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Narodowość (polskość – Tischner i rosyjskość 
− Dostojewski) a religijność (chrystianizm). 

Antropologia ontologiczna

Streszczenie 

W artykule rozważa się problem relacji między: narodowością w wariancie europejskim 
a religijnością w wariancie chrześcijańskim. Problem podejmuje się na gruncie antro-
pologii ontologicznej (bada człowieka od strony możliwości i powinności bycia sobą) 
i w zakresie analizy porównawczej fi lozofi i człowieka Tischnera oraz myśli antropologicz-
nej Dostojewskiego. Celem analiz jest ustalenie, czy człony badanej relacji są połączone 
bezpośrednio, czy pośrednio i wskazanie antropologicznych kryteriów jej spójnej wizji.
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Abstract
Th e article examines the problem of the relation between nationality in the European 
sense and religiosity in the Christian sense. Th e problem is studied on the basis of onto-
logical anthropology (a person is researched from the perspectives of the possibility and 
obligation of being self) and in the scope of comparative analysis of the anthropological 
philosophy of Tischner and the anthropological concepts of Dostoyevsky. Th e purpose 
of this analysis is to determine if the parts of such relation are connected directly or in-
directly and also to demonstrate the anthropological criteria of its common perception.
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W artykule będziemy rozważać problem relacji między: narodowością w wa-
riancie europejskim a religijnością w wariancie chrześcijańskim. Chcemy prze-
de wszystkim szukać odpowiedzi na pytanie, czy w ten sposób określona relacja 
jest bezpośrednia, czy zapośredniczona? Relację tę zamierzamy rozpatrywać 
w zakresie analizy porównawczej jej dwu koncepcji: pierwszej, zawartej w fi lo-
zofi i człowieka Józefa Tischnera1 i obejmującej rozważania dotyczące polskości, 

1  Zob. A. Bobko, Józefa Tischnera myślenie o człowieku [w:] J. Tischner, O człowieku. Wybór 
pism fi lozofi cznych, wyb. i oprac. A. Bobko, Wrocław 2003, zwł. s. XVI–XL.



Lidia Macheta72

i drugiej − dającej się wyprowadzić z myśli antropologicznej Fiodora Dosto-
jewskiego2, wyrażonej przede wszystkim w dziełach literackich i obejmującej 
namysł nad rosyjskością. Relację między narodowością a chrystianizmem bę-
dziemy analizować na płaszczyźnie antropologii w ujęciu ontologicznym – uję-
ciu istotnym, jak staramy się pokazać, w obu zestawianych koncepcjach. Antro-
pologia, którą na użytek rozważań nazywamy ontologiczną (odtąd w skrócie: 
onto-antropologia)3, zajmuje się bytem ludzkim od strony możliwości i powin-
ności bycia sobą4; odpowiada na pytanie, kim jest człowiek jako istota, która 
może i powinna konstytuować siebie5: być sobą, stawać się sobą aż po pełnię 
bycia ludzkiego. W myśli Tischnera ontologiczny aspekt człowieka wyraża się, 
między innymi, w określeniu osoby ludzkiej jako ‘bytu-dla-siebie’6 – bytu, który 
konstytuuje sam siebie, zaś w myśli Dostojewskiego aspekt ten dochodzi do 
głosu, między innymi, w słowach: Человек всю жизнь не живет, а сочиняет 
себя, самосочиняется7. Na gruncie onto-antropologii narodowość i religijność 
są zjawiskami określającymi człowieczeństwo od strony możności autorealiza-
cji. Badać relację między narodowością a religijnością na płaszczyźnie onto-an-
tropologii – to ostatecznie pytać o antropologiczne założenia dla spójnej wizji 
tej relacji. W tym miejscu zwróćmy uwagę tylko na ogólny charakter uwzględ-
nianych onto-antropologii. Obie są prowadzone w dającym się zauważyć nasta-
wieniu na bliskie przyleganie do ludzkiego doświadczenia jako podstawowego 
nośnika ludzkiej autorealizacji. Obie przejawiają silną inspirację chrześcijańską. 
Wzorcem dla pełni bycia ludzkiego jest w nich osoba ewangelicznego Chry-
stusa. Miarą prawdziwości dla obu antropologii staje się adekwatność wobec 
ewangelicznego doświadczenia ludzkiego, wyrosłego z personalizmu biblijnego 
i odpowiadającego na wezwanie do uniwersalnego braterstwa opartego na idei 
dziecięctwa Bożego. W ten sposób jawiący się charakter obu refl eksji nad czło-
wiekiem skłania, by na potrzeby rozważań posłużyć się terminami personali-
stycznie zorientowanej fenomenologii aksjologicznej. W jej pojęciach narodo-
wość, religijność, ujmowane jako zjawiska onto-antropologii, oznaczają rodzaje 

