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KULTURA W UJĘCIU KS. FRANCISZKA KAROLA 
BLACHNICKIEGO

W rozbudowanej literaturze przedmiotu dotyczącej ks. Franciszka Karola Blach-
nickiego (1921–1987) nie ma osobnego studium na temat jego rozumienia kultu-
ry. Stąd w niniejszym artykule podjęto próbę podjęcia kluczowych kwestii, nie 
wyczerpując jednak poruszanej problematyki. W niniejszym studium stosowano 
historiografi czną metodę badawczą, akceptowaną w naukach humanistycznych – 
analizę dokumentu1. W innym miejscu opisano koncepcję człowieka, wartości 
i wychowania w ujęciu ks. F.K. Blachnickiego2.

Kultura jest zespołem czynności i wytworów człowieka. Starożytni Grecy do 
określenia kultury i wychowania używali jednego terminu: paideia. Pedagogika 
kultury chrześcijańskiej zasadza się na wartościach duchowych człowieczeństwa 
(uwzględniając jednak realistycznie aspekt materialny), wychodzi od pajdialnych 
fundamentów: dobra, prawdy i piękna. Kultura nie jest rzeczą indywidualną, ale 
jest sferą wspólnotową, stąd międzyosobowe odniesienia (np. międzypokoleniowy 
przekaz wartości). Autor Godzin Taboru wiedział o tym jako uczeń prof. Stefana 
Kunowskiego, pedagoga kultury, i jako człowiek znający pisma fi lozofów (np. Ma-
xa Schelera, co jest poświadczone źródłowo)3. Wychowanie jest kulturą, a kultura 
– wychowaniem. W ujęciu Blachnickiego mamy do czynienia z wzajemnym prze-
nikaniem się elementów teorii kultury, fi lozofi i kultury, teologii kultury i pedago-

1  B. Łuczyńska, Badania historyczne w pedagogice [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, 
S. Palka (red.), Kraków 1998, s. 121–134, bibliografi a.

2  M.M. Tytko, Człowiek, wartości, wychowanie – w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, 
mnps.

3  F. Blachnicki, Myśli, wyznania, testament, Lublin 2002, s. 53, przypis 1.
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giki kultury. Teologia pastoralna, którą uprawiał, jest w gruncie rzeczy teologią 
kultury w szerokim znaczeniu, łączyła w sobie rozmaite wątki fi lozofi czne, peda-
gogiczne i teologiczne. Wypowiedzi na temat kultury miały u Blachnickiego cha-
rakter raczej przygodny, nie budował on bowiem w sposób intencjonalny całego 
systemu fi lozofi cznego. Można jednak dążyć do odczytania jego zasadniczych my-
śli związanych z kulturą, zwłaszcza w kontekście wychowania. Niniejszy tekst jest 
właśnie próbą rekonstrukcji koncepcji kultury przez ks. Franciszka Karola Blach-
nickiego. 

Autor Spojrzeń w świetle łaski prezentował procesualne (czynnościowe) rozu-
mienie kultury, kiedy tak pisał o niej: „Budowanie kultury jest procesem, który 
zaczyna się wewnątrz człowieka, od jego odnowy, przemiany – od wychowania 
nowego człowieka. Nowy człowiek nie może być jednak samotny. Tylko wtedy 
będzie on nowym człowiekiem, kiedy będzie człowiekiem komunii – wspólnoty 
z innymi ludźmi. Z tych właśnie wartości nadrzędnych wynikają konsekwencje we 
wszystkich dziedzinach życia. Jest to próba wprowadzenia we wszystkie dziedziny 
życia [–] nowego ładu, w którym prawdziwe wartości są rzeczywiście postawione 
na pierwszym miejscu i wszystko służy realizowaniu tych wartości. Gdy te założe-
nia są realizowane, wtedy mówimy o nowej kulturze”4. 

