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w Ruchu Światło-Życie, która to animacja wyrasta 
z chrześcijańskiej (personalistycznej) pedagogiki 
kultury, prezentowanej w istocie przez założyciela 
tzw. oaz3, odrębnie także zaprezentowano elemen-
ty koncepcji wychowania4, pedagogikę kultury 
chrześcijańskiej (wychowanie do wiary, nadziei 
i miłości) w ujęciu ks. F. Blachnickiego5, zarys jego 
koncepcji kultury6, studia teologiczne i początki 
koncepcji świętości7, koncepcję wartości8 itd. 

W literaturze przedmiotu dotyczącej twórczo-
ści ks. Franciszka Karola Blachnickiego brakuje 
jednak odrębnego studium na temat jego ogólnej 
koncepcji antropologicznej. Co prawda, szczegó-
łowa koncepcja „nowego człowieka”9 w ujęciu 

3  Tytko M.M. (2009), Animacja kultury metodą skautingu w Ruchu 
Światło-Życie ks. Franciszka Karola Blachnickiego [in:] Petkowicz 
A. (ed.), Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, Lublin, 
p. 285–303.

4  Tytko M.M. (2011), Elementy wychowania chrześcijańskiego 
w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, „Pedagogika 
Katolicka”, vol. 5, no. 1 (8), p. 65–77.

5  Tytko M.M. (2008), Pedagogika kultury chrześcijańskiej. 
Wychowanie do wiary, nadziei i miłości w koncepcji ks. Franciszka 
Karola Blachnickiego [in:] Jeżyna K., Zadykowicz T. (ed.), 
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji 
apostolskiej Jana Pawła II »Familiaris consortio«. Przesłanie 
moralne Kościoła, Lublin, p. 192–220.

6  Tytko M.M. (2009), Kultura w ujęciu Franciszka Karola 
Blachnickiego, „Kultura i Edukacja”, no. 4 (73), p. 127–134.

7  Tytko M.M. (2009), Studia teologiczne Franciszka Karola 
Blachnickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim 1945–1950 oraz 
początki koncepcji świętości w jego teologii moralnej i pastoralnej, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, vol. 91, p. 343–354.

8  Tytko M.M. (2012), Elementy teorii wartości w koncepcji 
ks. Franciszka Karola Blachnickiego [in:] Zimny J., Król R. (ed.), 
Wartości drogą ku wzrastaniu. Praca zbiorowa, Stalowa Wola – 
Kijów – Ružomberok, p. 226–268.

9  Cf. Maślanka J. (2003), Ideał nowego człowieka w duchowości 
chrystologicznej ks. Franciszka Blachnickiego, „Ateneum 
Kapłańskie”, vol. 140, issue 1, p. 98–108.

1

I. Wstęp

Stan badań

W literaturze przedmiotu dotyczącej twórczości 
ks. Franciszka Karola Blachnickiego częściowo 
opisano już niektóre zagadnienia wychowawcze2, 
łączące się z problematyką człowieka, jak np. ani-
mację kultury chrześcijańskiej metodą skautingu 

1  Dalszy ciąg artykułu będzie publikowany w kolejnym numerze 
czasopisma „Kultura i Wychowanie”.

2  Np. Marczewski M. (1997), Młodzież w Kościele w wizji 
ks. Franciszka Blachnickiego, „Ateneum Kapłańskie”, vol. 128, 
issue 2, p. 180–188; Marczewski M. (1998), Pedagogika katolicka 
jako pedagogika wiary w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, 
„Paedagogia Christiana”, vol. 2, p. 56–77; Narecki Z. (1998), 
Formacja duchowa chrześcijan świeckich w ujęciu Sługi Bożego 
ks. Franciszka Blachnickiego, „Roczniki Teologiczne”, issue 8, p. 
31–51, Werbiński I. (2000), Droga do dojrzałości chrześcijańskiej 
według ks. Franciszka Blachnickiego, „Studia Włocławskie”, vol. 3, 
p. 296–311, Kowalski M.T. (2002), Wychowanie elit chrześcijańskich 
w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, „Paedagogia Christiana”, 
vol. 2, p. 177–188.
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do koncepcji wychowawczej (koncepcji wycho-
wania) jako logicznej implikacji, wytworzonej 
przez danego teoretyka pedagogiki na podsta-
wie koncepcji antropologiczno-aksjologicznej,  
antropologiczno-etycznej (stąd właściwa kolej- 
ność analizy powinna być w zasadzie następująca: 
człowiek, wartości [dobra], wychowanie, nigdy na 
odwrót). Posługując się tym samym schematem, 
należy próbować odtworzyć w zarysach koncepcję 
antropologiczno-etyczną, przy czym nie zwraca-
no w niniejszym artykule uwagi na chronologię 
powstania (porządek chronologiczny w ramach 
porządku rzeczowego), bo cytowane11 teksty 
Blachnickiego opublikowano w dużej części już po 
śmierci ich autora. Niniejsza rekonstrukcja teorii 
antropologiczno-pedagogicznej w obszernej roz-
prawie, artykule o typie jakby monograficznym, 
mimo wszystko ma charakter przyczynkarski, 
a nie całościowy, jakkolwiek stara się dotrzeć do 
elementów ogólnej koncepcji (teorii) człowieka 
u Blachnickiego.

II. Człowiek w koncepcji  
ks. Franciszka Karola Blachnickiego 

Mamy do czynienia niewątpliwie z chrześcijańską 
koncepcją antropologiczną, a więc człowiek-osoba 
występuje tu w zasadzie w relacji do Boga oso-
bowego albo w relacji do innego człowieka lub 
wspólnoty osób, w kontekście tradycji, cywilizacji, 
kultury, religii chrześcijańskiej12. Człowiek jako 

11  Wszelkie „dopowiedzenia” w cytowanych w niniejszym 
artykule tekstach ks. F. Blachnickiego, pochodzące od autora 
niniejszego artykułu (a nie od ks. F. Blachnickiego), ujęto w nawiasy 
kwadratowe.

12  U ks. Blachnickiego można znaleźć odwołania do koncepcji 
chrześcijańskiego kierownictwa duchowego (duchowego 
formowania człowieka), według ujęć Alexis Carrel lub Richarda 
Gräfa, co wymagałoby osobnego, całościowego zbadania 
genetystyczną (w sensie: odnoszącą się do genezy) metodą 
komparatystyczną (teologia porównawcza). Cf. Carrel A. (1954), 
Podróż do Lourdes oraz Fragmenty dziennika i Rozmyślania, 
wyd. „Veritas”, Londyn; Carrel A. (s.a.), Człowiek istota nieznana, 

Blachnickiego została już opisana, ale było to 
ujęcie wybiórcze, zawężone do pewnego aspektu 
antropologicznego, stąd niniejszy artykuł, próbu-
jący przyczynkowo uzupełnić lukę w literaturze 
pedagogicznej w zakresie jego „ogólnej” teorii 
człowieka. Chodziłoby obecnie o skierowanie 
uwagi na niektóre wskazówki ks. Blachnickiego 
dotyczące antropologii w kontekście wychowa-
nia, co zostało pokazane na przykładach. Nie 
chodziło tu o całościowe, wyczerpujące ujęcie 
typu monograficznego, ale tylko o zasygnali-
zowanie problematyki badawczej w kontekście 
wychowawczym. Z uwagi na ograniczone ramy 
niniejszego artykułu – analiza wszystkich, bar-
dzo różnorodnych wątków antropologicznych 
u Blachnickiego byłaby tu niemożliwa do prze-
prowadzenia. W istocie Blachnicki zbudował pe-
dagogikę kultury chrześcijańskiej w oparciu m.in. 
o antropologię chrześcijańską, której uchwycenie 
w jego bogatej twórczości nie jest zagadnieniem 
łatwym z uwagi na pozostawiony obszerny ma-
teriał (edita oraz inedita). 