2  Zob. A. Raźny, Fiodor Dostojewski: fi lozofi a człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988.
3  Odtąd, mówiąc o wizji człowieka, mamy na uwadze tylko antropologię w ujęciu ontolo-

gicznym.
4  Zob. A. Węgrzecki, Bycie sobą w świecie współczesnym [w:] Kondycja człowieka współczesne-

go, Cz. Piecuch (red.), Kraków 2006, s. 15–16; A. Węgrzecki, Antropologiczny sens bycia sobą [w:] 
idem, Wokół fi lozofi i spotkania, Kraków 2014, s. 184–191. 

5  Por. R. Spaemann, O pojęciu natury ludzkiej [w:] Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy 
w Castel Gandolfo 1983, przygotował  i przedmową opatrzył K. Michalski, Paryż 1988, zwł. s. 129.

6  Zob. J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2005, s. 291 (dalej: MwŻP; odtąd w tek-
ście w nawiasach podajemy skrót tytułu oraz stronę − i tak we wszystkich pozostałych przypad-
kach stosowania skrótów); Tischner pisze: Byt dla siebie to taki byt, który może przyjąć swe bycie 
(swój byt) jako zadanie dla siebie, MwŻP, s. 159; passim.

7  Ф.М. Достоевский, Мысли, высказывания, афоризмы, Париж 1975 (dalej: MBA), s. 103, 
104, 232.
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nastawienia aksjologicznego, które określają byt osoby ludzkiej w jej stawaniu 
się sobą, w jej – jak czytamy u Tischnera – personalizacji8. 

Co wstępne spojrzenie na zawartość dzieł Tischnera i utworów Dostojew-
skiego pozwala sądzić o charakterze interesującej nas relacji? W ujęciu pol-
skiego fi lozofa stosunek narodowości i religijności jest zapośredniczony przez 
człowieczeństwo − Bóg działa na narodowość tylko wówczas, gdy partycypu-
je ona w człowieczeństwie, i symetrycznie: narodowość odnosi się do Boga, 
gdy ma  udział w człowieczeństwie9. W świetle słów Dostojewskiego zajmująca 
nas relacja jawi się dwojako: zapośredniczona przez człowieczeństwo jest tyl-
ko w przypadku narodowości europejskich, wobec których duch rosyjski ma 
spełniać funkcję soteriologiczną10; relacja ta jest zaś bezpośrednia w przypadku 
rosyjskości, którą – w ujęciu pisarza – wyznacza nastawienie aksjologiczne, ta-
kie samo, jak to wyznaczające człowieczeństwo. W myśl Dostojewskiego Bóg, 
działając na człowieczeństwo Rosjanina, działa tym samym na jego rosyjskość. 

Wstępne zestawienie uwzględnianych koncepcji relacji między narodowo-
ścią i religijnością nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi na kluczowe dla nas 
pytanie o jej charakter. Nadto pokazuje, że przy jej rozważaniu trzeba wziąć 
pod uwagę fenomen człowieczeństwa. Bliższe jego rozumienie, zawarte w obu 
wizjach, przyniosą dalsze rozważania. Rodzi się pytanie o źródła różnic dzie-
lących zestawiane koncepcje. Źródła te będziemy chcieli odsłonić po to, ażeby 
w odniesieniu do nich móc określić przesłanki dla możliwego spójnego ujęcia 
charakteru badanej relacji. O źródłach tych różnic musi stanowić odmienność 
co do rozumienia trzech głównych elementów zestawianych koncepcji. Dwa 
z nich: człowieczeństwo i religijność są na gruncie tych koncepcji ściśle z sobą 
związane według zasad antropologii inspirowanej chrześcijaństwem. Zgodnie 
z nimi wzorzec człowieka jest wyznaczony przez wzorzec Boga. Drogą do od-
słaniania źródeł, założeń dla różnic dzielących zestawiane ujęcia badanej relacji 
będzie wobec tego zestawienie koncepcji: narodowości i człowieka, zawartych 
z jednej strony w dziełach Tischnera, a z drugiej – w utworach Dostojewskiego. 
Z uwagi na ograniczone ramy tekstu obie koncepcje będą przywołane w za-
kresie tylko kilku istotnych cech, w szczególności zostanie pominięta kwestia 
wzajemnego określania się religijności i narodowości oraz ich znaczenia dla 
człowieka w jego konstytuowaniu się. 

