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WARTOŚCI W KONCEPCJI  

KS. FRANCISZKA KAROLA BLACHNICKIEGO 

 

Wstęp 

W literaturze przedmiotu dotyczącej twórczości ks. Franciszka 

Karola Blachnickiego brakuje odrębnego studium na temat wartości 

w jego ujęciu. To prawda, że w literaturze częściowo opisano już 

niektóre zagadnienia wychowawcze, łączące się z problematyką 

wartości, jak np. animację kultury chrześcijańskiej metodą skautingu 

w Ruchu Światło-Życie, która to animacja wyrasta z chrześcijańskiej 

(personalistycznej) pedagogiki kultury, prezentowanej w istocie 

przez założyciela tzw. oaz
1
, odrębnie także zaprezentowano elementy 

koncepcji wychowania
2
, pedagogikę kultury chrześcijańskiej (wy-

chowanie do wiary, nadziei i miłości) w ujęciu ks. F. Blachnickiego
3
, 

zarys jego koncepcji kultury
4
, studia teologiczne i początki koncepcji 

świętości
5
 itd. Ponadto poruszano koncepcję nowego człowieka

6
 w 
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przedmiotowej literaturze, a wraz z nią także pewne odniesienia do 

kwestii dobra u tego autora. Obecnie chodziłoby jednak o syntetycz-

ne skierowanie uwagi na różne kategorie wartości, w szczególności 

na niektóre wskazówki Blachnickiego dotyczące aksjologii z odnie-

sieniami do wychowania, wraz z podaniem przykładów. Nie chodzi 

tu bynajmniej o całościowe i wyczerpujące opracowanie zagadnie-

nia, a tylko o zasygnalizowanie aksjologicznej problematyki badaw-

czej odnośnie do koncepcji Blachnickiego. 

W istocie Blachnicki zbudował pedagogikę kultury chrześci-

jańskiej w oparciu m. in. antropologię chrześcijańską, aksjologię 

chrześcijańską, zakorzenioną z kolei w teologii, w tym zaś szczegól-

nie: 1) w teologii biblijnej, zwłaszcza Pawłowej i Janowej, 2) w teo-

logii moralnej (np. Augustyńskiej), 3) w teologii dogmatycznej (np. 

chrystologii, mariologii), 4) w nauce społecznej Kościoła (zwłaszcza 

Vaticanum II). W niniejszym artykule nie pogłębiano wątków teolo-

gicznych, odsyłając do literatury przedmiotu (por. Bibliografia). 

Autor przy opracowaniu niniejszego zagadnienia stosował historio-

graficzną metodę badawczą, tzw. analizę dokumentu
7
, uwzględniając 

przy tym teorię wartości (tzw. aksjometodologię, stosowaną w peda-

gogice kultury np. przez B. Żurakowskiego
8
).  

 

I. Wartości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego  

1. Wartości (dobra). 

Wartości (dobra) w koncepcji ks. Blachnickiego to zagadnie-

nie dość rozległe. Tu skupiono się głownie na niektórych, ogólnych 

wątkach wartości (dóbr). Więcej na temat dóbr szczegółowych, np. 

na temat wiary, nadziei i miłości napisano w innym miejscu
9
. Autor 
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pisał o hierarchii wartości (dojrzałej: właściwej i niedojrzałej: od-

wróconej), wyjaśniał różnicę pomiędzy dobrem a złem, genezę dobra 

i genezę zła. „Sam świat jako taki nie jest zły, bo jest stworzony 

przez Boga, ale złem jest pożądliwość [łac. appetitus]
10

, czyli nasz 

niewłaściwy stosunek do świata, tak, że wartości tego świata zajmują 

pierwsze miejsce w [niedojrzałej] hierarchii wartości. Te wartości [tj. 

wartości tego świata] nie są podporządkowane Bogu, ale wysuwają 

się one [wartości tego świata] na pierwszy plan, dlatego mówi się o 

pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze tego życia. W tym 

znaczeniu musimy walczyć ze światem, żeby nie pozwolić się opa-

nować przez pożądliwości światowe”
11

. 

Najwyżej w hierarchii wartości znajdują się wartości religijne, 

natomiast najniżej w aksjologicznym porządku umieszczono warto-

ści przyjemnościowe, hedonistyczne (egoistyczne), wartości mate-

rialne („dobra tego świata”). Niedojrzałość aksjologiczna (przywią-

zanie do subiektywnej, niedojrzałej, odwróconej hierarchii wartości) 

była nazywana przez Blachnickiego „zaślepieniem” czy byciem 

„ślepym” (na obiektywną hierarchię wartości, na dobro właściwe: 

bonum honestum). Pisał na ten temat następująco: „Kiedy, lgniemy 

do dóbr tego świata, kiedy przywiązujemy się do własnej woli, kiedy 

miłujemy siebie albo innych ze względu na siebie, miłością ego-

istyczną, wtedy jednocześnie ulegamy zaślepieniu. Im bardziej jeste-

śmy przywiązani do dóbr tego świata, do własnej woli, własnych 

planów, tym bardziej jesteśmy ślepi”
12

. Autor w gruncie rzeczy w 

odniesieniu do niedojrzałej (odwróconej, subiektywnej) hierarchii 

wartości - pisał o „zatruciu” człowieka (jego rozumu, woli i serca 

[uczucia]), tj. o zakłóceniu procesu właściwego wyboru wartości w 

dążeniu do dobra: „Zatruty jest nasz umysł, nasza myśl, nasza wła-

dza poznawcza i zatruta jest nasza wola, czyli nasze dążenie do do-

bra. Wskutek zatrucia grzechem posiadamy zdolność do wytwarza-

nia w sobie kłamstwa. (...). Bo prawdą jest tylko to, co Bóg myśli o 

                                                 
10

 Wszystkie dopowiedzenia pochodzące od autora niniejszego artykułu 

podano w tekście w nawiasach kwadratowych. 
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 F. Blachnicki., Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem, 

Światło-Życie 1988, s. 164. 
12

 F. Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. VII, Oto Oblubieniec nadchodzi, 

Krościenko 2000, s. 22. 
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nas. (...) Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, żyjemy ciągle w 

świecie, który naprawdę nie istnieje. (...) W miarę[,] jak Duch Święty 

będzie w nas działał, nas oczyszczał, będziemy coraz głębiej prze-

żywali tę prawdę, że w całej naszej egzystencji, w całym swoim 

życiu, które wyraża się w zamiarach, decyzjach i czynach, stanowi-

my zatrute źródło (...). Poznamy też, że to wszystko, co z tego źródła 

pochodzi, nie prowadzi nas do życia, ale do śmierci”
13

. Jak można 

zauważyć, autor zaprezentował tu poglądy bliskie okazjonalizmowi 

Nicolasa Malebranche’a („prawdą jest tylko to, co Bóg myśli o 

nas”). Wyraźnie widać też krytykę antropocentryzmu (antropoego-

izmu), przy czym wytykał on strukturalny błąd aksjologiczny (w 

postaci uczynienia człowieka miarą wszystkich wartości, jak u Pro-

tagorasa), kiedy jednak właściwą miarą wszystkich wartości (dóbr) 

jest Bóg, wtedy system aksjologiczny jest w naturalnym porządku, tj. 

prawidłowy. Autor wskazywał na oczyszczającą funkcję aksjolo-

giczną Ducha Świętego (Boga) w procesie „odkażania”, skażonego 

źródła (odkażania skażonej antywartościami natury ludzkiej).  

Kwestionował zdolność do samodzielnego wypracowania 

obiektywnej hierarchii wartości (a przynajmniej obiektywnego roze-

znania dobra) bez pomocy Boga. Człowiek w swoim subiektywizmie 

moralnym (subiektywizmie poznawczym) jest aksjologicznie „zaśle-

piony”, „ślepy”, „zatruty”, „skażony”: „My zawsze jesteśmy ślepi, 

nasze plany są ciasne, ponieważ nie wiemy, co jest dla nas dobre i co 

jest lepsze. Umiejmy zawierzyć Bogu i Jemu zostawić troskę o drogę 

naszego życia. Bądźmy też zawsze gotowi przyjąć Jego [Boga] świa-

tło, Jego [Boga] wolę i jej [woli Boga] się podporządkować”
14

. Pro-

ces wzrastania w wartościach, wzrastania ku wartościom odbywa się 

w perspektywie transcendentnej, obiektywnej, absolutnej (Bóg jako 

Gwarant wszystkich wartości, wszelkich dóbr).  

Blachnicki był realistą, tzn. uznawał dobra za konkretne, real-

nie istniejące aspekty rzeczywistości. Obiektywizm (obiektywna 

realność) i subiektywizm (subiektywne poczucie świadomości ludz-

kiej) zderzają się ze sobą w życiu człowieka, w jego antropologicz-

                                                 
13

 F. Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. I, Kim jest człowiek, Krościenko 1999, s. 

52-53. 
14

 F. Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. IV, Namiot spotkania, Krościenko 2000, s. 

22. 
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nym ujęciu. „W naszym życiu ciągle następuje zderzenie (...) subiek-

tywnej sfery naszych pragnień, zamiarów i marzeń z rzeczywistością 

obiektywną. I ciągle się buntujemy, ciągle jej [rzeczywistości obiek-

tywnej] nie chcemy przyjąć (...)”
15

. Wskazywał na stałą walkę we-

wnętrzną (duchowe kryterium aksjologiczne) toczoną przez człowie-

ka, tzn. wybór pomiędzy wartościami oraz antywartościami, czyli 

między „światłem” a „ciemnością”, nadto zaś między wartościami 

wyższymi a wartościami niższymi w hierarchii aksjologicznej (w 

porządku dóbr), tzn. między życiem „według ducha”, a życiem we-

dług „ciała”. Wybór wartości, który należy zrealizować: wybrać 

wartości wyższe czy wartości niższe? - powoduje we wnętrzu czło-

wieka (uwrażliwionego aksjologicznie) stałe napięcie, które stanowi 

o kryterium jakości życia prawdziwie po ludzku. „Istnieje pewny 

znak określający, czy prowadzimy życie według ducha, czy jesteśmy 

nowym stworzeniem, czy jesteśmy żywymi członkami Kościoła. 

Rozpoznajemy to po naszej wewnętrznej sytuacji (...) stałego napię-

cia, stałej walki, stałego stawania wobec alternatywy wyboru światła 

i ciemności, życia i śmierci, życia nowego i życia starego, życia we-

dług ducha i życia według ciała”
16

. Owe wariacje na temat listów 

Pawłowych odnoszą się jednak do aksjologii pedagogicznej, do pe-

dagogiki kultury, do kultury sumienia i do konieczności jej kształto-

wania w człowieku. Wszak pedagogika kultury w praktyce polega na 

wychowaniu do wyboru wartości, a Blachnicki jako bezpośredni 

uczeń prof. Stefana Kunowskiego, pedagoga kultury, był również 

przedstawicielem nurtu aksjologicznego w pedagogice kultury reli-

gijnej. Blachnicki twierdził, że „Zwycięstwo nasze polega na pełnie-

niu dobra”
17

, przy czym dookreślał on, że „W Chrystusie możemy 

zwyciężać wszelkie zło. W Chrystusie stajemy się niezwyciężeni, bo 

zawsze możemy wybrać dobro, nawet wtedy, kiedy zewnętrznie 

jesteśmy zniewoleni, oddani przemocy fizycznej, zewnętrznej”
18

. 

Warto w tym kontekście przytoczyć znane powiedzenie prof. Juliana 
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 F. Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. I, Kim jest człowiek, s. II. 
16

 F. Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. V, Jeśli się nie odmienicie, Kro-

ścienko 2000, s. 43. 
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 F. Blachnicki., Homilie w Oazie Nowego Życia II stopnia, wyd. Światło-

Życie, 1985, s. 32. 
18

 Tamże. 
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Aleksandrowicza (z lat 70. XX w.), według relacji ustnej prof. Bogu-

sława Żurakowskiego, że człowiek jest tyle wart, ile może pomóc 

innym. Podobne określenie spotykamy u Blachnickiego, tj. zwycię-

żamy, kiedy spełniamy dobro w relacji do innych, czyli dla innych. 