Metodologia badań

Dla rekonstrukcji antropologicznej teorii wy-
chowania w ujęciu Blachnickiego autor artykułu 
stosował historiograficzną metodę badawczą, 
tzw. analizę dokumentu10. W istocie bowiem an-
tropologia Blachnickiego jest częścią teorii wy-
chowania, podbudowuje tę teorię, jako podstawa 
„filozoficzna”. W analizie każdej koncepcji peda-
gogicznej zawsze należy za punkt wyjścia obrać 
antropologię (koncepcję człowieka), następnie 
aksjologię (koncepcję wartości) lub etykę z tej-
że antropologii wynikającą, by przejść w końcu 

10  Cf. Łuczyńska B. (1998), Badania historyczne w pedagogice 
[in:] Palka P. (ed.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, 
Kraków, p. 121–134.
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zrozumieć bliźniego”15. Ową „nędzę” i „nicość” 
człowieka akcentował już np. w swoim dzienniku 
założyciel Zmartwychwstańców – Bogdan Jański 
(1807–1840)16, a także o. Piotr Semenenko17. Z ludz-
ką nędzą i nicością łączy się błąd antropologiczny, 
który wynika z ludzkiego zaprzeczenia Bogu. 
„Człowiek popełnił najstraszniejszy błąd, kiedy 
uwierzył w pokusę «staniecie się jako bogowie», 
kiedy sądził, iż się uniezależni”18.

Antropologia chrześcijańska ma rys pedago-
giczny, ponieważ Bóg wobec człowieka postępuje 
jak pedagog, stopniowo ujawniając prawdę (Paeda-
gogia Divina). „Bóg swoją łaską wybawia [człowie-
ka] z […] więzienia błędu, daje mu [człowiekowi] 
stopniowe poznanie swych wad, w miarę jak jest 
zdolny do zniesienia obrazu swojej nędzy”19. Można 
powiedzieć, że człowiek istnieje „dla” (dla innych 
ludzi, dla Boga), podobnie jak Bóg stał się w po-
staci Jezusa Chrystusa sługą dla ludzi. Owo bycie 
„dla” innych, istnienie dla innych, owa egzystencja 
„dla” innych została nazwana przez Blachnickiego 
„proegzystencją”20, przy czym chodzi o przed-
rostek: pro-, czyli „dla”, a nie o przedrostek: pre-, 
pra-, tj. „przed”, np. w słowach: praegzystencja czy 
preegzystencja. Człowiek wierzący w Chrystusa 
urzeczywistnia się jako chrześcijanin istniejący 
„dla” innych (altruizm, duchowa miłość bliźniego, 
zaprzeczenie egoizmowi, miłości własnej, swojej 
pysze). Wychowanie chrześcijańskie wymaga więc, 
aby wiedzieć najpierw, kim jest chrześcijanin. 

15  Blachnicki F., Spojrzenia…, op. cit., p. 24.

16  Jański B. (2003), Dziennik 1830–1839, Rzym, p. 814.

17  Cf. np. Semenenko P. (1969), Interior life, Roma; idem 
(2001), O pokusach, Warszawa; idem (1931), Życie duchowe, 
Lwów, passim.

18  Blachnicki F. (1985), Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku 
polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg, p. 30.

19  Blachnicki F., Spojrzenia…, op. cit., p. 44.

20  Blachnicki F., Prawda – Krzyż – Wyzwolenie…, op. cit., p. 30.

taki (z użyciem wielkich kwantyfikatorów: „każdy”, 
„żaden”) u Blachnickiego jest charakteryzowany 
wszechstronnie, ale z wielką ostrożnością (podej-
ście umiarkowane, „niekategoryczne”, nieautory-
tatywne w kontekście cnót, np. sprawiedliwości): 
„Żaden człowiek nie może sprawiedliwie osądzić 
bliźniego – jeden Bóg może sądzić, bo pod sąd 
podpadają tylko zmarnowane łaski, a te jeden 
Bóg może znać. Czy możemy wiedzieć, jakie ob-
ciążenia dziedziczne, jaka konstytucja psychofi-
zyczna i jaka przeszłość składają się na powstanie 
wad bliźniego? Czy wiemy, ile wkłada on wysiłku 
w opanowanie swych wad, jak żałuje po upadku, 
jak boleje nad swą niemocą w opanowaniu siebie 
i jakie otrzymał łaski, jak na nie odpowiedział? 
Dlatego nie wolno nam nikogo sądzić, a jedno[,] 
co nam pozostaje, to obejmowanie nieustannie 
każdego miłosnym wejrzeniem, takiego, jakim on  
jest”13. Kategoria „miłości duchowej” jest obecna 
w koncepcji antropologicznej ks. F. Blachnickiego, 
według którego człowiek jednak powinien być 
aktywnym, a nie pasywnym (biernym), tak samo 
jak chrześcijanin (służący drugiemu człowiekowi) 
ma wykazywać inicjatywę, dokonywać czynu 
(aktywizm, altruizm), bo: „Być biernym to znaczy 
oczekiwać na to, co mi się należy, co mi się dostanie, 
oczekiwać na to, że ktoś mi usłuży. Bierność to nie 
żadna postawa pokorna, to jest zakamuflowana 
pycha”14. Pojawia się też w antropologii Blachnic-
kiego rys subiektywnego poczucia bezsilności 
i poczucia winy ludzkiej w obliczu zła. „Dopiero 
poznanie własnej niemocy i nędzy pozwala mi 

Warszawa; Gräf R. (1938), Tak, Ojcze! Na co dzień z Bogiem, 
Kraków. Tu pomijamy komparatystyczne zagadnienie genezy 
ww. szczegółowej koncepcji ks. F. Blachnickiego.

13  Blachnicki F. (1996), Spojrzenia w świetle łaski, Lublin, p. 22.

14  Blachnicki F. (1992), Pielgrzymowanie nadziei. Nowenna, 
vol. 2. Modlitwa o dar Nowej Wspólnoty, p. 27.
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ksiądz i człowiek świecki. Tak zostało to (ogólnie) 
uchwycone i ujęte przez Blachnickiego. Zauważył 
on jednak pewną trudność w związku ze wspólno-
tą (społecznością) i wychowaniem do wspólnoty 
(wychowaniem społecznym). „Pewien dylemat 
najtrudniejszy do rozwiązania polega na tym, że 
nie można wdrażać do wspólnoty bez istnienia 
wspólnoty. Wspólnota powinna być właściwym 
podmiotem procesu inicjacji. Z drugiej strony nie 
może ona powstać bez katechumenatu, który ją 
warunkuje”23. Nie ulega wątpliwości, że wspólno-
towy (komunitariański) aspekt personalistycznej 
antropologii chrześcijańskiej występuje u Blach-
nickiego, przy czym „społecznościowy”, „wspól-
notowy” nie oznacza bynajmniej „kolektywny”, 
ale uwzględnia pełny wymiar osobowy, aspekt 
personalistyczny człowieka.