W obu zestawianych koncepcjach z łatwością da się wskazać rozumienie 
narodowości. W myśli Tischnera jest ona określona przez nastawienie na war-
tości kulturowe11. Możliwe zróżnicowanie w jej obrębie dotyczy charakteru od-

8  Por. J. Tischner, Polski młyn, Kraków 1991, s. 54 (dalej: PM).
9  J. Tischner, Nadzieja szukająca prawdy [w:] Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy…,

s. 109 (dalej: NSzP).
10  Zob. F. Dostojewski, Dziennik pisarza. 1877–1881, tłum. M. Leśniewska, t. III, Warszawa 

1982, s. 399 (dalej: DP III). W interpretacji opieramy się na wydaniu: Ф. Достоевский, Собрание 
сочинений: В 9 т. Т. 9. В 2 кн. Кн. 2: Дневник писателя, Москва 2004.

11  Por. J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków 1997, s. 117, 126. 
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niesienia do tych wartości. Przykładowo, polskość w rozumieniu Tischnera jest 
wyznaczona przez nastawienie na wartości kulturowe o charakterze dającym 
się nazwać bohaterskim12. W świetle słów Dostojewskiego wśród narodowości 
da się wyróżnić co najmniej dwa różne typy. Jeden z nich jest wyznaczony przez 
nastawienie na wartości kulturowe (por. DP III 380, 381, 396); inny, reprezento-
wany przez rosyjskość, jest wyznaczony między innymi13 przez – właściwe dla 
człowieczeństwa w rozumieniu pisarza – nastawienie na wartości ogólnoludz-
kie (por. DP III 381, 386, 396, passim).

Wydawać by się mogło, że wizje człowieka w rozumieniu z jednej strony 
– Tischnera, a z drugiej – Dostojewskiego powinna łączyć istotna zgodność, 
skoro mają takie same kryterium adekwatności i skoro, jak wkrótce zobaczy-
my, da się wskazać zachodzące między nimi pewne podobieństwa, zwłaszcza 
jeśli brać pod uwagę myśl antropologiczną Tischnera, rozwijaną wespół z re-
fl eksją nad narodowością. W tym miejscu tylko ten właśnie jego namysł nad 
człowiekiem zostanie uwzględniony. Wskażmy teraz – bez pogłębionej analizy 
– kilka podobieństw łączących obie wizje człowieka. W obu człowieczeństwo 
konstytuuje się w nastawieniu na dobro, które wskazuje w nich, jako nazwa 
ogólna, na szereg wartości ogólnoludzkich, personalnych14, w szczególności, 
moralnych (BK 36–38). Zasadniczą postać tego nastawienia stanowi w obu wi-
zjach miłość. W obu dobro jest źródłem siły duchowej (BK 368; NSzP 101): 
w koncepcji Tischnera dobro zostaje porównane do ‘pokarmu’ (PM 272), który 
wymaga przyswojenia. W pojęciach siły pochodzącej z dobra są w obu wizjach 
określane pozostałe zjawiska ludzkiego stawania się. W obu wizjach dobro wy-
maga, według słów Tischnera, wyrażania przez konkretne działania, a według 
słów Dostojewskiego – czynienia podług wymogów sprawiedliwości. W obu 
człowiek zastaje siebie jako członka wspólnoty, z którą łączące go więzi są po-
luźnione; w obu człowiek zawdzięcza wspólnocie swą moc do czynienia dobra. 
W koncepcji Dostojewskiego w opisie człowieka oderwanego od wspólnoty jest 
akcentowana bezsiła, niezdolność do czynienia dobra. Byt człowieka nastawio-
nego na dobro jako źródło siły duchowej okazuje się wspólnotowy. W obu wi-
zjach dobro jest czynione zawsze wobec drugiego konkretnego człowieka i jako 
takie staje się ono przedmiotowym źródłem nowych więzi międzyludzkich 
oraz wzmocnienia poluźnionych. Więzi osób nastawionych na takie dobro są 