Blachnicki był przedstawicielem chrześcijańskiej pedagogiki kultury 

religijnej, a swoją praxis wychowawczą wzmacniał poprzez budo-

wanie elementów teorii wartości (poglądy aksjologiczne), które apli-

kował do życia Kościoła, np. do ruchu oazowego. 

W opozycji do ideologii F. Nietzschego (który głosił „prze-

wartościowanie wszystkich wartości”, czyli odwrócenie obiektywnej 

hierarchii wartości, zrelatywizowanie wartości poprzez „odrzucenie” 

Boga pustym hasłem „Bóg umarł”), Blachnicki pisał o „przewarto-

ściowaniu wszystkiego, co jest dla nas ważne” (a pamiętać należy, że 

‘to, co ważne’, to są właśnie ‘wartości’), ale przewartościowanie to 

powinno ludzi wyprowadzić z Nietzscheańskiego (niedojrzałego) 

subiektywizmu i relatywizmu, z niedojrzałości aksjologicznej - ku 

obiektywizmowi, ku dojrzałej postawie zakorzenionej w Bogu, Gwa-

rancie wszystkich wartości. Autor pisał wszak: „Zmarnujemy swoje 

życie, jeżeli go [życia] nie poddamy Bożym planom, jeżeli nie doko-

na się w nas jakieś przewartościowanie wszystkiego, co jest dla nas 

ważne, jeżeli nie przyjmiemy Bożej perspektywy dotyczącej sensu 

naszego życia”
19

. 

 

A. Wartości religijne - Świętość. 

Trzeba zaznaczyć jednak, że najwyższą w hierarchii wartości 

(a nawet - hierarchii cnót, czyli sprawności, dzielności umysłowych) 

- jest świętość, która napotyka liczne przeszkody w człowieku, aby 

móc się urzeczywistnić (‘antropologia’ przeszkadza ‘aksjologii’ w 

wychowaniu do świętości przez łaskę). „Celem naszym jest świętość, 

czyli zjednoczenie z Chrystusem. A cel ten realizuje się w ten spo-

sób, że Chrystus przekształca nas w siebie. W tej pracy napotyka On 

na podwójną przeszkodę w nas: pierwsza - to nasza nędza i nasze 

skażenie, nasze wady i ułomności, druga - to nasza wola pragnąca 

doskonałości i świętości dla siebie. Która z tych dwóch przeszkód 

jest większa, trudniejsza do przezwyciężenia? Niewątpliwie - ta dru-

                                                 
19

 F.Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. VIII, Życie moje oddaję, Krościenko 

2000, s. 21. 
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ga. Nędza nasza nie jest dla Pana Jezusa żadną przeszkodą. Ale wola 

skażona, przewrotna - to przeszkoda straszna dla działania łaski. I nie 

może być mowy o postępie na drodze cnoty, póki ta siła straszliwa 

[ludzka wola przewrotna, skażona] nie zostanie zniszczona (...)”
20

. 

Terminy ‘nędza’, ‘nicość’ pojawiały się np. w tekstach pisanych 

przez Bogdana Jańskiego (w tzw. ‘dzienniku’ pochodzącym z lat 

1830-1839) i w pismach zmartwychwstańczej szkoły duchowości, co 

na marginesie można odnotować jako wskazówkę do poszukiwań 

badawczych nad możliwymi inspiracjami Blachnickiego. 

Sługa Boży uważał świętość i jej osiągnięcie za najistotniejszą 

wartość dla człowieka. Natomiast niezdolność, niemożność osiągnię-

cia świętości uznawał, podobnie jak Leon Bloy
21

, za rzecz negatyw-

ną (smutną). „To jest chyba najgorsze: mieć świadomość, że bez 

prawdziwej świętości niczym jest moje życie i nie ma sensu cała 

moja praca, a równocześnie być zmuszonym stać w miejscu bezsilnie 

- ze świadomością, że jestem jeszcze tak strasznie daleko nawet od 

początków prawdziwej świętości”
22

. Autor pisał o świętości następu-

jąco: „Świętość polega na zstąpieniu Boga ku ludziom, a nie na 

wznoszeniu się człowieka ku Bogu”
23

. Dodawał przy tym dla prze-

strogi przed fałszywą świętością, że „Ewangelie (...) ostrzegają przed 

zakłamaniem świętości w zewnętrznym umartwieniu, któremu nie 

towarzyszy odpowiednie wewnętrzne nastawienie”
24

. Podkreślał, że 

„Istotę świętości ewangelicznej stanowi pokora, będąca zniszcze-

niem ufającego sobie ludzkiego »ja« i otwarciem się na przyjęcie 

łaski z góry oraz ufnością ściągającą Boga do duszy ludzkiej”
25

. Za-

uważał pewien paradoks: „Pragnienie, aby »mieć świętość« jest naj-

większą przeszkodą do jej [świętości] nabycia. Wiedzie do niej 

[świętości] pragnienie wprost przeciwne: aby być małym, nędznym i 

nic nie wartym we własnych oczach. Jeżeli człowiek tego tylko 

szczerze pragnie, wtedy wprawdzie nie »ma świętości«, ale »jest 

                                                 
20

 F. Blachnicki., Spojrzenia w świetle łaski, Lublin 1996, s. 22. 
21

 Por. Bloy Leon, Krew biednego, Warszawa 1958, s. XLVI.  
22

 F. Blachnicki., Spojrzenia., jw. s. 21. 
23

 Tenże., Świętość w świetle filozofii religii, Lublin 1997, s. 32. 
24

 Tenże., Świętość w świetle..., dz. cyt., s. 33. 
25

 Tamże. 
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świętym«, sam nie wiedząc o tym (...). Świętość zakłada właśnie 

zniszczenie tego suwerennego »ja« pragnącego świętości”
26

. 

Blachnicki był znawcą zagadnienia świętości i jako kompe-

tentny autor dzieła nt. Świętości w świetle filozofii religii twierdził, 

że „»Ja« jest święte, kiedy umrze w swoim suwerennym, przeciw-

stawiającym się Bogu istnieniu, kiedy w swojej świadomości nie jest 

i nie pragnie być niczym innym[,] jak tylko tym, czym jest w naj-

głębszej swej istocie wobec Boga. Wtedy znika podmiot, który jest 

święty, jest tylko naczynie napełnione »świętym« - Bogiem. Wtedy 

powstaje samopoczucie i postawa wewnętrzna właściwa prawdziwej 

świętości: jakby nieustannie trwanie na klęczkach w radosnym po-

czuciu swej nicości, nędzy i niemocy, w nieustannym uwielbieniu i 

miłosnym obejmowaniu skłaniającego się ku litości Boga. Człowiek 

taki[,] patrząc w dół ku sobie, widzi tylko nicość i nędzę i nie żywi 

nawet pragnienia, aby być czym innym, a ludzie z zewnątrz dostrze-

gają promieniującą z niego świętość, zachwycają się nią [święto-

ścią]”
27

. Stwierdził, że „na tym polega (...) istota doskonałości, istota 

świętości, żeby nie żyć dla siebie, ale żeby być oddanym. Do takiej 

egzystencji uzdalnia nas Duch Święty”
28

. Duchowość człowieka 

dobrze, prawidłowo uformowanego, jest głębsza, a to dzięki realnej 

relacji z Bogiem, poprzez codzienne życie w świadomości istnienia 

Boga, w pamięci o Transcendencji. Wzrastanie ku wartościom bez 

Boga jest niemożliwe, ponieważ transcendentne odniesienie ku cen-

trum aksjologicznemu kultury ludzkiej (Bogu) jest niezbędne dla 

rozwoju człowieka. Autor uważał wszak, że „Tu jest głęboki para-

doks, że własne uświęcenie możemy osiągnąć tylko wtedy, kiedy 

poddajemy się działaniu Ducha Świętego, który nas kieruje nas kie-

ruje ku innym. Im bardziej jesteśmy skierowani przez miłość ku 

innym, ku służbie, tym pełniej odnajdujemy własną doskonałość, 

chociaż jej [doskonałości] nie szukamy”
29

. Definiował nie tylko 

„świętość”, ale i „człowieka świętego” w następujących słowach: 

                                                 
26

 F. Blachnicki., Świętość w świetle filozofii religii, Lublin 1997, s. 60. 
27

 Tamże., s. 60. 
28

 Tenże., Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi, Lublin 

1991, s. 37. 
29

 Tenże., Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi, Lublin 

1991, s. 38. 



 234 

„Człowiek święty będzie to więc taki człowiek, który przyjął w sie-

bie ową rzeczywistość z góry zstępującą, którego Bóg napełnił so-

bą”
30

. Pisał, że „Być dobrym, »świętym«, oznacza tylko uczestniczyć 

w dobroci i świętości Jezusa!”
31

. Teoria partycypacji aksjologicznej 

(uczestnictwa w dobru) przywodzi na myśl emanacyjne koncepcje 

neoplatońskie, ale wydaje się, że Blachnicki, jako realista etyczny, 

daleki był od emanacjonizmu, tu chodzi raczej o wspólnotę ludzi z 

Bogiem (uczestnictwo we wspólnocie, łac. communio). Autor doda-

wał, że „Być świętym - to znaczy wbudować siebie w królestwo 

Boże i oddać [się] Bogu [jako] narzędzie. Jeżeli to zadanie nie zosta-

nie wykonane, (...) wszystko staje się złudzeniem”
32

. W innym miej-

scu przestrzegał przed subiektywistycznym poczuciem świętości 

(pseudoświętością, złudą świętości), pisząc o tym zagrożeniu dla 

prawidłowego wzrastania następująco: „Zbawić się znaczy: być w 

Chrystusie, a nie być świętym w subiektywnej świadomości”
33

. Nie-

dojrzały subiektywizm, egoizm aksjologiczny, ksobny egotyzm itd. 

należy odrzucić stanowczo, aby móc wzrastać ku wartościom naj-

wyższym. Samoistne wzrastanie ku wartościom wymaga jednak 

pomocy, jakimi są np. pomoc Boga (w postaci łaski), pomoc ludzi (w 

postaci wychowania, kształcenia umysłowego). 

 

a) Łaska.  