Ks. Blachnickiego charakteryzowało personalistyczne podejście do kultury, co 
wynikało nie tylko z faktu jego przynależności do chrześcijaństwa i określonego 
typu cywilizacji zbudowanej na spuściźnie grecko-rzymskiej, ale z innych źródeł 
(np. czerpał z własnego głęboko ludzkiego doświadczenia życiowego). Dostrzegł 
negatywne aspekty rozpowszechnionych wzorców popularnej kultury współcze-
snej (masowej, zhedonizowanej, wyalienowanej kultury zabawy). „Współczesną 
kulturę określa się ogólnie jako kulturę masową, konsumpcyjną, a człowieka, któ-
ry w niej [kulturze masowej, konsumpcyjnej] jest ideałem, określa się jako czło-
wieka sukcesu. Współczesna kultura jest więc kulturą, w której dominuje kon-
sumpcja, sukces i masowość. Cechy te są wynikiem błędnej koncepcji człowieka. 
Masowość kultury, cywilizacji ignoruje fakt, że człowiek jest osobą. Ktoś próbował 
scharakteryzować tę współczesną cywilizację i kulturę oraz współczesnego czło-
wieka określeniem, które stało się tytułem książki (…) »Der Mensch ohne ich«, 
tzn. »Człowiek bez ‘ja’« – człowiek, który nie jest osobą oceniającą i wybierającą 
w sposób świadomy i wolny. Środki masowego przekazu, prasa – te potężne środ-
ki kształtowania opinii – prowadzą do tego, że człowiek przestaje myśleć samo-
dzielnie, krytycznie, a zaczyna powtarzać slogany. Dzisiaj powszechnie ludzie żyją 

4  F. Blachnicki, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło–Życie, Lublin 1995, s. 165. Por.  idem, 
Myśli…, s. 73.
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sloganami, które nie wyrażają ich własnego[,] krytycznego sądu, ale to, co zostało 
im [ludziom] zasugerowane przez propagandę, modę, powszechnie przyjęty styl 
życia, Kiedy się człowieka zapyta: »dlaczego tak postępujesz, dlaczego taką wyra-
żasz opinię?«, to bardzo często nie umie on [człowiek] dać odpowiedzi, a w końcu 
powiada: »Bo tak wszyscy mówią, tak wszyscy czynią«”5. ‘Człowiek bez właściwo-
ści’ to antropologiczne zaprzeczenie ‘człowieka-osoby’. Autor ten wskazał na błąd 
antropologiczny jako na przyczynę błędnej koncepcji kultury popularnej.

Psychologia tłumu, instynkt stadny zastępują w tzw. kulturze masowej rozum-
ne krytyczne podejście do rzeczywistości kulturowej (i do wychowania). Autor 
Istoty świętości próbował przeciwdziałać owej współczesnej antykulturze (kulturze 
masowej, która deprawuje człowieka), ukazując wzór „nowej kultury” stwarzanej 
przez (Pawłowego) „nowego człowieka”, co udało mu się o tyle, o ile stworzył mo-
del wychowania elit chrześcijańskich. Model ten sprawdził się w praktyce wycho-
wawczej Ruchu Światło – Życie w pogłębianiu kultury chrześcijańskiej przez mło-
dzież oazową (młode elity Kościoła). Kultura ta zasadza się na cnotach teologalnych 
(wiara, nadzieja, miłość), na pielęgnowaniu wartości wyższych, duchowych (reli-
gijnych, moralnych).

Jako Autor Charyzmatu i wierności widział kulturę także jako permanentny 
proces (nieustanną czynność) wewnętrznego doskonalenia człowieka-osoby. Roz-
wój człowieka jest nie tylko autonomiczny, ale także heteronomiczny, bo dobro 
wspierające ów rozwój przychodzi nie tylko z wewnątrz (z sumienia ludzkiego), 
ale i z zewnątrz (od innych ludzi, od Boga, który wszak jest także w naszym wnę-
trzu, w naszym sumieniu). „Niejeden człowiek myśli, że postęp w życiu wewnętrz-
nym polega na tym, że jest coraz czystszy, coraz doskonalszy w swoich myślach, 
słowach i postępowaniu, że jest coraz bardziej święty, że już nie ma grzechów i mo-
że być coraz bardziej z siebie zadowolony. Właśnie[,] kiedy jestem z siebie zado-
wolony, to wszystko przekreślam, bo wtedy spoczywam w sobie – ostatecznie nie 
wychodzę ze swojej pychy, co jest istotną przeszkodą w moim stosunku do Boga. 
Natomiast poprzez niepowodzenia, słabości, oschłości, cierpienia – jak w piecu 
ognistym z bezkształtnej i brudnej bryły kruszcu wytapia się złoto – coraz czystsza 
i silniejsza staje się moja wiara i nadzieja[,] sprawiająca, że potrafi ę ufać wbrew 
[brakowi] nadziei w każdym doświadczeniu, że się nie załamuję i że właśnie odda-
ję chwałę Bogu. A z tego wyrasta miłość”6. 