Blachnicki skrytykował chrześcijaństwo czysto 
„zewnętrzne”, obrzędowe, wyjaśniał, że trzeba 
zejść głębiej, aby nastąpiła we wnętrzu człowieka 
internalizacja („introcepcja”) wartości, przyjęcie 
wartości chrześcijańskich za swoje własne, a wte-
dy wychowanie osiągnie swój cel. Autor pisał na-
stępująco o człowieku wierzącym, który zatracił 
prawdziwy sens swojej wiary: „Cóż zrobiliśmy dzi-
siaj z chrześcijaństwa! Dla przeciętnego człowieka 
chrześcijaństwo to jest jakaś suma dogmatów, 
w które trzeba wierzyć koniecznie pod utratą zba-
wienia, zakazów, które musimy spełnić pod grozą 
grzechu ciężkiego lub lekkiego. Chrześcijaństwo 
to jest suma obrzędów, które musimy spełniać od 
czasu do czasu. W tym wszystkim znikła gdzieś 
nam sama istota, sama dusza chrześcijaństwa. 
Na każdym kroku spotykamy chrześcijan, któ-
rzy skrupulatnie wypełniają wszystkie obrzędy 
i potrafią nawet wyliczyć wszystkie dogmaty, 

23  Blachnicki F. (1987), Charyzmat „Światło-Życie”, Światło-
Życie [Krościenko], p. 21.

Według Blachnickiego „być chrześcijaninem to 
znaczy należeć do Chrystusa i myśleć, i czuć 
w swoim sercu razem z Chrystusem. To znaczy 
myśleć z troską, z poczuciem odpowiedzialności 
o braciach: o całym naszym narodzie, o całym 
Kościele, a nawet o całej rodzinie ludzkiej. Chrze-
ścijanin – ten, który jest Chrystusowy, nie może 
już prowadzić życia prywatnego, nie może już 
zamknąć się w swoim świecie”21. Występuje tu 
jawne zaprzeczenie „prywatnej” koncepcji religii, 
ponieważ chrześcijaństwo ma z istoty swojej wy-
miar publiczny, a człowiek będący chrześcijaninem 
nie może się zamykać na wspólnotę (komuni-
tariański wymiar antropologii u Blachnickiego 
to osobny problem badawczy w kontekście np. 
wspólnot oazowych). Należy jednak wspomnieć, 
że autor ten m.in. twierdził, że ludzie popełniają 
błąd moralny wskutek antykomunitariańskiego 
indywidualizmu: „Największy grzech nas chrze-
ścijan, katolików […], to ten, że każdy z nas zamyka 
się w swoim małym świecie, wyłącza ze swojej 
świadomości sprawy dobra ogólnego, sprawy 
braci, Kościoła, narodu i myśli: niech się inni 
o to martwią”22. Zrzucenie odpowiedzialności 
na innych jest nieodpowiedzialnością społeczną. 
Każdy człowiek funkcjonuje w różnych wymiarach 
życia i za wszystkie te sfery życia (rodzinną, re-
ligijną, narodową) jest odpowiedzialny w swoim 
zakresie, a wychowanie ma do tego przygoto-
wać. Chrześcijaństwo nie jest kwestią prywatną 
chrześcijanina, lecz publiczną, także więc w wy-
chowaniu chrześcijanin daje świadectwo swojej 
wiary w Boga, nie tylko indywidualnie, ale i we 
wspólnocie, publicznie, a ściślej rzecz biorąc, 
czyni to np. „oazowicz”, animator, moderator, 

21  Blachnicki F. (1999), Wolni i wyzwalający, Krościenko, p. 21.

22  Ibid., p. 21.
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i zewnętrze będą ze sobą w pełnej harmonii, czyli 
w jedności ewangelicznej: tak – tak, nie – nie. Owe 
rysy rzeczywistego przejęcia się cnotami rozwijał 
w wielu swoich dziełach na wzór św. Pawła czy 
św. Jana Ewangelisty. Można powiedzieć, że był on 
w praktyce antropocentrykiem perfekcjorystycz-
nym (perfekcjoryzm antropocentryczny, zasada 
perfekcjoryzmu antropicznego), skoro wprost 
stwierdził: „Wartością najwyższą jest człowiek. 
Wszelki postęp o tyle jest postępem, o ile dosko-
nali człowieka”25. Nie znaczy to, że Blachnicki 
przedkładał człowieka ponad Boga, ale że na 
ziemi, wśród stworzeń, przydawał człowiekowi 
pozycję niewątpliwie najwyższą.

Wychowanie człowieka jest wychowaniem 
przez tzw. wartości (a ściślej mówiąc: przez cnoty), 
w kulturze zatem mamy do czynienia z perso-
nalistyczną pedagogiką kultury (aksjologiczną, 
etyczną). Nie dziwi ten fakt, skoro Blachnicki był 
bezpośrednim uczniem Stefana Kunowskiego, 
polskiego teoretyka pedagogiki kultury (peda-
gogiki aksjologicznej, personalistycznej), obronił 
u niego swoją (postmagisterską) naukową pra-
cę licencjacką w Lublinie (Metoda przeżyciowo- 
-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych. 
Studium pedagogiczno-pastoralne, 1963). Animacja 
kultury chrześcijańskiej w Ruchu Światło-Życie 
ma swoją podbudowę pedagogiczną w pedago-
gice kultury, którą prezentował w swojej kon-
cepcji de facto założyciel ruchu oazowego. Pisał 
on m.in. następująco: „Wszystko w tym świecie, 
co nazywamy kulturą, cywilizacją, musi poma-
gać w rozwoju człowieka, musi być narzędziem, 
środkiem, a nie celem. Tymczasem ludzie chcie-
liby przy pomocy materii i świata materialnego 

25  Blachnicki F. (2000), Życie moje oddaję, vol. 8, seria „Szkoła 
Modlitwy”, Krościenko, p. 38.

w które wierzą, i wyrecytować formułę wyzna-
nia wiary; widzimy chrześcijan, którzy znają 
dobrze przykazania Boże i w rachunku sumienia, 
z książeczki do nabożeństwa, robią przegląd tych 
przykazań, wyliczają swoje grzechy na spowiedzi, 
ale przy tym potrafią zupełnie zatracić w swoim 
życiu prawdziwą miłość, są między sobą skłóceni, 
żyją w nienawiści, w niczym nie przypominają 
na zewnątrz, nie odtwarzają rysów prawdziwej 
chrześcijańskiej koinonii, braterskiej wspólnoty 
w Chrystusie i w Duchu Świętym. Takie chrze-
ścijaństwo nikogo dzisiaj nie pociągnie. Takie 
chrześcijaństwo nie jest dla nikogo atrakcyjne”24. 
Chrześcijańska teoria człowieka opiera się na 
miłości jako głębokiej relacji człowieka z Bogiem 
i z innym człowiekiem, przy czym miłość mię-
dzyludzką rozumie się tu jako roztropną troskę 
o dobro innego (drugiego) człowieka, a nie jako 
zabieganie o dobro własne, zwłaszcza o dobra 
materialne (egoizm). Antropologia świadectwa 
uwypuklona została w cytowanym tekście, bo 
człowiek musi żyć zgodnie z tym, w co wierzy, 
i postępować zgodnie z tym, w co wierzy, tj. in-
nymi słowy – myśleć, mówić i czynić wszystko, 
zgodnie z tym, w co wierzy. Chrześcijańska an-
tropologia domaga się maksymalizmu moralnego 
od człowieka wierzącego (etyka konsekwentna). 
Człowiek, jeśli jest głęboko zanurzony w Bogu, 
nie uczyni niczego złego drugiemu człowiekowi. 
Pusta obrzędowość zewnętrzna, gdy wewnętrzne 
sumienie jest nieuporządkowane i gdy człowieko-
wi brak miłości duchowej – nie ma sensu. Sensem 
życia człowieka jest miłość duchowa ku drugiemu.

Autor budował w uczestnikach oazowego Ru-
chu Światło-Życie „nowego człowieka”, nowego 
chrześcijanina, którego czyny i słowa, wnętrze 

24  Blachnicki F. (2000), Koinonia. Jak budować wspólnotę, 
Katowice, p. 17.
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nie jest w pełni człowiekiem”27. Dialogiczność 
relacjonalna, dialogizm relacyjny – tak można 
nazwać ww. aspekt koncepcji antropologicznej 
w teorii wychowania u Blachnickiego.