Do wartości religijnych należy zaliczyć łaskę (Boga). Blach-

nicki był świadomy, że wartości duchowe (wyższe, np. świętość) są 

osiągalne dla człowieka tylko dzięki nadnaturalnej pomocy Boga 

(zwanej łaską nadprzyrodzoną). „Jak trudno zdobyć się na dogłębne i 

szczere uznanie tej prawdy w życiu wewnętrznym. Można sobie sto 

razy powiedzieć, że bez łaski nie jest się do niczego zdolnym, jednak 

w praktyce ciągle buduje się na sobie i wraca do czynności wła-

snej”
34

. Sama tzw. czynność własna człowieka, (czyli jego indywi-

dualne, naturalne wysiłki, czynione bez nadnaturalnej pomocy Bo-

żej) nie wystarczy, aby osiągnąć świętość. Człowiek buduje natural-
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ne dobro (wartości) w oparciu o transcendentne Dobro, czyli o Boga, 

który łaski budowania dobra udziela człowiekowi, przy czym „Łaska 

działa i osiąga swoje cele tam, gdzie człowiek wcale ich [celów] nie 

zamierzał”
35

. Łaska Boga była przez Blachnickiego nazywana „świa-

tłem”, stąd nazwę Ruchu „Światło-Życie” można sparafrazować 

jako: Ruch „Łaska-Świętość”, bo autorowi chodziło o życie święte, 

życie uświęcone, życie dążące do świętości, życie w Bogu, życie w 

łasce (Bożej), życie w świetle (Boga), a nie o życie jakiekolwiek, 

byle jakie, nijakie, bez nadprzyrodzonego sensu i celu transcendent-

nego (konsumpcyjne). Autor pisał wszak o wartości łaski pomagają-

cej w samopoznaniu człowieka: „Światło Ducha Świętego, podobnie 

jak promień słońca przenika nasze wnętrze i sprawia, że poznajemy, 

jak bardzo jeszcze jesteśmy dalecy od Boga, jak bardzo głęboko jest 

zakorzeniona w nas miłość własna i pycha. Dziwi nas nieraz, że od 

ludzi świętych (...) słyszymy wyznanie: jestem najgorszym grzeszni-

kiem, jestem największym grzesznikiem świata. (...) Ludzie święci 

jednak, którzy żyją w świetle łaski Bożej, nie są gorsi od innych 

ludzi, ale lepiej widzą swoje skażenie, mają ostrzejsze wejrzenie, 

posiadają więcej światła. Dlatego też bywa w życiu wewnętrznym, 

że nam się wydaje, iż jesteśmy coraz gorsi. W gruncie rzeczy jeste-

śmy jednak coraz lepsi, bo lepiej znamy siebie, swoje skażenie i 

zmaganie się (...). A jeżeli nam się wydaje, że właściwie nie mamy 

nad czym pracować, [że] nie mamy żadnej wady, żadnych grzechów, 

że jesteśmy już ideałami, to znaczy, że jesteśmy po prostu zaślepieni 

i nie znamy siebie”
36

. Poznanie samego siebie, w myśl starogreckiej 

zasady gnothi seauthon („poznaj samego siebie”) dokonuje się nieja-

ko w lustrze Boga (w zwierciadle Stwórcy), tj. w relacji do Boga, 

skoro człowiek jest obrazem Boga, utworzonym na Jego podobień-

stwo, co do zasady moralnej (człowiek rozpoznaje dobro i zło, tak 

jak Bóg, zwierzęta wszak nie rozróżniają pomiędzy dobrem i złem, 

żyją poza moralnością). Podstawowa, wychowawcza zasada wzor-

czości i naśladownictwa odnosi się także do relacji Boga i człowieka, 

tj. do wzorczości Boskości (Trójosobowej) i naśladownictwa wspól-

noty (we wzajemnej miłości Osób Bożych), tzn. naśladowania Trój-
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cy Boga przez ludzi we wspólnotach człowieczych. W tym sensie 

również teologia może mieć odniesienia wychowawcze (może być 

inspiracją dla pedagogiki), ale bezpośrednie aplikowanie zasad doty-

czących Boga w odniesieniu do wspólnot ludzi jest zawsze obarczo-

ne ryzykiem pomyłki, bo Bóg jest doskonały, a człowiek jest niedo-

skonały, choć dąży do doskonałości, a dobre wychowanie jest tu 

pomocą we wzrastaniu do wartości najwyższych. W tym sensie pe-

dagogika może inspirować się teologią, ale z zastrzeżeniem istnienia 

ograniczeń odnośnie do zasad wychowania, co podyktowane jest 

różnicami podmiotowymi (osobowymi). Człowiek bez łaski Boga 

może zbłądzić, także w wychowaniu innych ludzi. 

Blachnicki twierdził, że człowiekowi potrzebna jest łaska 

prawdziwa (nie mylić z łaską pozorną, fałszywą, która rzeczywistą 

łaską nie jest, lecz tylko naszym wewnętrznym złudzeniem łaski, 

iluzją otrzymania łaski od Boga). Na tle owej nieprawdziwej łaski 

(ułudy, ciemności, pseudoświatła) łatwiej zrozumieć, czym jest łaska 

rzeczywista (realne światło od Boga, realne oświecenie przez Boga). 

Zło jest nieudolną podróbką dobra, tak jak szatan jest nieudolnym 

naśladowcą Boga, postępującym jak małpa, która czyni wszystko, w 

jej mniemaniu, według zaobserwowanego wzoru, ale czyni to w 

sposób pokraczny, błędny, mając przy tym przekonanie o prawidło-

wym wykonaniu tego, co według jej mniemania należało wykonać. 

Podobnie ułuda łaski nie jest łaską, jak szatan nie jest Bogiem, ale 

nieudolnym prestidigitatorem Boga. W ten sam sposób pseudowy-

chowawca jest tylko nieudolnym prestidigitatorem prawdziwego 

Wychowawcy, a pseudowartości - pozorem wartości (dobra). Ciem-

ność jest tu negatem światła, ale także jest ‘pseudoświatłem’ (pozo-

rem światła, dobrem pozornym), ‘fałszywym światłem’, jak to kon-

tekstowo określił Blachnicki. Negacja wartości prowadzi do nicości. 

Podobnie negacja łaski Boga prowadzi człowieka na manowce, w 

nicość. „Największą przeszkodą w naszym dążeniu do Boga jest brak 

światła (...). Oznacza to, że brak nam światła i poznania samych sie-

bie i swojej sytuacji, że brak nam poznania prawdy o sobie i rozpo-

znania tego, co mamy czynić, aby wypełniać wolę Bożą, podobać się 

Bogu i osiągnąć zbawienie. Może nawet nie zdajemy sobie sprawy z 

tego, jak bardzo brak nam tego światła i jak bardzo żyjemy w ciem-

ności. Jeszcze gorzej jest, jeżeli żyjemy nie tyle w ciemności, ile w 

pseudoświetle, to znaczy, jeśli wydaje się nam, że mamy światło i że 
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widzimy. Wydaje się nam wtedy, że znamy siebie, że mamy w sobie 

jakiś obraz czy wizję tego, co zamierzamy czynić, że mamy jakieś 

wyobrażenie naszego planu życiowego. I ciągle żyjemy tą projekcją 

przyszłości, wizją tego, co chcemy czynić, czego pragniemy (...). 

Jednak najważniejszy problem naszego życia leży właśnie w tym, 

abyśmy pozbyli się złudzeń, czyli fałszywego światła, w tych dwóch 

dziedzinach: poznania siebie i poznania tego, co powinniśmy czynić, 

(...) aby osiągnąć zbawienie”
37

. Byt i powinność (rozróżnienie Kan-

towskie) zasadzają się jednak u swojej metafizycznej podstawy na 

rozróżnieniu bytu i niebytu, a co za tym idzie, dobra i zła, prawdy i 

fałszu itd. 

Blachnicki uważał, że łaska (światło) Boga umożliwia czło-

wiekowi realne samopoznanie wraz z poznaniem rzeczywistych kon-

sekwencji moralnych w naszej osobie. „Kiedy w pełni oświetli nas 

światło Boże, wtedy poznamy, że niczego dobrego w nas nie było, 

nie ma i być nie może - gdyby to miało wyjść od nas samych, gdyby-

śmy mieli z siebie wyprowadzić jakiekolwiek dobro”
38

. Autor napi-

sał, że „Światło i życie musi stać się w nas nierozdzielną całością. To 

właśnie wyraża symbol: skrzyżowane słowa Fos-Dzoe. Nie mówi-

my: Światło i Życie, ale: Światło-Życie. Chodzi o światło, które two-

rzy z życiem nierozerwalną całość. To jest zasada czy postulat, który 

staramy się mieć na uwadze w naszym działaniu przy podejmowaniu 

różnych wysiłków. Ten znak wzywa nas do przyjmowania właściwej 

postawy”
39

. Przez „światło” Blachnicki rozumiał także: 1) światło 

rozumu (ludzkiego), 2) światło sumienia (ludzkiego), 3) światło 

Słowa Bożego, 4) światło Chrystusa jako wzoru osobowego do na-

śladowania, 5) światło Kościoła, rozumianego jako Lumen gentium 

(światło narodów)
40

. 

Autor widział wartość człowieka poprzez świadectwo o wierze 

dawane innym ludziom jako światło na drodze ich życia. „Im pełniej 

nasze życie może być odczytane przez innych jako świadectwo dane 
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Chrystusowi, tym ma większą wartość”
41

, bo wartość człowieka 

mierzy się w relacji człowieka do Boga. Wyjaśniał, że łaska zawsze 

jest wystarczająca, zawsze jest wystarczalna dla danego człowieka 

(„na miarę”): „Bóg nie żąda od nas niczego więcej, jak spełnienia 

zadania bieżącego, jak wytrwania w obowiązku chwili obecnej. A na 

tę chwilę obecną zawsze daje wystarczającą łaskę”
42

. 

 

b) Modlitewność. 

Autor wskazywał na modlitewność, na wytrwałość modlitew-

ną, na trwanie w modlitwie, mimo wszystko, pisał o byciu do dyspo-

zycji Boga poprzez modlitwę jako o ważnej wartości we wzrastaniu 

ku świętości. „Droga modlitwy to długa droga naszego życia. Nieraz 

ludzie mają za sobą dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści lat tej dro-

gi i wiedzą, że rzeczą najważniejszą jest to, żeby nigdy się nie znie-

chęcić, nigdy z tej drogi nie zrezygnować. Choćby przez długie mie-

siące mój Namiot Spotkania, moja modlitwa była tylko doświadcze-

niem własnej pustki i niemocy, niezdolności do wyjścia z siebie i 

[niezdolności] do spotkania Boga, to jednak trwam, mimo wszystko 

nie rezygnuję (...), jestem do dyspozycji Boga i żadne ciemności, 

żadne oschłości, żadne niepowodzenia [-] nie prowadzą mnie do 

rezygnacji, do zejścia z tej drogi”
43

. Teologia życia wewnętrznego, 

teologia duchowości ściśle wchodzą tu na grunt pedagogicznej teorii 

samowychowania człowieka ku wartościom religijnym. Autor, para-

frazując przysłowie „Młyny Boże mielą powoli”, interpolował przy 

tym także zasadę odroczonej sprawiedliwości Boga na zasadę po-

wolnego wzrastania dzieł Bożych: „Prawdziwe dzieła Boże rosną 

powoli”. Na rozwój wartości religijnych (i nie tylko ich) należałoby 

spojrzeć z odległej perspektywy, longitudinalnie, albo nawet trans-

cendentnie. Bóg jako ostateczny punkt odniesienia człowieka (naj-

wyższa Wartość Osobowa) jest także ostatecznym punktem odnie-

sienia każdego wychowania religijnego np. w chrześcijaństwie. 

B) Wartości moralne - Dobro. 

Dobro. Autor pisał o dobrach, które człowiek otrzymuje od 

Boga. Dobra te są zawsze przez Boga dawane (udzielane, rozdziela-
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ne, darowane) człowiekowi, lecz nie są to zawsze dokładnie te same 

dobra, o które człowiek prosił w modlitwie. „Zostaniemy wysłucha-

ni, trzeba tylko Bogu pozostawić sposób wysłuchania. Jeżeli nie 

uzyskamy tego, o co wprost prosimy, trzeba mimo to ufać, że zosta-

liśmy wysłuchani. Bóg dał czy da coś innego, coś lepszego, co na-

prawdę i więcej jest potrzebne duszy w danej chwili, w myśl od-

wiecznej Jego [Boga] Opatrzności prowadzącej daną duszę ku 

wiecznemu celowi”
44

. Widział siłę moralności, moc wartości moral-

nych w kulturze (także polityce, która jest roztropnym realizowa-

niem dobra wspólnego): „Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, jaką 

realną siłą, kształtującą politykę, jest siła duchowa, postawy moral-

ne”
45

. Dlatego uderzenie w moralność, demoralizacja jest niszcze-

niem dobra wspólnego. Dobro jest realne jest konkretyzowane w 

danym człowieku, we wspólnocie ludzi, w konkretnym działaniu 

indywidualnym lub wspólnym. Poszczególne przykłady dobra, opi-

sywane przez Blachnickiego, podano poniżej, nie wyczerpując by-

najmniej ich katalogu. Najwyższe w hierarchii są wartości religijne 

(np. świętość), a tuż poniżej religijnych - lokują się wartości moralne 

(wartości prawidłowo ukształtowanego sumienia), w tym np. patrio-

tyzm, niekoniecznie jednak rozumiany jako czysto zewnętrzna po-

stawa ‘na pokaz’. 