12  Por. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992, s. 17.
13  Por. także słowa Dostojewskiego o religijności ducha rosyjskiego (DP III 399), wspólno-

towości (por. F. Dostojewski, Bracia Karamazow, tłum. A. Pomorski, Kraków 2004 [dalej: BK], 
s. 363. Cytaty z BK przytaczamy z tego właśnie wydania; w interpretacji opieramy się na wydaniu:
Ф. Достоевский, Братъя Карамазовы, Москва 2003) i ludowości (por. BK 363; DP III 394; por. 
F. Dostojewski, Dziennik pisarza. 1847–1874, tłum. M. Leśniewska, t. I, Warszawa 1982, s. 307 
[dalej: DP I]. W interpretacji opieramy się na wydaniu: Ф. Достоевский, Собрание сочинений: 
В 9 т. Т. 9. В 2 кн. Кн.1: Дневник писателя, Москва 2004).

14 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei [w:] D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski OP, J. Paściak  
OP, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1984, s. 74.
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zapośredniczone przez stosunek do konkretnego środowiska działania. Ten, 
kto nie działa, nie czyni dobra, odrywa się od wspólnoty – wypada z obszaru 
możliwej personalizacji. W obu wizjach podstawą i celem bytu ludzkiego w jego 
konstytuowaniu się jest wolność, która pochodzi z odniesienia do dobra. Zna-
mienne jest podobieństwo co do określeń na poziomie istotnych jej wymiarów: 
w obu wizjach główny aspekt tej wolności jest wymiennie nazywany panowa-
niem nad sobą15 lub samo-posiadaniem (BK 37, 38; PM 19916). Na jego wzro-
ście polega tutaj człowiecza autorealizacja, niekiedy przez Tischnera nazywana 
dojrzewaniem (por. NSzP 108, PM 201), a przez Dostojewskiego – doskona-
leniem (por. BK 37). Jej kres wyraża się w idei wstawiennictwa – w akcie ofi a-
rowania siebie dla drugiego ze względu na miłość do Boga (MBA 116; SoICz 
250, 251). W akcie tym nastawienie na wartości ogólnoludzkie sięga swej pełni. 
W obu wizjach wolność dojrzała lub doskonała jest warunkiem czysto religijne-
go odniesienia do Boga (MBA 118, 125, 126; NSzP 101) jako ostatecznego celu 
opisywanego w nich człowieka. 

Pobieżne spojrzenie na zestawiane koncepcje odsłania wiele podobieństw 
w zawartych w nich określeniach człowieka oraz ogólnej struktury jego ujmo-
wania. Ażeby jednak móc stwierdzić istotną − dotyczącą treści zbieżnych okre-
śleń i struktury − zgodność obu wizji człowieka, potrzeba ich gruntownej anali-
zy. Nie przeprowadzimy jej tutaj, ponieważ istnieją przesłanki, które pozwalają 
z góry powątpiewać w zachodzenie takiej zgodności. Główna z nich dotyczy 
wzorca Boga, wyznaczającego, jak wspomnieliśmy, wizję człowieka. W zesta-
wianych koncepcjach wzorzec ten ma różne ujęcia. U Tischnera jest to ujęcie 
powszechne eklezjalne, jak czytamy: Kościół niesie obraz Boga (PM 297). U Do-
stojewskiego – to ujęcie naturalistyczne w jednym z wariantów partykularnych: 
nosicielem obrazu Boga jest tu serce ludu rosyjskiego (BK 363, DP I 307). Ścisłe 
określenie obu wizji Boga wykracza poza ramy niniejszych rozważań. Wspo-
mnijmy tylko, że w przypadku Dostojewskiego jest to obraz Boga stworzenia 
(por. BK 368), poddany naturalizacji według zasad ludowości. W obrazie Boga 
Stwórcy zostaje uwydatniona przede wszystkim Jego potęga i moc (BK 72). 
W takim ujęciu Bóg wymaga przede wszystkim aktów czci (por. BK 371), które 
w wizji Dostojewskiego są oddawane na sposób ludowy, podkreślający odnie-
sienie do ziemi (por. BK 370, 371). Ujęty z perspektywy religijnej człowiek, któ-
rego wzorzec jest wyznaczony przez obraz Boga Stwórcy, spełnia się w odkry-
waniu Jego obecności w stworzeniu (por. BK 368), aktach religijnego zachwytu 
wobec dzieł stworzenia (por. BK 369) oraz kontynuowaniu ich (por. BK 370). 