Aktywizm jest cechą ludzką, stąd wychowanie 
mogło bazować na owym pierwotnym, ludzkim 
aktywizmie. W realistycznej koncepcji człowieka 
dostrzec tu można, poza aktywizmem, także filo-
zoficzne rysy arystotelizmu (człowiek jako istota 
duchowo-psychiczno-fizyczna, trójpodział grecki). 
„Człowiek w swojej naturze psychofizycznej jest 
stworzony w ten sposób, że jest nastawiony nie 
tyle na spoczywanie w posiadanych wartościach, 
ile na ciągłą walkę i zdobywanie w trudzie nowych 
wartości. Człowiek w warunkach dobrobytu, po-
siadania, spokojnego używania degeneruje się pod 
względem i fizycznym, i psychicznym, a przede 
wszystkim [–] duchowym. Kiedy natomiast czło-
wiek walczy, wspina się wzwyż, zdąża w wielkim 
trudzie do wyższych wartości, to wtedy normal-
nie się rozwija na wszystkich płaszczyznach. […] 
W społeczeństwach dobrobytu, które otrzymały 
nazwę społeczeństw konsumpcyjnych […], objawia 
się dziś wielki kryzys człowieka, człowieczeństwa, 
kultury. Bo człowiek nie jest stworzony do takich 
warunków życia, jakie panują. Dlatego trzeba 
dobrze przemyśleć istotę bytu istoty ludzkiej, 
trzeba głęboko wniknąć w prawa rozwoju oso-
by i dopiero na tej podstawie wyciągnąć pewne 
wnioski dotyczące środowiska, kierunku rozwoju 
cywilizacji i tworzenia środowiska, by sprzyjało 
ono [środowisko] człowiekowi, a nie stanowiło 
dla niego [człowieka] zagrożenia […]. Inaczej ten 
szalony rozwój cywilizacji może doprowadzić 
[…] ludzkość do katastrofy. […] Nie trzeba być 
prorokiem, żeby ją przepowiadać, żeby widzieć 

27  Blachnicki F. (1999), Panie, naucz nas modlić się, seria 
„Szkoła Modlitwy”, vol. 3, part 2, Krościenko, p. 35.

doprowadzić człowieka do pełni szczęścia”26. 
Realizm etyczny Blachnickiego zasadzał się na 
jego realistycznej antropologii, uwzględniającej 
ludzkie wady i słabości, dostrzegającej upadki, 
grzechy, winy, niedoskonałości, skażenie moral-
ne człowieka. W jego wypowiedziach uchwycić 
można łatwo wpływ myśli prof. dra Stefana Ku-
nowskiego o wartościach kultury jako o war-
tościach instrumentalnych, co Kunowski opisał 
w swoim dziele z 1939 r. (rękopis) pt. Wartości 
w procesie wychowania (wyd. pośmiertne, Kraków 
2003). Kunowski nauczał, że kultura jest tylko 
środkiem do celu, a celem jest człowiek i jego 
doskonalenie. Blachnicki był antyredukcjonistą 
kulturowym, nie redukował wartości kultury do 
wymiarów materialnych, nie uważał również, 
aby materialistyczny ejdetyzm w antropologii 
pedagogicznej był koncepcją właściwą i prawdzi-
wą. Ruch oazowy dawał (i nadal daje) szansę na 
oderwanie się od błędnych, redukcjonistycznych 
koncepcji kultury i na realizację chrześcijańskiej 
pedagogiki kultury w praktyce. Autor rozwijał 
swoją antropologię w duchu dialogicznym, spo-
tkaniowym i personalistycznym zarazem. Dążył 
do uchwycenia człowieka na gruncie realizmu 
metafizycznego, co miało swoje konsekwencje 
w jego koncepcji wychowania chrześcijańskie-
go, urzeczywistnianego różnymi metodami, ale 
u swoich podstaw mającego określoną wizję czło-
wieczeństwa, uchwyconą w aspekcie relacjonal-
nym (bardziej: personalizm relacjonalny, jak u ks. 
Karola Wojtyły, mniej: personalizm substancjalny, 
jak u św. Tomasza z Akwinu). Blachnicki pisał 
następująco o człowieku: „Dopóki człowiek nie 
dojdzie do umiejętności nawiązywania dialogu 
z Bogiem […], nie wypełnia swojego powołania, 

26  Ibid., p. 39.
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społeczności ludzkiej, jest czczony, uważany za 
bohatera. Ludzkość stawia pomniki takim ludziom, 
którzy potrafili swoje życie oddać dla ratowania 
drugiego człowieka, dla ratowania ludzkości, 
ojczyzny, społeczeństwa, rodziny itd. Jest w tym 
jakaś zagadka”29. Blachnicki przestrzegał przed 
egoistycznym eudajmonizmem w antropologii, 
co koresponduje z nakazem służenia bliźniemu 
w chrześcijaństwie (w chrześcijańskim skautingu, 
w chrześcijańskim ruchu oazowym). „Człowiek, 
który szuka tylko swego szczęścia, nie może go 
znaleźć. To jest paradoks ludzkiego istnienia”30. 
Z pewnością jednak dążenie do osobistego szczę-
ścia jest wpisane w naturę człowieka w relacji 
z innymi ludźmi i z Bogiem. Blachnicki pisał o dia-
logiczności relacyjnego bytu ludzkiego w duchu 
filozofii spotkania (filozofii dialogu Martina Bu-
bera, Emmanuela Levinasa, Franza Rosenzweiga), 
m.in. twierdząc, że „Człowiek nie może siebie 
w pełni urzeczywistnić, jeżeli zamyka się w krę-
gu własnego «ja», własnej osoby, jest bowiem 
stworzony do dialogu, do spotkania z drugim 
człowiekiem”31. Indywidualny egoizm ludzki na 
pewno nie jest celem bycia chrześcijańskiego, jak 
wynika z koncepcji Blachnickiego.

Jednakże poza relacją do drugiego człowieka 
(aktywizm) istnieje także wymiar kontemplatyw-
ny (urzeczywistniony w człowieku wewnętrznym). 
Czynno-kontemplacyjny wymiar człowieka ma 
swoje konsekwencje w chrześcijańskiej miłości 
duchowej, nawet w relacji wobec nieprzyjaciół. 
„Człowiek wewnętrzny […] chce być zwyciężony 
z Chrystusem, który miłuje nieprzyjaciół i za nich 

29  Ibid., p. 17–18.

30  Blachnicki F. (2000), Oto Matka twoja, seria „Szkoła Modlitwy”, 
vol. 9, Krościenko, p. 21.

31  Blachnicki F. (1995), Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu 
Światło-Życie. Podręcznik, p. 75.

już jej oznaki – właśnie na skutek braku właściwej 
wizji człowieka, braku poprawnej antropologii”28.

Na tym przykładzie widać, jak istotna była 
w jego koncepcji właściwa wizja człowieka (pra-
widłowa teoria antropologiczna). Blachnicki był 
jednak daleki od katastrofizmu, w tym kata-
strofizmu w typie np. Mariana Zdziechowskiego 
lub Oswalda Spenglera. Jego realistyczna, chrze-
ścijańska antropologia była w gruncie rzeczy 
optymistyczną (przez wiarę, nadzieję i miłość), 
a u podłoża wychowawczych metod skautingu 
(z którego wyrastał Blachnicki) i ruchu oazowego 
(który to ruch Blachnicki stworzył jako swego 
rodzaju „skauting bez mundurów”) leży wspólna 
antropologia chrześcijańska (u korzeni religijna, 
ale w praktyce życia realistyczna), nastawienie na 
dobro drugiego człowieka (altruizm), co wyraża 
się w służeniu innym. Dlatego Blachnicki m.in. 
mógł połączyć w wychowaniu oazowym cele 
religijne (teologiczne, ewangeliczne) z metodami 
harcerskimi (skautingowymi) w sposób jednolity. 
Pisał następująco: „Pozostaje jednak zagadka do 
wyjaśnienia, ponieważ […] prawdy o człowieku nie 
można wyjaśnić w naturalny sposób, gdyż poświę-
cenie życia dla drugiego człowieka jest sprzeczne 
z tym, co widzimy powszechnie i co uważamy 
za prawo natury. […] W całym świecie przyrody 
[…] panuje prawo walki o życie, o utrzymanie 
istnienia, działa instynkt samozachowawczy, 
najwyżej instynkt zachowania gatunku. Nie spo-
tyka się sytuacji, w której jakieś zwierzę poświę-
ciłoby swoje życie dla ratowania życia drugiego 
zwierzęcia. Człowiek w świecie przyrody jest 
jakimś wyjątkiem. […] Zawsze, w każdej epoce, 
w każdej kulturze człowiek, poświęcający się 
bezinteresownie dla drugiego człowieka czy dla 