Patriotyzm. Miłość Ojczyzny jest wartością moralną (to umi-

łowanie dobra wspólnego, jakim jest Ojczyzna, klasycznie rozumia-

ne jako roztropna troska o dobro wspólne). Autor akcentował także 

znaczenie wartości narodowych, wartość patriotyzmu dla człowieka, 

który zawsze przynależy do jakiegoś narodu, tu aksjologia wycho-

wania wynika z antropologii kultury. „Wizja pełnego człowieka im-

plikuje również właściwy stosunek do wartości narodowych. Chrze-

ścijańskiemu personalizmowi nie odpowiada bowiem ideał człowie-

ka kosmopolity. Człowiek powinien cenić te wartości, które wiążą 

się z jego pochodzeniem i w tym sensie potrzebne jest, by akcepto-

wał również wartości narodowe. (...) Nie chodzi (...) o wejście w ten 

nurt patriotyzmu katolickiego, (...) w którym widać te manifestacje, 
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sztandary w kościele, śpiewanie, ale życie tych ludzi ma w sobie 

bardzo mało elementów chrześcijańskich. Przez pracę formacyjną w 

ruchu oazowym dochodzimy do akceptacji tych elementów historii, 

kultury, tradycji, ale zachodzi tam pewne oczyszczenie przez przy-

wrócenie właściwej hierarchii”
46

. Autor ten widział patriotyzm w 

kontekście dojrzałej hierarchii wartości (hierarchii wartości oczysz-

czonych w kulturze chrześcijańskiej). Wszak w triadzie: ‘Bóg, Ho-

nor, Ojczyzna’ - na pierwszym miejscu w hierarchii jest Bóg (warto-

ści religijne), na drugim są wartości moralne („Honor”), rozumiane 

jako wartości prawidłowo uformowanego sumienia, a ‘Ojczyzna’ 

dopiero na trzecim miejscu, jako wartość moralna podległa jednak 

sumieniu i Bogu poprzez prawe sumienie. Nie można Ojczyzny sta-

wiać ponad Boga i ponad prawidłowo uformowane sumienie, bo 

wtedy dochodzi do błędu aksjologicznego (etycznego), a przy okazji 

do zaprzeczeniu chrześcijaństwu (odwrócona hierarchia wartości jest 

redukcjonizmem aksjologicznym). 

Radość. Niewątpliwie radość jest wartością moralną, bo wy-

nika ona z dobra. Radość autor do wartości moralnych, przy czym 

trwała radość jest osiągalna, według niego, tylko w Bogu, natomiast 

radości ludzkie (ziemskie) noszą znamiona nietrwałości i przeniknię-

te są paradoksalnie - goryczą (smutkiem). „Na dnie wszelkiej radości 

jest jakaś gorycz, bo mamy świadomość, że przecież tak zostać nie 

może, przecież to wszystko musi się skończyć, to jest tylko chwila, 

jakieś złudzenie. I nawet, jeśli ta chwila jest darem Bożym, jest nam 

dana (...) ze względu na naszą słabość, dla naszego umocnienia. Ale 

gdy już człowiek (...) wypowie swoje zasadnicze tak, amen wobec 

śmierci, w której będziemy zjednoczeni z Chrystusem, wtedy już 

właściwie posiada tę radość, o której Chrystus powiedział, że nikt 

nam jej [radości] nie odbierze”
47

. Radość jest wartością moralną 

dzięki perspektywie wartości religijnych (Chrystus). Wiara czyni 

człowieka radosnym, jeśli jest to wiara głęboka, a wtedy nie ma lęku 

przed śmiercią (wychowanie eschatologiczne), człowiek zakorzenia 

                                                 
46

 Tenże., Z księdzem Franciszkiem Blachnickim o oazach..., dz. cyt., tamże, 

s. 16-17. 
47

 Tenże., Szkoła Modlitwy, cz. VIII, Życie moje oddaję, Krościenko 2000, 

s. 19. 



 241 

się w Bogu, wzrasta ku wartościom wyższym (religijnym), przy oka-

zji przejawiając niewymuszoną radość. 

Wdzięczność (dziękczynienie). Wdzięczność jest wartością 

moralną, bo odnosi się do dobra otrzymanego, zachodzi zawsze w 

relacji międzyosobowej (relacji pomiędzy człowiekiem a człowie-

kiem albo relacji pomiędzy człowiekiem a Osobą Boga). „Za 

wszystko trzeba dziękować. I potem się pokaże, ile dobra wynika z 

tego, że nie my planujemy, bo Pan Bóg lepiej wie, jak pokierować 

wszystkim i zawsze wyprowadza wszystko ku dobremu. Nic tak nie 

umacnia naszej wiary, jak postawa nieustannego dziękczynienia. 

Uczymy się wtedy ufności i wnikania w myśli Boże, które nie są 

myślami naszymi, uczymy się odgadywać wyższe plany Boże, myśli 

Boże, uczymy się wartości inaczej, nie po ludzku tylko, uczymy się 

odkrywać wartości cierpienia i różnych doświadczeń. Odkrywamy 

po prostu inny świat wartości. Dzięki temu, że potrafimy zdobyć się 

na dziękczynienie, od razu pada światło na nasze życie i zaczynamy 

myśleć po Bożemu”
48

. Wdzięczność jest aktem wychowawczym 

zawsze w relacji do innej osoby, tj. do człowieka, do Boga, dlatego 

ma szczególne znaczenie w kształtowaniu więzi międzyosobowej w 

obszarze wychowania, zachodząc pomiędzy człowiekiem a Bogiem 

oraz pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, dziękowanie samo w 

sobie jest aktem rozpoznania otrzymanej wartości i dlatego staje się 

w najwyższym stopniu wychowawcze, dlatego pomaga wzrastać ku 

rozpoznanym i przeżytym wartościom. 

Godność. Do wartości moralnych zalicza się godność ludzką. 

Godność i wolność człowieka - jako charakterystyczne wyznaczniki 

personalizmu, pojawiły się, rzecz oczywista, w koncepcji omawiane-

go tu teoretyka wychowania, natomiast był to w koncepcji Blachnic-

kiego personalizm ewangeliczny par excellence. Chrystocentryzm 

aksjologiczny (i ewangelizm aksjologiczny) był tu jasno wytyczony: 

„Nie ma silniejszego fundamentu dla obrony godności człowieka i 

jego [człowieka] wolności[,] niż Chrystus, Jego Ewangelia i jego 

Krzyż”
49

. Godność naturalna (przyrodzona) człowieka oraz godność 
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transcendentna (przekraczająca przyrodę), przejawiająca się w kultu-

rze, mają swoje logiczne oparcie w Bycie Absolutnym. 

Wolność. Autor pisał o wolności człowieka w relacji do wol-

ności Boga, ale także w relacji do wolności innych ludzi. Wolność 

rozumiał jako wartość moralną (dobro moralne) związane z ludzką 

wolą (dobro woli) i rozumem. Wolność jest niezbywalną wartością 

człowieka i dopóki człowiek sam się owej wartości (wolności) nie 

wyrzeknie, wolności odebrać nikt mu nie może („nikt nie może po-

zbawić nas wolności, jedynie my sami”
50

). Wolność jest tą wartością, 

która uzdalnia do wyboru innych wartości (wolny wybór danej war-

tości) a nadto wolność związana jest z wyborem hierarchii wartości 

(dojrzałej hierarchii wartości lub niedojrzałej hierarchii wartości). 

Blachnicki wiązał wybór dojrzałej (obiektywnej) hierarchii wartości 

z ingerencją Boga w człowieku, tj. z ingerencją Ducha Świętego w 

ludzkie sumienie (w ludzką wolę: przemiana woli, która wybiera 

wartości). Wynika z tego, że u ludzi, u których występuje niedojrzała 

(subiektywna) hierarchia wartości - Duch Święty (Bóg) nie zainter-

weniował. Hierarchia wartości (czyli porządek dóbr) jest więc roz-

ważana nie tylko w porządku aksjologicznym (etycznym), ale także 

w porządku teologicznym, transcendentnym (w relacji do Boga-

Ducha). 

Blachnicki pisał o wolności duchowej w kontekście wiary: 

„Duch Święty[,] wchodząc w życie ludzkie[,] przemienia je [życie 

ludzkie], realnie, rzeczywiście przemienia. Duch Święty sprawia 

przez wiarę, że człowiek poznaje i akceptuje inną zupełnie koncepcję 

życia, przestawia zupełnie hierarchię wartości swego życia, staje się 

człowiekiem wyzwolonym. W tym znaczeniu człowiek jest wyzwo-

lony, że już nie jest niewolnikiem układów ziemskich, że już nie 

dąży tylko do tego, żeby się bogacić, żeby rozwijać dobra material-

ne, żeby się urządzić w tych układach ziemskich, które i tak muszą 

przeminąć. Dzięki Duchowi Świętemu i dzięki temu, że Chrystus 

przez swego Ducha daje nam udział w prawdziwej, ostatecznej wizji 

sensu życia i [w prawdziwej, ostatecznej wizji sensu] historii, i wte-

dy wszystko staje się czymś, co jest pod jego [Chrystusa] stopami. 

Historia, choroba, śmierć, zmienność układów ziemskich, przemijal-

ność dóbr materialnych, to są wszystko rzeczy, od których człowiek 
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czuje się niezależny, od tego nie zależy moje szczęście, od tego nie 

zależy moja radość, to wszystko może być albo nie być[,] i nie ma to 

żadnego wpływu na zasadniczą koncepcję mojego życia. I to jest 

dopiero to wyzwolenie, które przynosi nam Chrystus zmartwych-

wstały mocą swego Ducha”
51

. 

Autor pisał, że wolność jest odwrotnie proporcjonalna do ego-

izmu, tj. egoizm objawiający się swawolą de facto zaprzecza ludzkiej 

wolności. „Im bardziej wyjdziemy z kręgu swoich małych[,] ego-

istycznych spraw, z małego własnego kramika, który sobie postawi-

liśmy, tym bardziej wkraczamy w rejony wolności”
52

. Pisał o drodze 

do wolności w kontekście odwracania procesu zniewolenia, w posta-

ci odejścia od zła ku dobru (kto poznał dobro, tego dobro wyzwoli 

od zła), w postaci odejścia od nieprawdy do prawdy (kto pozna 

prawdę, tego prawda wyzwoli z kłamstwa), per analogiam można by 

tu mówić, interpolując dla dopełnienia kwestii, w przypadku koncep-

cji Blachnickiego jako przedstawiciela pedagogiki kultury zasadzają-

cej wychowanie na triadzie transcendentaliów Prawda-Dobro-

Piękno, że chodzi także o drogę do wolności (o odwrócenie się od 

zniewolenia) w postaci odejścia od brzydoty (niepiękna) ku pięknu 

(kto pozna piękno, tego piękno wyzwoli od brzydoty [niepiękna]). 

Blachnicki pisał w sposób następujący: „Droga do wolności i wy-

zwolenia człowieka prowadzi poprzez uznanie grzechu i zasadni-

cze[,] wewnętrzne nawrócenie człowieka poprzez powrót do prawdy 

o sobie. (...) Wolność to przede wszystkim odkupienie z grzechu i 

jego skutków. Dlatego ostatecznie tylko Ewangelia Jezusa Chrystusa 

»jest orędziem wolności i siłą wyzwalającą«”
53

. 