5  F. Blachnicki, Oaza…, s. 168. Por. idem, Myśli…, s. 73–74.
6  F. Blachnicki, Szkoła Modlitwy, cz. IV: Namiot Spotkania, Krościenko 2000, s. 26. Por. idem, 

Myśli…, s. 119.
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W Szkole modlitwy rozwój kultury wewnętrznej (wychowanie człowieka) wi-
dział jako rozwój duchowy ludzkiej istoty w relacji z Bogiem. Wszelkie skutki wy-
chowawcze u ludzi (także u chrześcijan, ale nie tylko u nich) są (pośrednio lub 
bezpośrednio) związane z wertykalną relacją: człowiek–Bóg. „Postęp w moim ży-
ciu, osiąganie celu życia, mierzy się właśnie tą miarą, w jakim stopniu zjednoczenie 
z Bogiem we mnie staje się faktycznie centralną rzeczywistością i przenika całe 
moje życie”7. Wychowanie chrześcijańskie mierzy się duchową relacją do Boga, 
a zachowanie zewnętrzne jest tylko skutkiem owej wewnętrznej relacji, która prze-
nika wszystkie inne relacje kulturowe, antropologiczne.

Autor Rekolekcji więziennych postulował budowę nowej kultury przez nowego 
człowieka, czyli budowę pogłębionej kultury chrześcijańskiej przez nawróconych, 
głęboko wierzących chrześcijan (projekt kultury eklezjalnej). „Jeżeli mówimy: 
[1.] nowa kultura, [2.] nowa wspólnota, [3.] nowy człowiek, to musimy pamiętać, 
że słowo »nowy« czerpiemy z Objawienia Bożego, z Pisma Świętego, gdzie jest 
mowa o nowym człowieku, o nowym stworzeniu, a w Apokalipsie powiedziane 
jest: »Oto czynię wszystko nowe« ([Ap] 21,5). Słowo »nowy« w Piśmie Świętym 
łączy się z tajemnicą Wcielenia i Odkupienia człowieka, z nową rzeczywistością, 
którą jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Ono [Zmartwychwstanie Chrystusa] kon-
stytuuje nowy porządek, który jest dla człowieka porządkiem ostatecznym”8.

Wspomniana nowa kultura jest w istocie kulturą eschatologiczną, skierowaną 
ku wieczności, ku ostateczności wszystkich wartości, bo to Jezus Chrystus (a nie: 
człowiek, zwany, nie wiadomo dlaczego, „nadczłowiekiem”, jak postulował F. Nie-
tzsche) „przewartościowuje” wszystkie wartości, w tym sensie, że utwierdza i umac-
nia dobro, a osłabia zło (i na tym „przewartościowaniu” w gruncie rzeczy polega 
Miłosierdzie Boże na Sądzie Ostatecznym wobec każdego człowieka, niezależnie 
od kultury, w której dany człowiek się wychował). Nowa kultura, czyli pogłębiona 
kultura chrześcijańska, jest kulturą przewartościowaną przez Jezusa Chrystusa 
i tworzoną dla Jezusa Chrystusa (dla Boga). Przewartościowanie kultury jest jed-
nocześnie przewartościowaniem wychowania, umocnieniem, udoskonaleniem 
w dobru. W pracy Wiara i świadectwo twierdził, że wychowanie powinno być ro-
zumne i do rozumnych rezultatów prowadzić. Wychowanie umysłowe, czyli ro-
zumne, jest istotne w wychowaniu chrześcijańskim, ponieważ chrześcijaństwo jest 
religią rozumną, racjonalną, tym bardziej że u jej podstaw stoi wiara w Logos, tzn. 
Słowo, Myśl, Rozum, czyli w Boga, który rozumnie stworzył świat, przez co świat 

7  F. Blachnicki, Pielgrzymowanie nadziei. Nowenna, cz. II: Modlitwa o dar Nowej Wspólnoty, 
Lublin 1992, s. 17. Por. idem, Myśli…, s. 119–120.