28  Blachnicki F. (1999), Kim jest człowiek, seria „Szkoła 
Modlitwy”, vol. 1, Krościenko, p. 13.
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do absolutu prowadzi do wynaturzenia w postaci 
np. alkoholizmu, narkomanii lub do wynaturzeń 
w dziedzinie seksualnej. Dzieje się tak dlatego, 
że pragnienie użycia łączy się z dążeniem do jego 
potęgowania w nieskończoność. […] Następne 
wypaczenie obrazu człowieka we współczesnej 
cywilizacji […] wyraża trafnie […] termin [:] […] 
człowiek wyczynu. […] Człowiek taki koncentruje 
wszystkie swoje siły i dążenia do osiągnięcia 
wyników w jakiejś wąskiej, wyspecjalizowanej 
dziedzinie i mierzy swoją wartość tym osiągnię-
ciem. Liczy się […] jego [człowieka] wyczyn, jego 
osiągnięcie przynoszące sławę, podziw, poklask 
lub inne doraźne korzyści, np. materialne. […] 
Wszystkie [te] przejawy i tendencje prowadzą 
do depersonalizacji człowieka. Ich rezultatem 
jest człowiek stada, człowiek masy, człowiek 
bez «ja». […] Człowiek taki […] jest przedmiotem 
wielorakich manipulacji. Myśli […] i działa we-
dług sloganów […]; kieruje się […] modą, panującą 
opinią […]; jest niewolnikiem manipulowanym 
przez innych”33. 

Widać, że poza indywidualnym egoizmem 
ludzkim wielkim zagrożeniem dla wychowanków 
jest kolektywizm traktujący człowieka tylko 
jako część zdepersonalizowanej masy, jako część 
bezimiennego tłumu, którym łatwo kierować, 
manipulować odgórnie poprzez „inżynierię dusz”. 
W tak celnie sformułowanych opisach i analizach 
Blachnickiego, przedstawiających w sposób uni-
wersalny nie tylko obserwacje z życia wzięte, 
ale i źródła depersonalizacji człowieka, można 
dostrzec także m.in. wpływ Lubelskiej Szkoły 
Filozoficznej (realizm metafizyczny, realizm an-
tropologiczny, realizm etyczny), wpływ myśli per-
sonalistycznej, antykonsumistycznego podejścia 

33  Blachnicki F. (1985), Charyzmat i wierność, Carlsberg, 
p. 110–113.

się ofiarowuje, […] wszystkim wydarzeniom na-
daje głębszy, nadprzyrodzony sens, […] nie chce 
osiągnąć niczego, co nie byłoby zgodne z wolą 
Bożą”32. Blachnicki przedstawił źródła błędu an-
tropologicznego (redukcjonizmu) we współczesnej 
cywilizacji: odrzucenie Boga (ateizm, konsumpcjo-
nizm, hedonizm powodują redukcjonizm), za czym 
idą: dezintegracja wewnętrzna, depersonalizacja, 
instrumentalizacja człowieka, dehumanizacja, 
barbaryzacja. Model redukcjonistyczny jako model 
instrumentalistyczny, narzucony przez władzę 
w danej (anty)kulturze, gdzie człowiek jest tylko 
„produktem”, a nie osobą, na mocy zasady naśla-
downictwa i wzorczości jest następnie powielany 
przez pokolenia, tj. ma miejsce błędne wychowanie 
(nie tylko „państwowe”) oparte na błędnej an-
tropologii i błędnej aksjologii, tzn. błędnej etyce. 
„Można wskazać rysy człowieka współczesnego 
[…], które są bądź źródłem, bądź owocem współ-
czesnych kryzysów cywilizacyjnych. […] Człowiek 
będący produktem współczesnej cywilizacji jest 
człowiekiem zdezintegrowanym, wewnętrznie 
rozbitym […]. Jest to często dezintegracja wskutek 
nadmiaru informacji. Jednak przede wszystkim 
jest to dezintegracja pomiędzy sferą poznawczą, 
umysłem a wolą, pomiędzy prawdą poznaną a dzia-
łaniem i postawą życiową; pomiędzy «wiedzieć» 
a «być». […] Skutkiem […] jest człowiek rozbity, 
żyjący w jakiejś głębokiej schizofrenii. Człowiek 
współczesny jawi się […] jako człowiek konsump-
cyjny, jednostronnie nastawiony na konsump-
cję dóbr materialnych. […] Przez jednostronne 
nastawienie na konsumpcję staje się pasywny, 
mało aktywny i [mało] twórczy. Nie widzi […] 
celu życia w tworzeniu, zdobywaniu wyższych 
wartości. […] Wrodzona naturze ludzkiej dążność 

32  Blachnicki F. (2001), Rekolekcje więzienne, Krościenko, p. 40.
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Dialogów, prowadzony między „niebem a zie-
mią” oraz między „ziemią a niebem”, wcale nie jest 
bezproblemowy, lecz przeciwnie, dynamizuje siły 
przeciwne, staje się dramatyczny w niektórych 
momentach. „Historia zbawienia objawia się nam 
jako dialog prowadzony przez Boga i ludzi. Jest to 
często dramatyczny dialog, w którym człowiek 
nie zawsze odpowiada Bogu, lecz sprzeciwia się, 
buntuje, przeciwstawia Bogu swoje własne pla-
ny i nadzieje. Dialog ciągle się urywa wskutek 
grzechu”35.

Pedagogika świadectwa we wspólnocie jest 
czymś, co wynika z określonej wizji człowieka, 
z chrześcijańskiej antropologii. „Dobrym chrześci-
janinem nie możemy stać się[,] nie opierając życia 
na słowie Bożym, liturgii, modlitwie, wspólnocie 
oraz świadectwie”36. Człowiek jest doświadczony 
w życiu codziennym przez Boga, w celu wypróbo-
wania ludzkiej wiary w Stwórcę (to jest motyw 
z Księgi Hioba). Bez owych doświadczeń (ne-
gatywnych) nie byłoby jednak pełnej koncepcji 
człowieka. Cierpienie wpisane jest w kondycję 
ludzką i w „naturalny” los człowieczy, tj. „w naturę 
rzeczy”, a twórcą owej „natury rzeczy” (tu: natury 
człowieczeństwa) jest Bóg doświadczający, spraw-
dzający wiarę ludzi, umożliwiający człowiekowi 
samopoznanie poprzez realne doświadczenie 
życiowe. „Bóg tak kieruje ludzkim życiem, że może 
ono być ciągłym doświadczaniem naszej wiary, 
naszej ufności. Przez różne sytuacje, różne próby, 
Bóg chce doprowadzić do tego, żeby nasza ufność 
wobec Niego stała się żywa, głęboka, żebyśmy 
umieli Mu zaufać wbrew wszelkim trudnościom. 
Bóg często dopuszcza takie sytuacje, które wydają 

35  Blachnicki F. (1985), Homilie w Oazie Nowego Życia I stopnia, 
Krościenko, p. 89.

36  Blachnicki F., Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu…, op. cit., 
p. 98.

np. Jana Pawła II, o. Mieczysława Alberta Krąpca, 
Wincentego Granata (problematykę genezy antro-
pologicznej koncepcji Blachnickiego należałoby 
pogłębić w osobnym studium, tu tylko sygnalizuje 
się kierunek dalszych komparatystycznych badań 
z tego zakresu, ponieważ Blachnicki wyszedł z tzw. 
Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, jej twórcy byli jego 
mistrzami, wykładowcami na KUL). Wychowanie 
chrześcijańskie nie może podążać drogami deper-
sonalizacji, instrumentalizacji, dehumanizacji, 
barbaryzacji, manipulacji dokonywanych wobec 
kolejnych młodych pokoleń. Blachnicki szukał za-
tem teoretycznego i praktycznego pozytywnego 
rozwiązania problemu wychowawczego na gruncie 
antropologii chrześcijańskiej. Jego teoria wycho-
wania miała wszak nie tylko źródła filozoficzne 
i teologiczne, ale i posiadała swoje implikacje 
praktyczne w postaci paidagogii realizowanej 
w ruchu oazowym praktycznie.