Wyznaczające człowieczeństwo nastawienie na wartości ogólnoludzkie 
wspólnotowe ma, jak się okazuje, u Dostojewskiego charakter ludowy, tak 
samo jak określona przez to nastawienie rosyjskość w jego rozumieniu. Jaki zaś 

15  Ros.: самообладание.
16  Zob. także: J. Tischner, Sprawa osoby – wstępne przybliżenia, „Logos i Ethos”, nr 2/1992,

s. 12; passim.
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charakter jest właściwy tischnerowskiemu człowieczeństwu wspólnotowemu, 
w którym, jak się okazuje, ma udział narodowość w jego rozumieniu? Możli-
wą odpowiedź będziemy starali się zaproponować pod sam koniec rozważań. 
Tutaj wskażemy tylko antropologiczną zasadę różnicy dzielącej – jeśli ją trafnie 
rozpoznajemy – obie zestawiane wizje. W ujęciu Dostojewskiego dobro jako 
źródło siły jest naczelną wartością doskonalenia osobowego, która swój cha-
rakter czerpie z zasady ludowości. W myśli Tischnera, ujętej w jej całości, w ten 
sposób rozumiane dobro – jako centralny temat onto-antropologii rozwijanej 
wespół z refl eksją nad narodowością − nie określa wyczerpująco personalizacji, 
w szczególności, ma ono nad sobą wyższe typy dobra personalnego i to one, 
a nie zasada ludowości, wyznaczają jego charakter.

Okazuje się, że wyłonione z zestawianych koncepcji odmienne ujęcia cha-
rakteru badanej relacji mają u swych źródeł różne pojęcia narodowości i czło-
wieka. Opierając się na takim ich rozumieniu, nie jesteśmy w stanie uzyskać 
spójnej wizji poszukiwanego charakteru tej relacji. Przy założeniu prawdziwo-
ści wszystkich przywołanych tez Tischnera antropologia oraz rosyjskość w uję-
ciu Dostojewskiego jawią się bowiem jako fi kcja literacka. Jeśli zaś prawdziwość 
ta jest po stronie przywołanych idei pisarza, to Tischnerowska wizja narodo-
wości jest mylnie zawężona, a jego – zapoznającą narodowość typu rosyjskiego 
– tezę o zapośredniczonym charakterze relacji między narodowością i religij-
nością zdaje się obciążać partykularyzm, rzucający cień na uniwersalizm jego 
fi lozofi cznej refl eksji nad człowiekiem.