Autor twierdził, że wolność w istocie wynika z utrzymania 

właściwej relacji pomiędzy osobą człowieka a osobą Boga. Ponie-

waż zaś poszczególne osoby tworzą wspólnie (społem) społeczeń-

stwo (wspólnotę), więc wolność społeczna (wolność wspólnotowa), 
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tj. wolność społeczeństwa (wolność wspólnoty) wynika z „sumy” 

wolności osób indywidualnych (z sumy dobrych, właściwych relacji 

ludzi z Bogiem we wspólnocie). „Od nas, od naszej współpracy z 

łaską Bożą zależy nasza wolność, która z kolei warunkuje owocność 

dążeń wyzwoleńczych w skali społecznej”
54

. Twierdził on ponadto, 

że „Wolność człowieka polega na tym, że człowiek czyni dar z sie-

bie, że posiada siebie w dawaniu siebie”
55

, podobnie, jak napisano w 

Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym (KDK)
56

. Wolność 

jest darem osoby dla osoby i dlatego jej wartość jest taka istotna w 

wychowaniu, bo ma zawsze wymiar personalny. 

Wskazywał na warunki wstępne zaistnienia wolności: miłość i 

altruizm, bezinteresowność, dawanie siebie (ofiara z siebie), przy 

czym chodzi tu o wyższą, dojrzałą wolność duchową człowieka (opi-

sywaną w kontekście ars moriendi) w zjednoczeniu z Bogiem: „Kie-

dy, człowiek wejdzie na drogę miłości z Chrystusem[,] to znaczy na 

drogę ofiary, na drogę dawania siebie w ofierze, wtedy wchodzi na 

drogę prawdziwej wolności, na drogę, na której nikt już nie zdoła go 

[człowieka] zwyciężyć, bo śmierć będzie dla niego [człowieka] po-

czątkiem życia, początkiem zmartwychwstania. Dla nas nie ma innej 

drogi do zwycięstwa. Każdy musi umrzeć i każdy musi cierpieć, 

chodzi tylko o to, jak będziemy cierpieli i jak będziemy umierali. 

Tego musimy się uczyć przez całe życie. Jeżeli nasze życie nie jest 

ofiarą, jeżeli w tym życiu nie ma ofiar płynących z miłości, jeżeli 

wszystko robimy po to, żeby mieć zapłatę, to nasze życie jest straco-

ne i zmarnowane. Dopiero [takie] chrześcijaństwo, którego prawem 

jest miłość, która się poświęca, jest [tym] prawdziwym chrześcijań-

stwem. Kiedy znajdziemy krzyż, kiedy będziemy umieli ofiarować 

swoje cierpienia Bogu bez przeklinania, bez bluźnierstwa, ale w 

zjednoczeniu z Chrystusem niosącym krzyż i umierającym na krzy-

żu, to jest dopiero chrześcijaństwo. Kiedy zdobędziemy się na to, 

że[,] umierając[,] powiemy razem z Chrystusem: »Ojcze, w Twoje 
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ręce powierzam życie moje«[,] wejdziemy na drogę wolności, drogę 

wiodącą do pełni życia i światła”
57

. 

Blachnicki rozumiał wolność głębiej, w relacji z Bogiem, w 

zgodzie na ofiarę z własnego życia, tj. de facto w poddaniu się woli 

Bożej. W zasadzie zgoda człowieka na oddanie siebie dla innych w 

swoim altruizmie jest zgodą heroiczną, to znaczy - jest zaprzecze-

niem egoizmu. Wynika z tego, że ateiści i ludzie zbuntowani prze-

ciwko Bogu - nie osiągną prawdziwej wolności „do” Dobra-Prawdy-

Miłości (w świetle koncepcji autora). Ponadto wynika z tego, że 

egoiści także nie osiągną prawdziwej wolności. Warunek oddania 

siebie Bogu, aby być wolnym, godzi w błędną koncepcję wolności 

„od” czegoś, lansowaną przez liberalizm, libertynizm (wolność to 

[quasi]wolność „od” Boga i „od” Jego przykazań). Blachnicki ugo-

dził celnie nie tylko w liberalistyczną i libertyńską koncepcję wolno-

ści, ale także w ideologię marksistowską i neomarksistowską (w 

pozorną wolność bez Boga). Autor twierdził, że pokorna służba w 

miłości jest warunkiem sine qua non prawdziwej wolności. „Drogą 

wolności jest jedynie służba, dlatego że jest ona [służba] zewnętrz-

nym wyrazem miłości, a tylko miłość przynosi wolność”
58

. Jeśli 

miłość jest roztropną troską o dobro drugiego człowieka, to bezinte-

resowna służba drugiemu człowiekowi jest drogą do wolności w 

prawdziwej miłości. 

Autor rozumiał wolność jako wartość wewnętrzną w wymia-

rze duchowym człowieka, jako działanie zgodne z prawdą, przy tym 

argumentował na rzecz wolności, cytując słowa św. Pawła z Tarsu, 

idąc za jego listami. „Wolność jest faktem wewnętrznym, zależnym 

wyłącznie od nas. Ciągle myślimy, że wolność to sprawa pewnych 

zewnętrznych uwarunkowań, a tymczasem »ku wolności wyswobo-

dził nas Chrystus« (Ga 5,1). (...) Jeżeli postępuję zgodnie z prawdą, 

wtedy jestem wolny. I obojętne, czy jestem w więzieniu czy obozie. 

(...) Chrystus na krzyżu był w najwyższym stopniu wolny, nikt nie 

ośmieli się nawet dopuścić tej myśli, że Chrystus nie był wolny w 
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tym momencie”
59

. Prawda (zgodność poznania z rzeczywistością) 

jest warunkiem wolności, bo w prawdzie wolność jest prawdziwa, a 

nie fałszywa. Nie można być prawdziwie wolnym, żyjąc w iluzji 

prawdy. Droga ku prawdzie jest jednocześnie drogą do wyzwolenia, 

skoro istnieje znana biblijna zasada: „Poznacie prawdę, a prawda 

was wyzwoli”(J 8,32). 

Autor wskazywał na decyzję, na wybór wartości jako na sku-

tek istnienia wolności. Skoro wychowanie do wyboru wartości jest w 

istocie procesem całożyciowym, to człowiek, mając do wyboru war-

tość i antywartość albo dwie różne wartości, czuje napięcie i rozu-

mie, że ma dokonać wyboru poprzez decyzję. W ten sposób spełnia 

się codziennie nasze prawdziwe, autentyczne człowieczeństwo, bo 

bez wartości nie byłoby wyboru, a bez wyboru nie byłoby owego 

dramatu walki (o wartości), dramatycznego napięcia, o którym pisał 

omawiany tu autor. Ludzie, którzy nie wybierają, kierując się dojrza-

łą (obiektywną), duchową hierarchią wartości, żyją niedojrzale, tzn. 

„według ciała” (jak to nazywał Blachnicki za św. Pawłem), czyli 

żyją według odwróconej, subiektywnej, niedojrzałej, naiwnej hierar-

chii wartości. „Jeżeli w życiu chrześcijańskim nie ma (...) napięcia, 

nie ma walki wewnętrznej, nie ma problemu ciągłej decyzji, ciągłego 

wybierania tej czy innej drogi, to wskazuje to na brak autentycznego 

życia chrześcijańskiego. Wtedy można przypuszczać, że człowiek, 

który nie przeżywa w sobie na co dzień tego napięcia, tej walki, żyje 

według ciała, jest w niewoli ciała”
60

.  

Autor o wolności pisał także w kontekście wyzwolenia z nie-

woli, tak więc dopiero w opozycji do stanu braku wolności (stanu 

zniewolenia, stanu niewolnictwa, stanu bycia niewolnikiem) można 

zrozumieć wolność jako wartość relacjonalną, zachodzącą w relacji 

(ale wcale nie relatywną), tj. właściwą tylko osobie (a nie np. zwie-

rzętom, roślinom czy materii nieożywionej). Wskazując na przyczy-

ny zniewolenia i warunki wyzwolenia z niewoli, rozbudowywał myśl 

z Janowej Ewangelii (o wyzwoleniu przez prawdę) i myśl Jana Paw-

ła II (o pozbyciu się lęku przed Bogiem): „To jest prawdziwy czyn 

                                                 
59

 Tenże., Prawda-Krzyż-Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, 

Carlsberg 1985, s. 13. 
60

 Tenże., Szkoła Modlitwy, cz. V, Jeśli się nie odmienicie, Krościenko 

2000, s. 43. 



 247 

wyzwoleńczy: wyzwalanie siebie od lęku, od nacisków, od opinii, od 

zdania innych, [wyzwolenie] słabych braci przez podanie im [bra-

ciom] ręki. Wyzwolenie od innych uzależnień, od egoizmu, który 

prowadzi do mordowania dzieci nienarodzonych. Z tym idzie w pa-

rze wyzwolenie od lęku: »Nie lękajcie się« [(Jan Paweł II, 16 X 

1978)], bo tylko lęk nas czyni niewolnikami. Kto się nie boi, ten jest 

wolny, nawet, kiedy znajduje się za kratami więzienia czy w obozie 

koncentracyjnym. To jest wolność synów Bożych, której nam nikt 

nie może odebrać, tylko my sami - przez lęk, przez strach. Wyzwo-

lenie przez prawdę: »prawda was wyzwoli« (J 8,32). [Prawda] Wy-

zwoli nas wtedy, gdy będziemy mieli odwagę mówić prawdę, doma-

gać się prawdy, świadczyć o prawdzie, czynić prawdę”
61

. Autor do-

dał, że wolność ludzką osiąga się przez odzyskanie godności (w rela-

cji z Bogiem): „Wyzwolenie człowieka polega na przywróceniu mu 

[człowiekowi] godności dziecka Bożego”
62

. Zatem, wyższe wartości 

duchowe (moralne, religijne) są niezbędne, dla przywrócenia wolno-

ści człowiekowi, natomiast wolności wcale nie osiąga się przez od-

rzucenie wyższych wartości duchowych (religijnych, moralnych), ale 

przez pełne przyjęcie tychże właśnie wartości moralnych i religij-

nych (godność przysługuje każdemu człowiekowi, nawet wtedy, jeśli 

odrzuca Boga i moralność, ale wtedy nie jest on wolny, lecz zniewo-

lony przez „ciało”, przez materię, tj. przez najniższe wartości mate-

rialne, utylitarne, witalne, hedonistyczne, przyjemnościowe, związa-

ne ze zmysłami, przy redukcji wartości duchowych). Blachnicki był 

przeciwnikiem redukcjonizmu, konsumpcjonizmu, a obiektywna 

hierarchia wartości została w jego koncepcji wychowawczej zacho-

wana. Wartości i antywartości (np. wolność i zniewolenie, prawda i 

kłamstwo) są umieszczone odpowiednio w pewnych ciągach logicz-

nych. Prawda zawsze towarzyszy wolności a kłamstwo zawsze idzie 

w parze ze zniewoleniem, więc chcąc wychowywać przez wartości, 

trzeba się wyrzec antywychowania przez antywartości, bo zaistniała-

by tu sprzeczność logiczna. 

Autor pisał, rozwijając słowa Jezusa Chrystusa w kontekście 

aksjologicznym (etycznym): „Jeżeli - w myśl słów Chrystusa - 

                                                 
61

 Tenże., Wolni i wyzwalający, Krościenko 1999, s. 14. 
62

 Tenże., Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia. Materiały dla zespołu 

prowadzącego, wyd. 2, Krościenko 1873, s. 33. 