Człowiek toczy dialog z Bogiem, to jest dia-
log wiary, dialog nadziei, dialog oparty na danej 
w Objawieniu obietnicy, w którą uwierzył czło-
wiek i na spełnienie której człowiek ma nadzieję. 
Dialogiczna natura człowieka jest charaktery-
stycznym rysem antropologii głoszonej przez 
Blachnickiego. Chodzi tu o dialog wertykalny, 
antropologię teocentryczną, nakierowaną poprzez 
człowieka na Boga. „Dialog zbawczy pomiędzy 
Bogiem a człowiekiem opiera się z jednej strony 
na słowie Bożej obietnicy, z drugiej strony zaś na 
wierze człowieka w spełnienie się tej obietnicy. To 
jest właśnie zasadnicza treść dialogu zbawczego 
między Bogiem a człowiekiem, rozpoczynającego 
się w dziejach zbawienia od historii Abrahama, 
który pierwszy uwierzył słowu obietnicy”34.

34  Blachnicki F., Oto Matka…, op. cit., p. 10.
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człowieka, zgłębiając świadomość ludzką „w mro-
kach bezsilności”, a przy tym „droga do spotkania 
z Bogiem żywym prowadzi tylko przez zdruzgo-
tanie, strącenie z piedestału fałszywych bożków. 
Stary człowiek pychy i kłamstwa musi w nas 
umrzeć, a to musi nieraz strasznie boleć”40. Ów 
Pawłowy ton o śmierci starego człowieka i o na-
rodzeniu się człowieka nowego (Chrystusowego) 
spotkał się tu z doświadczeniami Hiobowymi, 
ponieważ jesteśmy istotami wielowymiarowymi 
w sensie duchowym. Mamy tu do czynienia z tzw. 
kenozą (gr. kenosis), a kenotyczny aspekt życia 
ludzkiego w chrześcijaństwie wprowadza nasze 
cierpienie w wymiar wyższy, duchowy, nadaje sens 
cierpieniu człowieka „zdruzgotanego” przez los.

Jednocześnie u Blachnickiego pojawia się inne 
przeciwstawienie antropologiczne: człowiek na-
tury (człowiek opierający się na swojej przyrodzo-
nej naturze ludzkiej) i człowiek łaski (człowiek 
opierający się na nadprzyrodzonej naturze łaski 
Boga). Ten drugi podział (natura – łaska) wy-
wodzi się także z pism św. Augustyna. Można 
twierdzić, że „stary człowiek” to ów „człowiek 
natury” (słuchający przyrodzonego głosu natury), 
a drugi – „nowy człowiek”, to człowiek słucha-
jący nadprzyrodzonego głosu łaski. Blachnicki 
rozwinął kwestię, odwołując się do psychologii 
nieświadomości, ale nie do psychoanalizy. Głos 
natury jest głosem emocji, namiętności, pożądli-
wości (łac. appetitus), głosem uczuciowej sfery 
nierozumnej. „Jakie są znamiona głosu natury? 
Najpierw owo wydobywanie się gdzieś z głębi, 
z dołu, z mej podświadomości. Łączy się z tym 
pewien charakter natrętny, namiętny i uparty 
tych myśli. Gdy opanują one świadomość, trudno 
je stamtąd usunąć, wypierane, ciągle wracają. To 

40  Blachnicki F. (2000), Aż dojdziemy do człowieka doskonałego, 
seria „Szkoła Modlitwy”, vol. 6, Krościenko, p. 24.

się być ponad nasze siły, w których wydaje się 
nam, że jesteśmy przez Niego opuszczeni, że On 
nas zapomniał. Wtedy przychodzą chwile zwąt-
pienia, lęku. […] W planach Bożych to wszystko 
zmierza tylko do tego, żeby poddać próbie, oczy-
ścić, pogłębić i umocnić naszą wiarę i ufność. Jeżeli 
potrafimy zaufać Bogu w takich sytuacjach, wtedy 
po chwilach ciemności i doświadczeń znów okaże 
się moc Boża i dobroć Boga względem nas”37. Owo 
doświadczenie „nocy ciemnej” (jak u św. Jana 
od Krzyża) jest czymś immanentnie wpisanym 
w pedagogię wiary i nadziei stosowaną wobec 
człowieka przez Boga. Człowiek ma rozpoznać owo 
doświadczenie i właściwie na nie odpowiedzieć. 
Stąd wychowanie chrześcijańskie do wiary, nadziei 
i miłości jest tak istotną komponentą wychowania 
człowieka rozumianego nieredukcjonistycznie.

Antropologia Blachnickiego to jest również 
optyka homo patiens, człowieka cierpiącego, od-
najdującego sens życia w pełni także poprzez 
cierpienie. „Właśnie przez cierpienia, oczyszczenia 
odnaleźliśmy prawdziwy sens życia, inny jego 
wymiar, inny sposób patrzenia i wartościowania 
wszystkich naszych spraw”38. Autor zdawał sobie 
sprawę z przygodności bytu ludzkiego oraz niewy-
starczalności człowieczego istnienia. „Bóg dopusz-
cza różne doświadczenia w tym celu, żeby człowiek 
zrozumiał, że sam sobie nie może wystarczać, że 
sam sobie nie może pomóc, że sam siebie nie może 
zwalczyć. Różne doświadczenia, różne sytuacje jak 
gdyby zmuszają człowieka do tego, żeby szukał po-
mocy w górze, u Boga, żeby do Boga się zwracał”39. 
Bóg, przygotowując człowieka do spotkania 
ze Sobą „twarzą w twarz”, najpierw oczyszcza  

37  Blachnicki F., Kim jest człowiek…, op. cit., p. 37.

38  Ibid., p. 38.

39  Blachnicki F. (1985), Homilie w Oazie Nowego Życia 
II stopnia, Krościenko, p. 30.
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grzechów, zła, ale i z momentami pozytywnymi: 
dobrem, szczęściem, miłością duchową, nadzieją, 
wiarą w innych i w Boga.

Autor napisał o przebudowaniu świadomości 
ludzkiej w „upadku grzechowym”, kiedy to „[…] 
człowiek odwrócił swój wzrok od Boga i spojrzał 
na siebie, zrezygnował ze szczęścia, którego mu 
udzielał Bóg, aby szukać szczęścia w używania 
własnego istnienia. Człowiek przybrał pozę Boga 
i przez to przepaścią oddzielił się od Niego. Ta 
postawa wewnętrzna – jako grzech pierworodny 
– przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tenden-
cja samoubóstwienia stanowi odtąd zasadniczy 
element konstytutywny świadomości ludzkiej, 
występuje w niej w różnym natężeniu i w różnych 
odcieniach, odgradzając mniej lub bardziej dane-
go człowieka od Boga i zamykając mu dostęp do 
przeżycia religijnego. Aby znaleźć dostęp do sfery 
religijnej, trzeba odbyć drogę powrotną «odbó-
stwienia» własnej jaźni”43. Wątek „odbóstwienia” 
(przeciwny motywowi „przebóstwienia”) Blach-
nicki przejął od Maxa Schelera po lekturze dwóch 
jego dzieł: O rehabilitacji cnoty (Warszawa, 1937) 
i Von Ewigen im Menschen (Leipzig, 1923)44, zatem 
fenomenologia Schelerowska występowała u pol-
skiego autora (jednak to zagadnienie na odrębne 
studium komparatystyczne z filozofii człowieka 
i filozofii wartości, którego celem byłoby porów-
nanie koncepcji Blachnickiego i Schelera). Tu tylko 
sygnalizuje się tę kwestię (res ad inquiriendi).

