¹NaszaÎ rzeczaÎ jest sÂwiadczycÂ, sÂwiadczycÂ tak,
jak søonÂce, o miøosÂci i dobroci Boga, sÂwiadczycÂ przez prostaÎ, pokornaÎ
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søuzÇbeÎ z wykluczeniem wøasnych interesoÂw, wøasnego egoizmu.
SÂwiadczycÂ z taÎ gotowosÂciaÎ, o ktoÂrej moÂwi Chrystus (Mt 5,39.41).
Jedynie taÎ broniaÎ mozÇemy zwycieÎzÇycÂ zøo, bo caøa ta poteÎga, z ktoÂraÎ
sieÎ zmagamy, to przede wszystkim poteÎga duchowa, ale pochodzaÎca
od zøego ducha. Opiera sieÎ ona na dwoÂch filarach, na dwoÂch kolumnach. Jedna nazywa sieÎ køamstwo, a druga ± strach. Przez odwazÇne
sÂwiadectwo dawane prawdzie ugodzimy w zÂroÂdøo [...] poteÎgi zøego
ducha. To jest nasza drogaº68.
Søuga BozÇy podkresÂlaø w swoim nauczaniu miøosÂcÂ Boga, ktoÂry
oczyszcza czøowieka poprzez cierpienie. Wychowanie czøowieka
przez cierpienie ku oczyszczeniu z antywartosÂci, ku miøosÂci do Boga, jest elementem wychowania chrzesÂcijanÂskiego. ZdolnosÂcÂ do miøosÂci czøowiek osiaÎga dzieÎki Bogu i blizÂniemu. Czøowiek powinien
odrzucicÂ antywartosÂci (np. egoizm) i oczysÂcicÂ sieÎ dzieÎki miøosÂci BozÇej. èaska Boga wspoÂøpracuje w wychowaniu ludzi przez wartosÂci ku
dobru. ¹BoÂg beÎdzie nas bez litosÂci oczyszczaø i dosÂwiadczaø. Jego
miøosÂcÂ do nas polega wøasÂnie na tym, zÇe nas oczyszcza, uzdalnia do
tego, abysÂmy miøowali peøniej, doskonalej, azÇ do oddania sieÎ bezgranicznego. Tak musimy odczytywacÂ wszystkie cierpienia, dosÂwiadczenia, trudnosÂci ± jako kolejne wezwanie do oczyszczenia. Musimy
sobie ciaÎgle na nowo usÂwiadamiacÂ nasze braki, odkrywacÂ roÂzÇne
formy i przejawy egoizmu czy egocentryzmu i usÂwiadamiacÂ sobie,
zÇe to jest zÂroÂdøo wszystkich trudnosÂci, smutkoÂw, napieÎcÂ, zniecheÎcenia. Jedynym ratunkiem dla nas mozÇe sieÎ stacÂ tylko odnowa woli
i pragnienia bezgranicznego oddania sieÎ. CiaÎgle musimy powstawacÂ
i zaczynacÂ od nowaº69. Odnowa duchowa przez miøosÂcÂ jest rzeczaÎ
ludzkaÎ. TwoÂrca Ruchu SÂwiatøo-ZÇycie wiaÎzaø postaweÎ miøosÂci z zÇyciem, skoro ± jak moÂwiø ± ¹ZÇycie powstaje tam, gdzie jest miøosÂcÂº70.
Bez miøosÂci ± podobnie jak bez wiary i bez nadziei ± nie ma
wychowania chrzesÂcijanÂskiego, niezalezÇnie od metod tego wychowania. Metody saÎ wtoÂrne wobec celoÂw. SamaÎ metodaÎ nie urzeczywistni
sieÎ wychowania chrzesÂcijanÂskiego, nie wytworzy sieÎ dojrzaøosÂci
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chrzesÂcijanÂskiej w wychowanku, jesÂli uzÇyty sÂrodek nie doprowadzi
najpierw do wzrastania wychowanka w miøosÂci duchowej i jesÂli metoda zniszczy miøosÂcÂ. MiøosÂcÂ czyni czøowieka otwartym na Boga,
otwartym na czøowieka, miøosÂcÂ takzÇe otwiera Boga na czøowieka,
pozwala Bogu dziaøacÂ w czøowieku, w wychowanku i w wychowawcy. Proces wychowania opiera sieÎ na dobru, na miøosÂci dobra, ktoÂra
to miøosÂcÂ uzdalnia czøowieka do rozwoju wewneÎtrznego.

Podsumowanie
PodsumowujaÎc, trzeba stwierdzicÂ, zÇe wiara, nadzieja i miøosÂcÂ stanowiøy uzasadniony aksjologicznie cel wychowania czøowieka w koncepcji teologicznej ks. F. Blachnickiego. Wszak wychowanie chrzesÂcijanÂskie bez wiary, nadziei i miøosÂci nie jest mozÇliwe. Wychowanie
chrzesÂcijanÂskie jest wieÎc w konsekwencji wychowaniem do wiary,
wychowaniem do nadziei i wychowaniem do miøosÂci, duchowym
wzrostem czøowieka w ciaÎgøej relacji z Bogiem i z drugim czøowiekiem (wspoÂlnotaÎ) w celu osiaÎgnieÎcia sÂwieÎtosÂci, mimo wad. Pedagogika kultury chrzesÂcijanÂskiej, oparta na chrzesÂcijanÂskiej teologii kultury, czerpie z aksjologicznego zÂroÂdøa: Prawdy, Dobra i PieÎkna, ktoÂrym
jest BoÂg. NalezÇaøoby w osobnym studium zbadacÂ genezeÎ poglaÎdoÂw
wychowawczych ks. Blachnickiego i genezeÎ jego koncepcji teologicznomoralnych i teologicznopastoralnych. MozÇna jednak postawicÂ hipotezeÎ, zÇe zÂroÂdeø owych poglaÎdoÂw nalezÇaøoby szukacÂ w jego uniwersyteckich studiach krakowskich i lubelskich, w formacji duchowej,
ktoÂraÎ otrzymaø, i wiedzy pedagogiczno-teologicznej, jakiej nabyø podczas tych studioÂw. Ks. Blachnicki jest przedstawicielem pedagogiki
kultury religijnej ± sÂcisÂlej: pedagogiki kultury chrzesÂcijanÂskiej ± ktoÂry
øaÎczy w swoim dorobku realizm metafizyczny, charakterystyczny dla
szkoøy ¹lubelskiejº, oraz ¹mysÂlenie istotnosÂcioweº, cechujaÎce szkoøeÎ
¹krakowskaÎº.