8  F. Blachnicki, Oaza…, s. 166–167. Por. idem, Myśli…,  s. 185–186.
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jest inteligibilny, stąd można w świecie odczytać dzieło inteligencji, dzieło istoty 
rozumnej. Kolejną cechą koncepcji kultury u ks. Blachnickiego jest realistyczny 
racjonalizm. Z powodu racjonalizmu był on przeciwny „wychowaniu” uczuciowe-
mu, tj. uleganiu uczuciowym, emocjonalnym kaprysom dziecka. „Najgorzej wy-
chowują dzieci tacy rodzice, którzy wszystko im [dzieciom] dają według ich [dzie-
ci] zachcianek”9. W innym miejscu Pielgrzymowania nadziei formułował jasno 
zdanie o wychowaniu: „Trzeba wychowywać człowieka, który jest człowiekiem – to 
znaczy istotą myślącą”10. Chodzi zatem o ‘tworzenie człowieka w człowieku’ przy 
użyciu rozumnych metod i dla rozumnych celów, poprzez duchowe wartości reli-
gijne, moralne, poznawcze, estetyczne w relacji do drugiego człowieka i Boga. Pro-
blem antropologiczno-aksjologiczny u ks. Blachnickiego jest głównym zagadnie-
niem dla uchwycenia podstaw wychowania. ‘Człowiek’, ‘wartości’, ‘wychowanie’ 
w jego koncepcji pojawiają się jako kolejne kwestie powiązane integralnie z zagad-
nieniem kultury. W innym miejscu11 omówiono istotną część poglądów założycie-
la Ruchu Światło–Życie, tj. jego koncepcję wiary, nadziei i miłości ujmowanych 
jako wartości chrześcijańskie, w szczególności jako tzw. ‘cnoty teologalne’, prowa-
dzące do wychowania (Pawłowego) „nowego człowieka”. Kultura wiary, kultura 
nadziei, kultura miłości duchowej (caritas) są podstawami wychowania chrześci-
jańskiego w ujęciu ks. Blachnickiego. Należy zanalizować ową sferę duchowości, 
chociażby przykładowo. Świętości nie da się osiągnąć bez miłości, bez nadziei, bez 
wiary i poza kulturą. Zwierzęta nie osiągają świętości, bo nie tworzą kultury i nie 
została im objawiona religia. Istota świętości – którą pragnął uchwycić młody 
Blachnicki w pracy magisterskiej, pisanej w Uniwersytecie Jagiellońskim12 – pole-
gała na byciu człowiekiem oddanym Bogu wskutek realizowania wartości, wzra-
stania wewnętrznego przez wiarę, nadzieję, miłość, prawdę, dobro, piękno, spra-
wiedliwość, pokój, wolność itd. O tych wartościach pisał twórca oaz i starał się je 
realizować poprzez program wychowawczy młodzieży. Elementy tego programu 
znajdują się już w jego pracy licencjackiej pt. Metoda przeżyciowo-wychowawcza 
dziecięcych rekolekcji zamkniętych. Studium pedagogiczno-pastoralne pisanej pod 
kierunkiem prof. dra Stefana Kunowskiego, pedagoga kultury. Zręby eklezjologicz-

 9  F. Blachnicki,, Szkoła Modlitwy, cz. IV: Namiot…, s. 20. Por. idem, Myśli…, s. 186.
10  F. Blachnicki, Oaza…, s. 169. Por. idem, Myśli…, s. 186.
11  M.M. Tytko, Pedagogika kultury chrześcijańskiej. Wychowanie do wiary, nadziei i miłości 

w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. 
rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Przesłanie moralne Kościoła, ks. 
K. Jeżyna, ks. T. Zadykowicz (red.), Lublin 2008, s. 193–220, przypisy. 

12  M.M. Tytko, Studia teologiczne Franciszka Karola Blachnickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim 
1945–1950 oraz początki koncepcji świętości w jego teologii moralnej i pastoralnej, „Archiwa, Bibliote-
ki i Muzea Kościelne” 2009, nr 91, s. 343–354, przyp., bibliogr.
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nej koncepcji kultury u ks. Blachnickiego zawarte są w jego pracy doktorskiej 
pt. Pośrednictwo Zbawcze Kościoła w ujęciu Franciszka Ksawerego Arnolda. Problem 
zasady formalnej teologii pastoralnej (KUL, Lublin 1965), napisanej pod kierun-
kiem personalisty ks. prof. dra hab. Wincentego Granata, zrecenzowanej przez: 
ks. prof. dra hab. Władysława Poplatka oraz ks. prof. dra hab. Józefa Dejczaka. Po-
nadto eklezjologiczną, czyli personalistyczno-wspólnotową, koncepcję kultury 
ks. Blachnicki zawarł w swojej pracy pisanej na stopień doktora habilitowanego pt. 
Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej (KUL, Lublin 1971), zrecenzowanej 
przez ks. prof. dra hab. Adama Szafrańskiego, ks. prof. dra hab. Czesława Bartnika, 
ks. prof. dra hab. Henryka Boguckiego.

Powyższe rekonstrukcje myśli upoważniają nie tylko do sformułowania pew-
nych wniosków, ale również do wygenerowania charakterystycznych cech koncep-
cji kultury u ks. Blachnickiego. Do nich zaliczyć należy: 1) klasyczny realizm (me-
tafi zyczny), 2) racjonalizm (podejście rozumne), 3) aktywizm (procesualność, 
czynnościowość), 4) personalizm (osoba we wspólnocie), 5) eklezjalność (wspól-
notowość w aktywności osób, zwłaszcza w Kościele), 6) antyliberalizm (tzw. kul-
tura masowa depersonalizuje człowieka, pozbawia go jego istotnego „ja”), 7) kry-
tycyzm, 8) pedagogizm (wychowawcze aspekty kultury rozumianej jako grecka 
paideia). 