Blachnicki umiejscowił człowieka w relacji do 
Boga (personalizm relacjonalny): „Bóg wkracza 

43  Blachnicki F. (1997), Świętość w świetle filozofii religii, 
Lublin, p. 20.

44  Blachnicki F. (2002), Myśli. Wyznania. Testament, Lublin, 
p. 53; cf. Scheler M. (1921), Vom Ewigen im Menschen, Band 
1, Religiöse Ernerung, ed. 1, Leipzig 1921 (ed. 2. Leipzig 1923); 
Scheler M. (1937), O rehabilitacji cnoty, Warszawa (tytuł oryginału: 
Zur Rehabilitierung der Tugend).

niewątpliwy znak głosu namiętności. Głosy te 
przybierają charakter oczywistości, starają się 
mnie popychać do czynu. Jeżeli jednak wyjdą one 
na zewnątrz w formie słów czy czynu, od razu 
okazuje się ich niedorzeczność i nierealność”41. 
Scharakteryzował głos łaski (nadprzyrodzonej, 
pochodzącej od Boga w człowieku) następująco: 
„Głos łaski zjawia się niespodziewanie – jako 
pewna myśl wśród innych myśli. Ale ta myśl nie 
ustępuje jak inne, lecz idzie z nami. Zaczynamy 
się jej przyglądać – potem napełnia nas radosna 
pewność, że to jest głos łaski”42. „Człowiek nowy” 
jest to osoba akceptująca łaskę Boga (pomoc 
duchową Stwórcy, skierowaną do człowieka), 
starająca się żyć w pozytywnej relacji do Boga, 
we współpracy z Bogiem dla własnego dosko-
nalenia. Nikt nie jest pozbawiony łaski, Bóg daje 
ją każdemu, problem jednak w tym, że nie wszy-
scy chcą z tej pomocy duchowej skorzystać, ale 
tu istnieje wolny wybór, nie ma przymusu ak-
ceptacji łaski Boga, co jednak pociąga za sobą 
określone konsekwencje dla człowieka i dla jego 
wychowania. Deifikacja człowieka jest błędem 
antropologicznym, tak samo jak depersonaliza-
cja, ponieważ deifikując człowieka, przydajemy 
mu cechy Boga (absolutność, nieskończoność), 
których człowiek de facto realnie nie posiada, bo 
jest bytem przygodnym, czasowym. Deifikacja 
jest wg Blachnickiego tylko pozą, pozorem, a me-
todą na przywrócenie realności antropologii jest 
„de-deifikacja”, czyli „od-bóstwienie” człowieka, 
sprowadzenie człowieczeństwa do „ludzkich” 
wymiarów, stricte realistycznych, takich, jakimi 
są w istocie, wraz z bagażem człowieczych wad, 
przywar, słabości, upadków, niedoskonałości, 

41  Blachnicki F., Spojrzenia…, op. cit., p. 25.

42  Ibid.
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Autor zdawał sobie sprawę z dobrodziejstw 
życia wspólnotowego (personalistyczny komuni-
tarianizm, komunitariański personalizm), życia dla 
drugiego człowieka, jednocześnie zaś dostrzegał 
konsumpcjonizm jako zagrożenie dla osoby. Kon-
sumpcjonizm wyrasta z nieopanowania popę-
dów (pożądliwości, łac. appetitus) indywidualnej 
natury ludzkiej i prowadzi w skrajnej postaci do 
wynaturzenia człowieka. Przeciwstawił egoizm 
człowieka-konsumpcjonisty (zakłamany obraz 
osoby ludzkiej) – altruizmowi człowieka nowe-
go, „uduchowionego”, tj. człowieka wiary, nadziei 
i miłości (duchowej), czyli prawdziwemu obra-
zowi człowieka (chrześcijanina). „Człowiek jest 
nienasycony, szuka coraz silniejszych środków 
zaspokajających jego pożądania, dlatego zawsze 
wynikiem nastawienia człowieka na konsump-
cję – są narkomanie, nałogi społeczne, zwłaszcza 
alkoholizm. Także w dziedzinie przekazu życia 
następuje traktowanie drugiego człowieka jako 
przedmiotu konsumpcji, zaspokajania swoich po-
żądliwości. To jest ostateczna konsekwencja stylu 
konsumpcji. Wynaturzenia w dziedzinie seksu, 
jaskrawe przejawy upadku moralności […] to już 
zupełna dekadencja cywilizacji współczesnej, to 
po prostu grozi zagładą ludzkości, bo ostatecznie 
prowadzi do wymierania całych narodów i społe-
czeństw. Dlatego tu jest największe zagrożenie. Tym 
zagrożeniom przeciwstawiamy przede wszystkim 
prawdziwy obraz człowieka, który osiąga swoją 
wielkość i godność przez to, że posiada siebie w da-
waniu siebie. Nowy człowiek jest dokładną antytezą 
człowieka konsumpcyjnego”47. Imago Dei wyryty 
w sercu człowieka przez Boga, na obraz i podo-
bieństwo Stwórcy – pozostaje trwałym punktem 
odniesienia dla każdej chrześcijańskiej antropo-

47  Blachnicki F., Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu…, op. cit., 
p. 172.

zawsze w historię człowieka ze swoją mocą po 
to, żeby wyprowadzić człowieka z nieszczęścia, 
w którym się znalazł z własnej winy i z którego 
sam nie może się wydobyć. Kiedy jednak człowiek 
uzna, że sam sobie pomóc nie może i zwróci się do 
Boga z wołaniem o ratunek, wtedy Bóg wkracza 
w jego życie. Wtedy Bóg przychodzi zbawiać, przy-
chodzi wydobyć człowieka z tego stanu, w którym 
się znalazł wbrew Jego woli. Bóg wybawiciel”45. 
O błędnych relacjach człowieka z Bogiem, w któ-
rych człowiek zastępuje Boga „bożkami” (tj. gdy 
pojawia się niewłaściwa, odwrócona hierarchia 
wartości) – autor pisał następująco: „Człowiek 
sobie stawia różne bożki w sercu, hołduje im, Jego 
[człowieka] bożkiem jest kariera, władza, jego 
bożkiem są zmysły i dopiero, kiedy w jakiś gwał-
towny sposób Bóg ingeruje w jego życie i następuje 
zdruzgotanie, zniszczenie tych bożków, wtedy 
dopiero w sercu człowieka powstaje miejsce na 
prawdziwego Boga”46. Zdruzgotanie człowieka nie 
jest destrukcją, ale znakiem danym z góry, moc-
nym sygnałem do przemiany serca, do nawrócenia 
(gr. metanoi). Kategorię „zdruzgotanie”, używaną 
przez Blachnickiego, można by tu przyrównać do 
kategorii „ogołocenie” z pism św. Jana od Krzyża 
czy znanej postaci: ogołoconej, zdruzgotanej, 
zmiażdżonej cierpieniem osoby ludzkiej, tj. Sługi 
Jahwe (prototypu Chrystusa) z kart Biblii (z Księgi 
Izajasza). Owo „zdruzgotanie” cierpieniem (keno-
za, gr. kenosis) człowieka jest silnym antidotum 
na współczesny konsumpcjonizm, hedonizm, 
(nad)używanie duchowości człowieczeństwa dla 
niskich, egoistycznych, zmysłowych celów, które 
zaprzeczają duchowemu powołaniu ludzi.