 248 

prawda wyzwala człowieka, to wynika z tego, że niewola człowieka 

polega na kłamstwie. Człowieka zakłamanego w swojej świadomo-

ści, ulegającego kłamstwu, posługującego się kłamstwem, nie mo-

żemy, nie mamy prawa i nie powinniśmy potępiać, ale musimy zro-

zumieć, że on [człowiek zakłamany] jest niewolnikiem kłamstwa i 

dlatego najbardziej godnym pożałowania i godnym pomocy naszym 

bratem. Jeżeli takiego człowieka utwierdzimy w kłamstwie, jeżeli 

przez swoje milczenie pozostawimy go w złudzeniach, jeżeli oszczę-

dzimy go [człowieka zakłamanego][,] nie mówiąc mu prawdy, to 

wyrządzamy mu [człowiekowi zakłamanemu] wielką krzywdę. Jeże-

li natomiast kogoś wyzwalamy z kłamstwa, chociaż jest to dla niego 

[kogoś (człowieka zakłamanego)] w tej chwili bardzo bolesne, to 

spełniamy prawdziwe i podstawowe dzieło miłosierdzia względem 

niego [tego kogoś (tego człowieka zakłamanego)]. Jednak motywem 

zbliżania komuś prawdy, przekonywania go o prawdzie [—] nie 

może być pragnienie jakiegoś triumfowania nad nim [tym kimś 

(człowiekiem zakłamanym)], okazania mu [temu komuś (człowie-

kowi zakłamanemu)] swojej wyższości, chęć zwyciężenia go [tego 

kogoś (człowieka zakłamanego)], zawstydzenia czy poniżenia, lecz 

tylko miłość, to znaczy pragnienie uwolnienia go [tego kogoś (czło-

wieka zakłamanego)], podniesienia, wyzwolenia w ten sposób. Jeżeli 

tak będziemy postępowali, będziemy naśladowali Boga - Ojca miło-

sierdzia, którego Oblicze objawił właśnie Chrystus w przypowieści o 

synu marnotrawnym”
63

. Autor wskazał na zasadę powinności, która 

ma pierwszeństwo przed zasadą wolności. „Podejmując jakąś spra-

wę[,] nie trzeba się nigdy pytać: czy wolno? Należy tylko się pytać: 

czy trzeba?”
64

. 

Wyrozumiałość. Autor wskazywał na wartość wyrozumiało-

ści (nie należy mylić jej z tzw. „tolerancją” wprowadzoną w ideolo-

gii liberalizmu). Definiował ją następująco: „Wyrozumiałość polega 

na tym, aby patrzeć na każdego [człowieka] nie z punktu widzenia 

obiektywnych zasad wartościowania i według tego szacować i są-

dzić, lecz z punktu widzenia jego [każdego (człowieka)] świadomo-
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ści i jego [każdego (człowieka)] sumienia. Wtedy okaże się, że nie 

ma właściwie w drugim co sądzić, bo świadomego zła często wcale 

tam nie ma. Jest ślepota, są namiętności różne, wpływy szkodliwe 

dziedziczne czy pochodzące z otoczenia, a wśród tego biedna dusza 

ludzka[,] osaczona, bezradna i opuszczona. Czy można wtedy pod-

chodzić do takiego człowieka z sądem i potępieniem?”
65

. 

  

C) Wartości poznawcze - Prawda. 

Prawda. Autor podkreślał szczególne znaczenie prawdy w ży-

ciu człowieka jako wartości podstawowej, a bez prawdy nie zaistnie-

ją żadne inne wartości, wszak prawda jest owym światłem, które 

oświetla wszystko inne i przynosi realne szczęście człowiekowi, bo 

prawda jest dobrem, w myśl zasady transcendentaliów. Natomiast 

„Źródłem wszelkiego nieszczęścia, zarówno jednostki, jak i społe-

czeństwa[,] jest życie bez prawdy, życie poddane pewnym instynk-

tom, pożądaniom, które nie są poddane jakiejś obiektywnej praw-

dzie. Tylko to[,] co jest prawdą, jest równocześnie dobrem dla czło-

wieka. (...) Bardzo wielu ludzi żyje bez prawdy. Niektórzy głoszą 

nawet, że życie polega na niepoddawaniu się żadnym regułom, żad-

nemu skrępowaniu, lecz na podążaniu spontanicznie za tym, co od-

czuwa się w sobie jako instynkt życia, jako pragnienie. Taka postawa 

sprowadza życie ludzkie do poziomu życia zwierzęcego. Zwierzęta 

jednak kierują się instynktem, który zabezpiecza rozwój życia we-

dług obiektywnych praw nim [życiem] rządzących. Człowiek nato-

miast, kiedy nie postępuje za światłem rozumu, za światłem prawdy, 

oddając się w niewolę instynktów, rozmija się nawet z obiektywnym 

prawem, które dotyczy życia i jego [życia] zachowania”
66

. Przestrze-

gał jednak przed pozorami wartości (pozorami dobra), tj. przed py-

chą, więc mówił tu o paradoksie poznania ludzkiego. „Paradoks, 

który towarzyszy nam (...) na całej drodze życia wewnętrznego: im 

bardziej przeżywamy to, że jesteśmy ciemnością lub w ciemności, 

tym pełniej chodzimy w świetle. Dopóki nam się wydaje, że jeste-

śmy w świetle, że wszystko wiemy, że znamy siebie, że wiemy, co 

mamy czynić i uważamy, że dobrze znamy wolę Bożą, dopóty w 
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gruncie rzeczy żyjemy w złudzeniach”
67

. Epistemologiczno-

aksjologiczna perspektywa oparta o wewnętrzny paradoks ciemności 

i światła (fałszu i prawdy, zła i dobra) w człowieku jest warta pod-

kreślenia w obszarze wychowania (moralny samokrytycyzm wycho-

wawcy, moralny samokrytycyzm wychowanka w rozpoznawaniu 

rzeczywistości duchowej). Tzw. samorealizacja poza moralnością, 

albo wbrew moralności - jest drogą pozornego światła w wychowa-

niu, prowadzi donikąd. 

Autor pisał o prawdzie jako o wartości, przy czym w szcze-

gólności chodziło o prawdę o relacji między człowiekiem a Bogiem. 

„Żeby jednak [stanąć] przed Bogiem w całej prawdzie, (...) nie tylko 

muszę uznać, że jestem grzeszny wobec Boga, ale i to, że nie jestem 

zdolny do tego, żeby o własnych siłach siebie zmienić, uwolnić się 

od swoich grzechów, że nie jestem zdolny do tego, żeby się uspra-

wiedliwić przed Bogiem swoim własnym wysiłkiem, swoją własną 

mocą”
68

. Autor pisał: „Prawda nigdy nie jest utopijna, nigdy nie jest 

nierealna. Prawdę trzeba zawsze głosić[,] nie pytając się, czy to jest 

w tej chwili realne. W naturze prawdy leży to, że ona [prawda] musi 

być ogłoszona, musi być ogłoszona, musi być proklamowana. Były 

takie wypadki w historii, że trzeba było setek lat, żeby prawda przez 

kogoś głoszona, w końcu została przyjęta i wprowadzona w życie. 

Potwierdza to, że głoszenie prawdy zawsze ma sens nigdy nie jest 

nierealne”
69

. Należy tu przypomnieć o dwojakim rozumieniu terminu 

‘prawda’: 1) zgodność poznania z rzeczywistością, 2) manifestacja 

(objawienie) rzeczywistości. Blachnicki pisząc o realnej ‘prawdzie’, 

rozumiał przez to obydwa ww. terminy, jak kontekstowo można 

wnioskować. Autor twierdził o prawdzie dotyczącej człowieka we-

wnętrznego (prawdzie psychologicznej, duchowej), że: „Tylko to, co 

Bóg o nas wie, jest prawdziwe. Gdy Boży obraz o nas stanie się na-

szym własnym obrazem, wtedy dopiero staniemy w prawdzie przed 
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Bogiem i przed sobą. Wtedy zostanie uleczona nasza ślepota. Wtedy 

zostaniemy uleczeni z niewoli kłamstwa, która jest w nas”
70

. 

 

D) Wartości estetyczne - Piękno. 

Piękno. Autor był realistą i z punktu widzenia realizmu kwe-

stionował idealizm, kwestionował zakaz mówienia o brzydocie i 

nienawiści, o negatywach ducha ludzkiego (o negatywnych czynno-

ściach i negatywnych wytworach antykultury ludzkiej). Tylko i wy-

łącznie mówienie o pięknie i miłości - jako o dobrach - nie wystar-

czy, to za mało (bo samo „myślenie pozytywne” jest złudą, iluzją). 

„Trzeba (...) zakwestionować slogan, który dzisiaj często się słyszy 

(...). Głosi on [slogan], że można mówić tylko pozytywnie: o miłości, 

o pięknie, (...) bo (...) dzisiejszy człowiek nie lubi słuchać (...) nega-

tywnych sformułowań. Wszystko ma być pozytywnie i radośnie (...). 

A to jest bujanie w obłokach i zupełne rozmijanie się z życiem”
71

. 

Blachnicki zauważał wartości estetyczne w kontekście antropolo-

gicznym, a raczej ich brak w obecnej kulturze, np. w filmie. Jednym 

z przykładów antropologiczno-aksjologicznego, krytycznego spoj-

rzenia na kulturę filmową jest takie oto zdanie: „Jeśli krytycznie 

popatrzymy na przeciętne filmy, to zauważymy, że (...) Pomija się w 

ogóle wartość człowieka, wartość osoby ludzkiej. Bardzo rzadkie są 

filmy, które potrafią pokazać nam człowieka, który wartością swej 

osobowości, swojego człowieczeństwa [-] innych pociąga i jest wzo-

rem wychowawczym”
72

. 

 

E) Wartości użytecznościowe, techniczne, ekonomiczne 

Autor wypowiadał się krytycznie nie tyle o samych dobrach 

materialnych, ile o ich błędnym użyciu, o przedkładaniu wartości 

(dóbr) niższych (materialnych) nad wartości (dobra) wyższe (du-

chowe), albo też o przedkładaniu „mieć” nad „być”. Wskazywał tym 

samym na odwróconą, niedojrzałą, subiektywną hierarchię wartości 

jako na błędny porządek dóbr (błędny porządek wartości), który nie 

cofa się przed wywyższeniem antywartości (np. zła w postaci nie-
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sprawiedliwości czy kłamstwa), kosztem wartości (dobra w postaci 

sprawiedliwości czy prawdy). Człowiek kieruje się wtedy machiavel-

liczną zasadą, mówiącą, że cel uświęca środki (skutkiem czego jest 

to, iż dla subiektywnego poczucia szczęścia krzywdzi się innych, 

sprowadza się na nich obiektywne nieszczęście, np. bogacz krzywdzi 

biednego odbierając mu zapłatę). „Ciągle myślimy, że życie to tyle, 

co użycie. Ciągle staramy się coś dla siebie zagarnąć, coś posiąść. 

Nie cofamy się przed niesprawiedliwością, przed kłamstwem. W 

różny sposób staramy się zdobyć to, co[,] według nas[,] może nam 

dać szczęście. Tak postępujemy, jakby naszym bogiem były dobra 

materialne. Pieniądz staje się najwyższą wartością. Dla zdobycia 

pieniędzy gotowi jesteśmy do wszystkiego. Ale to jest właśnie trage-

dia naszego życia. Na tym polega nasze zaślepienie, że przybraliśmy 

taki sposób życia, który nie odpowiada myśli Bożej, który opiera się 

na wielkim złudzeniu i nieporozumieniu”
73

. Antywartości (ułuda 

wartości) nie przynoszą w efekcie jednak prawdziwego szczęścia, 

nie prowadzą do dobra, ale do zła, dlatego nie można opierać wy-

chowania na antywartościach albo na wartościach zredukowanych do 

materialnych, niższych. 

  

II. Antywartości (zaprzeczenia dobra). 

Autor opisywał, analizował antywartości w kontekście kondy-

cji ludzkiej (antropologia aksjologiczna, aksjologia antropologiczna). 