Źródła archiwalne (wybór):

I. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:
1) Wydział Teologiczny UJ, teczki studenckie, sygn. AUJ WT II 252, Blachnicki Franciszek, 

1950 [promotor pracy magisterskiej: ks. prof. Marian Michalski].
II. Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie:
1) Blachnicki Franciszek, ks., Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji za-

mkniętych. Studium pedagogiczno-pastoralne, praca licencjacka, Lublin 1963, s. XIII, 397, 
sygn. AU KUL: T. lic. 219. [Promotor pracy: prof. dr Stefan Kunowski, recenzent: ks. 
prof. dr hab. Józef Pastuszka; tytuł licencjata został uzyskany w dniu 29 maja 1963 r.].

2) Blachnicki Franciszek, ks. Pośrednictwo Zbawcze Kościoła w ujęciu Franciszka Ksawere-
go Arnolda. Problem zasady formalnej teologii pastoralnej, praca doktorska, Lublin 1965, 
s. 353, sygn. AU KUL: T. d. 146. [Promotor: ks. prof. dr hab. Wincenty Granat, recenzen-
ci: ks. prof. dr hab. Władysław Poplatek, KUL, ks. prof. dr hab. Józef Dejczak, ATK, 
stopień doktora uzyskany w dniu 19 czerwca 1965 r.].

3) Blachnicki Franciszek, ks., Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej, praca habilita-
cyjna, wyd. Mała Poligrafi a KUL, Lublin 1971, s. V, 529, sygn. AU KUL: T. h. 20. [Recen-



133Kultura w ujęciu ks. Franciszka Karola Blachnickiego

zenci: ks. prof. dr hab. Adam Szafrański, KUL, ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik, ks. prof. 
dr hab. Henryk Bogucki, ATK; kolokwium habilitacyjne: 13 kwietnia 1973 r.; zatwier-
dzenie przez Radę Wydziału Teologicznego KUL: 13 kwietnia 1973 r.; zatwierdzenie 
przez Senat Akademicki KUL, 23 czerwca 1973 r.].

LITERATURA: 

Blachnicki F., Myśli, wyznania, testament, wybór i oprac. A. Oleszczuk, A. Wojnowski, Lublin 
2002.

Blachnicki F., Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło–Życie, Lublin 1995.
Blachnicki F., Pielgrzymowanie nadziei. Nowenna, cz. II: Modlitwa o dar Nowej Wspólnoty, 

Lublin 1992.
Blachnicki F., Szkoła Modlitwy, cz. IV: Namiot Spotkania, Krościenko nad Dunajcem 

2000. 
Łuczyńska B., Badania historyczne w pedagogice [w:] Orientacje w metodologii badań pe-

dagogicznych, Stanisław Palka (red.), Kraków 1998, s. 121–134, bibliogr.
Tytko M.M. , Człowiek, wartości, wychowanie – w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnic-

kiego, mnps.
Tytko M.M. , Pedagogika kultury chrześcijańskiej. Wychowanie do wiary, nadziei i miłości 

w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego [w:] Wychowanie w rodzinie chrześci-
jańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Prze-
słanie moralne Kościoła, ks. Krzysztof Jeżyna, ks. Tadeusz Zadykowicz (red.), Lublin 
2008, s. 193–220, przyp.

Tytko M.M. , Studia teologiczne Franciszka Karola Blachnickiego w Uniwersytecie Jagielloń-
skim 1945–1950 oraz początki koncepcji świętości w jego teologii moralnej i pastoralnej, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2009, nr 91, s. 343–354, przyp., bibliogr.

SUMMARY

Th e author in the article (the study) shows the problem of culture in the conception cre-
ated by rev. Franciszek Karol Blachnicki (born 1921, died 1987), Polish theologian of cul-
ture, who graduated [M.A. ] the Faculty of Th eology at the Jagiellonian University in Cra-
cow (1950), and in the next time he became a doctor of the Catholic University in Lublin 
(Poland) and the creator of the Movement Light–Life. Th e author of this paper shows 
special aspects of this conception on the basis of the selected source-based citations taken 
from the books by rev. Blachnicki. Th e most important aspects of his original conception 
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of culture are: 1) realism, 2) rationalism, 3) activism, 4) personalism, 5) ecclesialism 
(‘Church communitism’), 6) anti-liberalism, 7) criticism, 8) classical pedagogism (the cul-
ture as the education, in Greek language: paideia). 
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