45  Blachnicki F., Homilie w Oazie Nowego Życia II stopnia, 
op. cit., p. 10.

46  Ibid., p. 35.
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Komunikacyjna struktura liturgii ma na celu do-
prowadzenie do skomunikowania się (dialogu) 
pomiędzy człowiekiem a Bogiem (tj. między czło-
wiekiem-nadawcą i Bogiem-Odbiorcą oraz pomię-
dzy człowiekiem-odbiorcą i Bogiem-Nadawcą). 
Przy tym jest to komunikacja interpersonalna, 
dwustronna (przebiegająca w obie strony rów-
nolegle), a więc możemy próbować zanalizować 
tę międzyosobową płaszczyznę komunikacyjną, 
określić jej cechy przy pomocy teorii komunikacji 
(nadawca, odbiorca, komunikat, kod, kontekst, 
w ujęciu Jakobsonowskim) oraz filozofii persona-
listycznej. To dla wychowawczych aspektów religii 
(liturgii religijnej) ma istotne znaczenie, zwłaszcza 
w zakresie aksjologicznym, tj. głównie etycznym 
(odbiór liturgii przez człowieka: przyswojenie, 
uwewnętrznienie wartości, tj. internalizacja, in-
trocepcja wartości, ale także procesy odwrotne: 
nadawanie wartości, wyrażanie wartości, uze-
wnętrznienie wartości, eksterocepcja wartości, 
eksternalizacja wartości przez człowieka podczas 
liturgii poprzez śpiew, gesty, modlitwę, przyjęcie 
sakramentów). W innym miejscu należałoby bliżej 
szczegółowo zanalizować antropologiczną koncep-
cję Blachnickiego przez pryzmat teorii komunikacji 
i filozofii dialogu (filozofii spotkania), ponieważ 
dialog, spotkanie i komunikacja to rzecz ludzka, 
szerzej: osobowa. 

Typologia antropologiczna jest obecna w kon-
cepcji autora, który charakteryzując człowieka 
pod względem siły duchowości osoby, zauważył, że 
istnieją różne typy ludzkie: jedni ludzie są bardziej 
uduchowieni (ludzie wewnętrzni), inni mniej (lu-
dzie zewnętrzni): „Bardzo wielu ludzi nie posiada 
[…] nawet w słabym stopniu rozwiniętego życia 
wewnętrznego. Ich życie rozgrywa się tylko na 
płaszczyźnie reakcji na bodźce, które przychodzą 
ze świata materialnego, zewnętrznego. Ludzie ci 

logii. Imago Dei w człowieku staje się punktem 
wyjścia każdego chrześcijańskiego wychowania 
i każdej pedagogiki chrześcijańskiej, nie można go 
ominąć, aby nie wpaść w redukcjonizm. Podobnie 
istnieje per analogiam obraz człowieka w Bogu 
(imago homini), a obraz ten jest śladem w pamięci 
Boga o każdym indywidualnym człowieku jako 
o odrębnej osobie, co gwarantuje, że Bóg nas nie 
opuści, nie pozostawi samym sobie, nie „zapomni” 
o kimś. Bóg zna każdego z nas indywidualnie, „po 
imieniu”, nawiązuje z każdym człowiekiem osob-
no kontakt, szuka każdego bez wyjątku, aby mu 
pomóc łaską duchową urzeczywistnić życie lepiej, 
mądrzej, prawdziwiej, piękniej, w sposób bardziej 
wolny i pełny.

Autor w duchu filozofii spotkania i realistyczne-
go personalizmu chrześcijańskiego opisywał relację 
osobową człowieka i Boga, która urzeczywistnia 
się m.in. poprzez liturgię (stąd jej personalistyczny 
wymiar, co ma także przełożenie na tzw. chrześci-
jańskie wychowanie liturgiczne): „W liturgii chodzi 
[…] o spotkanie z żywym Bogiem. Wszystko inne 
jest elementem pomocniczym, pośredniczącym 
w tym spotkaniu. A Bóg żywy to jest Osoba, żywa 
Osoba, która myśli, czuje, ma swoją wolę. Bóg jako 
żywa Osoba chce z nami nawiązać kontakt. Może 
się to dokonać tylko w głębi naszej osoby. Osoba 
z osobą może się spotkać tylko na płaszczyźnie 
aktów osobowych. Wszystkie zewnętrzne ele-
menty w liturgii są wezwaniem skierowanym do 
nas. Słowa, gesty, czynności musimy odebrać nie 
na płaszczyźnie zewnętrznej tylko, ale w głębi 
naszej osoby jako odezwanie się Boga do nas. Jeżeli 
poprzez znaki, zewnętrzne elementy nie dochodzi 
do skontaktowania się z żywym Bogiem w głębi 
naszej osoby, to wtedy liturgia jest martwa”48. 

48  Blachnicki F. (1992), Tajemnica Żywego Kościoła, Lublin, p. 30.
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żyją tym, co przynosi codzienna prasa lub inne 
środki […]. Ich świadomość ciągle napełnia się tymi 
wrażeniami czy informacjami i nie potrafią żyć bez 
tego. Nie potrafią znaleźć w sobie żadnej treści, 
która mogłaby ich zająć, zainteresować, poruszyć 
i dlatego muszą ciągle przyjmować w siebie potok 
wrażeń zewnętrznych. A bardzo rozbudowane dzi-
siaj środki przekazu społecznego dbają o to, żeby 
nigdy nie zabrakło człowiekowi jakiejś sensacji, 
jakiejś informacji, która zaspokajałaby jego cie-
kawość, jego pragnienie zapełnienia czymś pustki 
swojej świadomości. Tacy ludzie muszą dopiero 
odkryć ten inny świat, świat wewnętrzny”49. Należy 
jednak dążyć do wychowania poprzez uducho-
wienie ludzi „zewnętrznych”, poprzez pogłębienie 
ich duchowości, o ile to możliwe. Człowiek pusty 
wewnętrznie jest człowiekiem niejako zredukowa-
nym, „odduchowionym”, żyjącym w gruncie rzeczy 
„materialnością”, wegetatywnością, zewnętrzno-
ścią, powierzchownością życia, bez pogłębienia 
jego duchowej istoty. Człowiek uduchowiony żyje 
pełniej, uwzględniając wymiar wewnętrzny, du-
chowy, głęboki własnego życia i do tego prowadzi 
w istocie chrześcijaństwo, a co w teorii wychowania 
jest tak ważne (nieredukcjonistyczna koncepcja 
człowieka). Teoria wychowania chrześcijańskiego, 
jaką zaprezentował Blachnicki, a której podstawy 
antropologiczne (elementy teorii człowieka) pró-
buje się zrekonstruować w zarysach w niniejszym 
artykule, na pewno jest warta uwagi pedagogów, 
niezależnie od prezentowanej opcji światopoglą-
dowej. Pogłębiona koncepcja człowieka według 
Blachnickiego odsłania niebanalność istoty ludzkiej 
i banalność zła, które zagraża każdemu z nas jako 
osobie (od wewnątrz i od zewnątrz). 

49  Blachnicki F., Aż dojdziemy…, op. cit., p. 5.

The author shows some elements of theory of a man (an-
thropological theory) by rev. Franciszek Karol Blachnicki 
a follower of prof. Stefan Kunowski, pedagogue of culture. In 
Blachnicki’s oeuvre there are some fragments on theme theory 
of a man in aspect of Christian religious education. The author 
explains some universal elements of Blachnicki’s concept 
of a man in aspects connected with internal life of soul and 
external interpersonal relations, also in relations a man with 
God relationship through prayer (individual and in Christian 
community). Blachnicki’s theory of a man contains e.g. such 
elements of antynomian categories as: “an old man” – “a new 
man” (from St. Paul), “an external man” – “an internal man”, 
God – a man, image of God in a man (Imago Dei) – image of 
a man in God (imago homini), God’s Will – the human will, hu-
man weakness – power of God, moral defects – moral virtues, 
falsehood – truth, slavery – freedom, the fall – perfecting, 
humility – pride, a person – community (koinonia), human 
nature – the grace of God, the sin – purification from the 
sin, turning away from God – conversion to God (metanoia), 
salvation by God, self-saving by a man, religious education 
– demoralisation by excessive consumption.
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