Człowiek jako istota skażona, słaba z natury, jest skłonny do anty-

wartości, ulega pokusom negatów wartości (złu, kłamstwu itd.). Jed-

nak Blachnicki posunął się w swoich określeniach jeszcze dalej, 

niemal do negacji zdolności czynienia dobra przez człowieka, wsku-

tek skażenia (grzechu). Antropologia i aksjologia warunkują się wza-

jemnie w tym sensie, że filozofia człowieka warunkuje etykę (filozo-

fię dobra), natomiast etyka wpływa na rozpoznanie kondycji czło-

wieka. Warto zwrócić uwagę na koncepcję człowieka w kontekście 

czyniciela, aktosprawcy antywartości. „Nie możemy być spokojni co 

do tego, czy żyjemy w świetle, czy w ciemności, póki nie żyjemy w 

stałej świadomości naszej grzeszności, naszej nieudolności, naszej 

absolutnej niezdolności do jakiegokolwiek dobra. Póki nam się wy-

daje, że jeszcze cokolwiek dobrego w nas jest, póty jeszcze jesteśmy 
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w ciemności”
74

. Owa ‘ciemność’ to jest, oczywiście, analogon anty-

wartości (negaty wartości: zło, kłamstwo itd.), a światło - to analo-

gon ‘wartości’, lecz tu bardziej chodziło o wyostrzenie sumienia 

ludzkiego, wyczulenie go na wartości moralne i antywartości moral-

ne (negaty wartości moralnych).  

Autor wskazał na moralną zasadę: akcji - reakcji, przy czym 

Newtonowska zasada: „każda akcja budzi reakcję” została tu prze-

niesiona w sferę moralności. Każdą reakcję negatów wartości bole-

śnie odczuwa (każdy, pewien?) człowiek samotnie walczący z anty-

wartościami, tylko za pomocą własnej woli. Blachnicki posługuje się 

tu pewną metaforą, obrazem dla ilustracji problemu. Antywartości są 

jak „mur”, a wola ludzka staje się jak głowa ludzka, która ów mur 

próbuje bezskutecznie przebić. Z tej koncepcji nie wynika jednak 

pesymizm moralny (wszak ‘głową muru się nie przebije’, jak mówi 

przysłowie), ponieważ należy uwzględnić czynnik nadprzyrodzony 

(Boga, łaskę Bożą) jako pomoc w zwalczeniu antywartości. Zatem z 

antywartościami należy walczyć, ale głównie pośrednio: zdając się 

na pomoc Boga. Próby wytworzenia miłości poprzez akty woli (tzw. 

w teologii duchowości ‘czynność własna’), aby za pomocą miłości 

bezpośrednio (duchowo, wewnętrznie) przeciwstawiać się antywar-

tościom - są skazane na niepowodzenie. „Jedno (...) wydaje się być 

pewnym: celem wysiłku woli nie może być nigdy bezpośrednie wy-

wołanie skutku w sensie jakiegoś »ulepszenia« naszego wnętrza. 

Jakieś heroiczne zmaganie się, wytężanie woli, aby wykrzesać z 

siebie uczucie żywej miłości, aby usunąć z siebie oschłość, obojęt-

ność, odsunąć natrętne myśli - nigdy nie osiągnie zamierzonego celu. 

Przeciwnie, im większy wysiłek zrobimy w kierunku usunięcia danej 

niedoskonałości, tym silniej będziemy ją [niedoskonałość] odczuwa-

li. Działa tutaj bowiem naturalne prawo o reakcji równej[,] co do 

wielkości[,] odpowiadającej wszelkiej akcji! Im silniej uderzamy o 

ścianę, tym silniejszy stawia ona [ściana] opór. Tak samo jest, gdy 

wysiłkiem swojej woli uderzamy o mur, w skałę skażenia naszej 

natury. W życiu wewnętrznym należy więc unikać wszelkiego takie-

go »szarpania się«, (...) należy nastawiać się na przyjęcie tego, co w 

nas jest, i na oczekiwania tego, co może zdziałać w nas jedynie Bóg. 
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To oczekiwanie zaś musi być głęboko pokorne i nie może polegać na 

wyznaczaniu Bogu tego, co teraz powinien w nas zrobić!”
75

. Pomoc 

we wzrastaniu, w wyzwalaniu się z antywartości zapewnia łaska 

Boga, ale wysiłek człowieka w przezwyciężeniu negatów wartości 

także powinien być podjęty we współpracy z Bogiem (z bezintere-

sownym darem Jego pomocy zwanym łaską).  

Zło. Autor wielokrotnie wypowiadał się na temat zła (anty-

wartości moralnej), można przytoczyć dla przykładu kilka charakte-

rystycznych wypowiedzi. Koncepcja zła u Blachnickiego jest, rzecz 

jasna, koncepcją chrześcijańską co do genezy. „Korzeniem (...) zła 

jest bunt przeciwko Bogu, jest nieposłuszeństwo, najpierw anioła, 

który został strącony i stał się szatanem, a potem nieposłuszeństwo 

człowieka - pragnienie istnienia w niezależności od Boga: »Staniecie 

się jako bogowie...« (por. Rdz 3,5)”
76

. Blachnicki nie był wszakże 

manichejczykiem, więc nie uznawał absolutności zła, nie uznawał 

nieracjonalnego, nielogicznego poglądu o istnieniu jakoby dwóch 

Absolutów (Dobra i Zła), skoro uważał, że „Zło jest bezsilne, zło 

musi służyć także dobru. Ostatecznie wszystko musi służyć zwycię-

stwu dobra. Wszelkie wysiłki, wszelkie próby, które mają swe źródło 

w inspiracji złego ducha, wszelkie te wysiłki realizowane przez 

biednych ludzi, którzy są niewolnikami grzechu i szatana, i kłamstwa 

- prowadzą do zwycięstwa dobra”
77

. Twierdził, że każde konkretne 

zło, reprezentowane przez danego człowieka, Bóg może przemienić w 

konkretne dobro (np. wskutek metanoi, nawrócenia). Nie ma takiego 

zła na świecie, wobec którego Bóg jest bezsilny, bo to zło jest bezsilne 

wobec Dobra (Boga). Działanie Boga-Dobra na złego człowieka jest 

działaniem przemieniającym, zmieniającym, odwracającym hierarchię 

wartości (porządek dóbr). Blachnicki, nawiązując do sceny wyrzuce-

nia demona z opętanego (Łk 4,35), dał przykład zła (pijaństwa): „Jed-

no Jego [Boga] słowo wystarczy, aby uwolnić nas. (...) Tak się czasem 

mówi: »Ten człowiek już jest zgubiony. On [człowiek] już z nałogu 

pijaństwa nie wyjdzie. Trzeba na niego [tego człowieka] machnąć 
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ręką«. To nieprawda. To jest niezgodne z Ewangelią. Któż bowiem 

może postawić granicę wszechmocy Bożej?”
78

. 

Kłamstwo. Autor pisał nie tylko o wartościach, ale także o an-

tywartościach (np. o złu, kłamstwie), o systemach antywartości, o 

zorganizowanych strukturach antywartości (państwach totalitarnych i 

nie tylko): „Historia pokazuje, że zło, którego orężem jest kłamstwo i 

strach, wciela się i objawia w życiu jednostek, grup i w całych sys-

temach sprawowania władzy i zniewalania narodów”
79

. Sługa Boży 

scharakteryzował kłamstwo jako zło moralne, powodujące określone 

(destrukcyjne duchowo) skutki w człowieku. Kłamstwo deterioryzu-

je człowieka, pociąga za sobą kolejne zło moralne, stąd wynika pod-

stawowe dla wychowania przesłanie o wychowaniu w prawdzie, jako 

fundamentu dla moralności ludzkiej. „Wszelkie kłamstwo ma swoje 

źródło w kłamstwie podstawowym, które przebudowuje samo-

świadomość człowieka w samym rdzeniu jego osobowego istnienia. 

Kłamstwo to wyrażone jest w słowach Kusiciela: »...tak jak Bóg 

będzie znali dobro i zło« (Rdz 3, 5). Ulegając tej pokusie człowiek 

przyjmuje - nie odpowiadającą jego [człowieka] naturze - samoświa-

domość bytu absolutnego, istniejącego z siebie i dla siebie. [Czło-

wiek] Siebie też czyni normą dobra i zła, ku sobie też kieruje swoją 

miłość, czyli moc oddania siebie (samo-lubstwo). Z tego odruchu 

samo-ubóstwienia wyrasta też tendencja do poddania sobie wszyst-

kiego i wszystkich. Kłamstwo więc konstytuuje fundamentalną sa-

moświadomość człowieka i przez to człowiek staje się niewolnikiem 

w głębi swej istoty, zdeterminowanym równocześnie do zniewalania 

innych. (...) Kłamstwo staje się (...) jakąś nieuniknioną koniecznością 

dla tych, którzy żyją w zakłamaniu podstawowym, nie poddając 

swego istnienia Bogu. Żyjąc (...) w nieustannym lęku przed zdema-

skowaniem kłamstwa (...), nie widzą oni [ludzie żyjący w kłamstwie] 

innej drogi (...)[,] jak kolejne zaszczepianie lęku tym, którzy powinni 

uznać ich [ludzi żyjących w kłamstwie] władzę poprzez uznanie 

kłamstwa (...). Kiedy zaś się to nie udaje i zmuszeni są kapitulować 

wobec świadectwa danego prawdzie, sięgają do zabójstwa. (...) 

Kłamstwo - które (...) jest duchowym zabójstwem dokonanym na 
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prawdzie - rodzi zabójstwo. Dlatego Chrystus nazywa szatana ojcem 

kłamstwa i zabójcą (por. J 8,44)”
80

. Autor pisał o kłamstwie ludzkim 

jako o świadomym błędzie epistemologicznym: „Tyle jest błędów w 

naszym życiu i tyle kłamstwa; jesteśmy prawdziwymi niewolnikami 

ducha kłamstwa (...)”
81

. Błąd poznawczy prowadzi do zniewolenia 

epistemologicznego u człowieka, do zanegowania wolności ludzkiej. 

Zniewolenie. Autor za antywartość uznawał strach lub lęk 

oraz niewolę. Stąd proponował wyzwolenie (wolność) od zniewole-

nia, przezwyciężenie strachu i lęku - przez odwagę świadczenia o 

dobru (miłością, otwartością na drugiego człowieka, którego traktuje 

się jako brata): „Lęk stwarza w nas sytuację niewoli wewnętrznej i 

dlatego problem przezwyciężenia lęku i strachu jest kluczowym pro-

blemem w całym zagadnieniu wyzwolenia człowieka”
82

. Autor do-

dawał, iż „Lęk sprawia, że jesteśmy niewolnikami. Człowiek, który 

się nie boi, jest człowiekiem wolnym nawet w kajdanach, nawet w 

więzieniu, nawet przykuty do łoża boleści, nawet w chwili konania 

na krzyżu. To jest tajemnica naszej wolności. Wszędzie tam, gdzie 

panuje strach, gdzie jeden człowiek boi się drugiego, jest niewola. W 

naszym narodzie i na całym świecie istnieje dziś sytuacja, którą 

określa dialektyka: pan - niewolnik. W każdym systemie, w którym 

ludzie są podzieleni na panów i niewolników, strach jest udziałem 

jednej i drugiej strony. Niewolnicy boją się panów, gdyż są od nich 

zależni. Boją się też panowie, boją się nawet bardziej[,] niż niewol-

nicy. Popatrzmy na wielkich tego świata. Nikt z nich nie wychodzi 

na ulicę, na spotkanie z podwładnymi bez ochrony”
83

. 

Zniewolenie jest zaprzeczeniem wolności, a kłamstwo jest 

zniewoleniem prawdy. Zniewolenie zewnętrzne (fizyczne) i zniewo-

lenie wewnętrzne (duchowe) to dwa oblicza niewoli (niewola du-

chowa, wewnętrzna jest realnie gorsza od niewoli materialnej, ze-

wnętrznej). Autor pisał, analizując wielorakie uwarunkowania anty-
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wartości i czerpiąc z własnego, autentycznego, głębokiego doświad-

czenia więzień okupanta, obozów koncentracyjnych: „Narzucona 

nam konieczność życia w nieustannym zakłamaniu stanowi najgłęb-

sze źródło albo nawet samą istotę naszej niewoli. Człowiek bowiem, 

który żyje w wewnętrznej prawdzie[:] [1.] ze sobą, [2.] ze swoim 

sumieniem, [3.] [ze] swoją naturą i [4.] [ze swoim] powołaniem, a 

ostatecznie [5.] z myślą Bożą w sobie, jest wewnętrznie wolny, cho-

ciażby nawet zewnętrznie dźwigał lub znajdował się za kratami wię-

zienia albo za drutami kolczastymi obozu. Także w jego [człowieka] 

sytuacji spełnia się obietnica: »Prawda was wyzwoli«. Ale z powyż-

szego wynika również, że właściwie nikt nie może pozbawić nas 

wolności, jedynie my sami. Chrystus stojący w więzach przed Piła-

tem i przybity do Krzyża pozostał w najwyższym stopniu wolny, 

dając świadectwo prawdzie, iż Bóg jest miłością”
84

. Wyzwolenie z 

niewoli do wolności jest w pierwszym rzędzie wyzwoleniem z nie-

woli duchowej do wolności ducha. Autor ukazywał niewolę w kon-

tekście konieczności i życiowych uwikłań człowieka, nadto trafnie 

diagnozował (duchowe, wewnętrzne, jaźniowe) źródło niewoli ludz-

kiej – w postaci struktur kłamstwa, życia wbrew sumieniu, życia 

niezgodnego z naturą ludzką, życia w niezgodzie z Bogiem. 

Rozpusta. Blachnicki pisał o lansowaniu przez współczesną 

pseudokulturę - antywartości (pornografii, rozpusty, cudzołóstwa, 

sodomii...) jako zagrożeniu dla moralności społeczności (rozpo-

wszechnianie pornografii ma służyć złamaniu norm moralnych, ste-

rowanemu planowo osłabieniu chrześcijaństwa przez liberalizm mo-

ralny i jego dysponentów): „Przykazania Boże stały się pośmiewi-

skiem. Książki, w sposób, który się nawet w głowie nie mieści, wy-

kpiwają podstawowe normy etyczne, zwłaszcza w dziedzinie VI 

przykazania, i to jest lektura obowiązkowa dla dzieci i młodzieży w 

szkołach, masowo rozpowszechniania w każdym kiosku. Dawniej 

byłoby to zaliczone do literatury zbrodniczej, za ich rozpowszech-

nianie karano by ludzi więzieniem, a dzisiaj karze się tych, którzy 

nie wypełniają normy w sprzedawaniu takiej literatury. Prawdziwy 

zalew, zaplanowana akcja niszczenia »murów Jerozolimy«, to jest 

norm etycznych, przykazań Bożych. Tu i tam wznoszą się jeszcze 
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szczątki murów. Z tym większą wściekłością atakuje się je [mury 

(normy etyczne)], żeby padły”
85

. 

Fałsz. Autor zaliczył do antywartości także: „fałszywy sąd o 

swej wartości, przyznanie sobie samemu godności i wartości, której 

w rzeczywistości nie ma”, a dzieje się tak wtedy, kiedy „człowiek 

maluje sobie w swej duszy obrazy przyszłych powodzeń i triumfów, 

gdy naprzód kosztuje nagrody i uznania za prace, które jeszcze nie są 

ukończone lub ocenione przez drugich. Gdy wyobraźnia stwarza 

fikcyjne pochwały i uznania, podziwy i zachwyty itp. i delektuje się 

tą obrzydliwą fikcją (...)”
86

. Człowiek powinien żyć w prawdzie, a 

nie w iluzji, dltaego wychowanie realistyczne powinno być pozba-

wione tego typu sytuacji iluzyjnych. 

Pycha. Autor Pielgrzymowania nadziei wskazał na pychę jako 

na zło (antywartość), która fałszuje człowieczeństwo (fałszywa auto-

deifikacja) i przeprowadził jej wnikliwą analizę. „Pychę można okre-

ślić jako poczucie istnienia z siebie albo jako samoubóstwienie. (...) 

Postawa ta (...) polega na braku wszelkiej świadomości własnej 

względności”
87

. Autor dostrzegał cechę niewdzięczności w pysze 

(niewdzięczność jako element rozpoznawczy pychy u osoby): 

„Człowiek pyszny za nic nie dziękuje, bo zawsze sądzi, iż zasłużył 

na więcej[,] niż otrzymał”
88

. Autor stwierdzał także zafałszowanie 

obrazu samego siebie u osoby pysznej: „Człowiek pyszny nie potrafi 

znieść obrazu własnej nędzy i woli utożsamiać się z ideałem, który 

jest przedmiotem jego pragnień. A jeżeli już odkryje w sobie zło, 

wtedy pogrąża się w smutku i rozpaczy”
89

. Uważał, że „Pycha potra-

fi uczynić skomplikowanymi najprostsze sprawy”
90

. Wskazywał na 

samopoznanie człowieka i na wyróżniki (wskaźniki) owego samopo-

znania: „Kto nie zna swojej pychy, ten w ogóle jeszcze nie zna sie-

bie. Początek poznania siebie w świetle Bożym, w świetle Ducha 

Świętego, to jest poznanie swojej pychy jako podstawowej, codzien-

nej tendencji. Pycha musi się dla nas stać zasadniczym problemem 
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życia wewnętrznego”
91

. Wskazywał na pychę jako na antywartość 

uniemożliwiającą zbawienie (ocalenie człowieka przez Boga) oraz 

wszelki rozwój moralny, wszelkie wychowanie: „Człowiek sam 

chciałby siebie zbawić, nie chce nikomu zawdzięczać tego, że jest 

zbawiony. Uważa, że jego własny wysiłek, jego asceza, jego silna 

wola, jego postanowienie [-] są źródłem poprawy, udoskonalenia 

siebie. A to właśnie jest pycha”
92

. Dookreślał, że „Nasza pycha nie 

chce być zbawiona przez łaskę. Nasza pycha chce mieć swoje zasłu-

gi. Dlatego wcale nie jest to takie łatwe, żeby się zdać na Boga. Ktoś 

powie: »No cóż, to ja rozłożę ręce i powiem, że już nic nie muszę 

robić, zdam się tylko na Boga, na Jego [Boga] łaskę«. Spróbujmy to 

zrobić. To jest najtrudniejsze dla naszej natury. Nasza pycha nie chce 

zrezygnować z tego, żeby mieć coś w ręku. Pycha, która chce móc 

zawsze sobie wszystko przypisywać, jest w nas głęboko zakorzenio-

na”
93

. Twierdził, że „Pycha nie chce uznać, że nie potrafi być dobra 

sama z siebie”
94

. Pisał o człowieku pysznym następująco: „Każdy 

człowiek pyszny jest »samozwańcem«, sam wynosi się na tron, nie 

czekając na świadectwo drugich”
95

. Pisał o pysze i jej przejawach 

następująco: „Nieraz pycha objawia się w ten sposób, że człowiek 

nie potrafi ścierpieć obok siebie nikogo, kto stałby wyżej od niego 

albo, kto nie byłby mu [człowiekowi] poddany. Chciałby wszystkich 

sobie poddać i podporządkować. Ta tendencja jest w każdym z nas, 

w mniejszym lub większym stopniu. Objawia się ona [tendencja] w 

ten czy inny sposób, ale każdy z nas ją [tendencję] w sobie odkrywa 

- i to jest jakiś problem”
96

. Pycha jako antywartość, jako negat war-

tości pokory jest w gruncie rzeczy zaprzeczeniem człowieczeństwa, 

prowadzi do antywychowania, antykultury, działa przeciwko paidei 
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(kultury, wychowania), dlatego nie może być podstawą działań wy-

chowawczych.  

Zarozumiałość. Innym rodzajem negatu wartosci jest przy-

kładowo zarozumiałość - jako odmiana pychy. Autor charakteryzo-

wał zarozumiałość (człowieka zarozumiałego) następująco: „Czło-

wiek zarozumiały najpierw sam sobie oddaje chwałę, jest pierwszym 

»bałwochwalcą«, sam sobie najpierw oddaje pokłony, sam osadza się 

na tronie, a potem zwraca się z pretensją do drugich, aby czynili tak 

samo”
97

. Zarozumiałość podobnie jak pycha, nie może być podstawą 

wychowania, bo wychowanie nie może opierać się na jakichkolwiek 

negatach wartości (na jakichkolwiek antywartościach). 

 

Streszczenie  

Elementy teorii wartości w koncepcji ks. Fr. K. Blachnickiego 

Ks. Franciszek Karol Blachnicki (1921-1987) był założycielem 

Ruchu „Światło-Życie” w Polsce. Stworzył pedagogikę kultury 

chrześcijańskiej w oparciu m. in. o antropologię chrześcijańską, ak-

sjologię chrześcijańską (uniwersalną etykę katolicką), zakorzenioną 

w teologii. Autor artykułu pokazuje niektóre elementy koncepcji 

wartości w dziele (oeuvre) ks. Blachnickiego (zarys jego realistycz-

nej teorii aksjologicznej). Wartości (dobra) są podzielone na grupy, 

tworząc obiektywną hierarchię wartości. Najwyżej umieszczone są 

wartości religijne (Bóg, świętość), poniżej wartości moralne (np. 

sumienie, patriotyzm) jako wynikające z wartości religijnych. Inne 

wartości (np. poznawcze, estetyczne, użytecznościowe) stoją niżej w 

obiektywnej hierarchii aksjologicznej i są podporządkowane warto-

ściom religijnym i moralnym. Istnieją wartości (dobra) oraz antywar-

tości (negaty dobra). Wychowanie człowieka nie może opierać się o 

antywartości. Autor artykułu próbuje zrekonstruować hierarchię 

wartości w aksjologicznej koncepcji ks. Blachnickiego i podaje 

przykłady konkretnego rozumienia poszczególnych wartości i anty-

wartości przez niego. Autor artykułu wykorzystał aksjologiczną me-

todę analizy wartości (stosowaną przez prof. Bogusława Żurakow-

skiego) i metodę historiograficzną analizy dokumentu (dla analizy 

tekstów ks. Blachnickiego).  
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Summary  

Elements of theory of values in rev. Fr. K. Blachnicki’s conception 

Rev. Franciszek Karol Blachnicki (1921-1987) was a founder 

of Movement ‘Light-Life’ in Poland. He created pedagogy of Christian 

culture e. g. based on Christian anthropology, Christian axiology (uni-

versal Catholic ethics), rooted in theology. Author of article shows some 

elements of conception of values in rev. Blachnicki’s oeuvre (outline of 

his realistic axiological theory). Values (the good) are divided on 

groups, creating objective hierarchy of values. There are religious values 

(God, holiness) placed at most, below there are moral values (e.g. con-

science, patriotism) as resulting from religious values.. Another values 

(e. g.  cognitive, aesthetic, useful values) are located below in objective 

axiological hierarchy and they are subordinated to the religious and 

moral values. There are values (goods) and anti-values (negats the 

good). Education (upbringing) of a man can not based on anti-values. 

Author of this article (author of this paper) tries to reconstruct hierarchy 

of values in axiological conception of rev. Blachnicki and he gives ex-

amples of specific understanding of  individual values and negative 

values by him. The author of this article (this paper) used the axiological 

method of analysis of values (used by professor Bogusław Żurakowski) 

and historiographical method of analysis of document (for analysis of 

texts written by rev. Blachnicki). 
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