Ograniczone ramy rozważań skłaniają, by w próbie wskazania możliwej 
odpowiedzi na pytanie o charakter badanej relacji wyjść od dwóch, bardzo 
ogólnych, ale – jak się wydaje – bez większych zastrzeżeń akceptowalnych, 
przeświadczeń. Rosnąca liczba publikacji, w tym prac na stopień naukowy, 
dotyczących myśli antropologicznej Tischnera każe z rezerwą podchodzić do 
prób pośpiesznego dyskwalifi kowania jej uniwersalności. Zaś rozważania Do-
stojewskiego dotyczące natury ducha rosyjskiego mają wysokie uznanie zarów-
no wśród jego reprezentantów, jak i znawców badanego tematu. Biorąc pod 
uwagę te dwie okoliczności, odpowiedź na kluczowe dla nas pytanie będziemy 
formułowali na podstawie dwóch ogólnych przeświadczeń: o uniwersalności 
myśli antropologicznej Tischnera oraz o trafności ogólnej intuicji Dostojew-
skiego co do natury rosyjskości. Jeśli zakładamy trafność tej intuicji, to tym sa-
mym przyjmujemy, że wizja narodowości u Tischnera jest niepełna; dopuszcza-
my także, iż narodowości mogą występować nie tylko w jednym, kulturowym, 
typie aksjologicznym. Myśl ta stwarza możliwość ciekawego rozwinięcia tezy 
Tischnera o zapośredniczonym charakterze zajmującej nas relacji − pozwala 
wstępnie sądzić, że udział w człowieczeństwie może być zróżnicowany w zależ-
ności, między innymi, właśnie od typu narodowości. Jeśli natomiast zakładamy 
uniwersalność antropologii Tischnera, to tym samym podajemy w wątpliwość 
prawdziwość antropologii Dostojewskiego, rozumianą – przypomnijmy – jako 
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adekwatność względem ewangelicznego doświadczenia ludzkiego17. Kwestio-
nując adekwatność antropologii Dostojewskiego, musimy tym samym podać 
w wątpliwość głoszoną przez niego zgodność rosyjskości z człowieczeństwem 
wyznaczonym przez ewangeliczny wzorzec Boga. Krótko mówiąc, wychodzimy 
z założenia, że rosyjskość jest taka, jak ją ujmuje Dostojewski − nastawiona na 
wartości ogólnoludzkie wspólnotowe o charakterze ludowym, lecz wizja czło-
wieczeństwa adekwatnego ewangelicznie jest, jak sądzimy, inna niż wieszczo-
na przez pisarza; wobec tego, wbrew stanowisku autora Biesów, z tak właśnie 
adekwatną wizją człowieka nie pokrywa się głoszona przez niego koncepcja 
rosyjskości, pokrywająca się tylko z człowieczeństwem w rozumieniu pisarza.

Ramy artykułu pozwalają, by opierając się na przyjętych założeniach, roz-
ważyć zwięzłe, złożone z trzech tez, możliwe ujęcie charakteru badanej relacji 
− skonstruowanie pełnej jego koncepcji wymagałoby refl eksji daleko szerzej za-
krojonej niż przedłożona. Przyjęte założenia pozwalają sądzić, iż relacja naro-
dowości i religijności ma charakter zapośredniczony przez udział narodowości 
w człowieczeństwie wspólnotowym. Teza ta, co wyraźniej jeszcze zobaczymy, 
wymaga uzupełnienia przez ściślejsze określenie tego człowieczeństwa. Dwie 
kolejne są rozwinięciem pierwszej: partycypacja narodowości w człowieczeń-
stwie ma różne stopnie. W odniesieniu do nich można wyróżniać aksjologicz-
nie różne typy narodowości. Mianowicie zdolne do partycypacji niższego stop-
nia narodowości byłyby zorientowane na wartości kulturowe jako takie albo 
o określonym charakterze, jak w przypadku polskości w ujęciu Tischnera; zaś 
zdolne do partycypacji najwyższego stopnia byłyby narodowości nastawione na 
wartości ogólnoludzkie wspólnotowe jako takie albo o określonym charakterze. 
Do ostatniego wyodrębnionego typu narodowości można, jak sądzimy, zali-
czać między innymi rosyjskość w rozumieniu Dostojewskiego. By mieć udział 
w człowieczeństwie, narodowości o nastawieniu kulturowym muszą zdobyć się 
na wzbudzenie w sobie nastawienia właściwego dla człowieczeństwa i na odnie-
sienie do niego swego nastawienia kulturowego, zaś narodowości o nastawieniu 
na wartości ogólnoludzkie wspólnotowe, by mieć taki udział, muszą tylko zmo-
dyfi kować ukierunkowanie sobie właściwego nastawienia, by było ono zgodne 
z nastawieniem aksjologicznym wyznaczającym człowieczeństwo. 

Ostatnią z istotnych dla nas kwestii wyraża pytanie o onto-antropologię, 
która jest odpowiednia dla zaproponowanego ujęcia badanej relacji i zachowuje 
przyświecający obu zestawianym koncepcjom wzorzec prawdziwości. Najpierw 
w odniesieniu do sformułowanych tez spróbujemy określić ogólne postulaty, ja-
kie powinna spełniać poszukiwana wizja człowieka. Pierwsza z tych tez wyma-
ga, by nastawienie aksjologiczne wyznaczające człowieczeństwo wspólnotowe 

17  Zauważmy na marginesie, iż adekwatność ewangeliczna antropologii Dostojewskiego czę-
sto bywa niejako z góry brana za pewnik. Co poniekąd da się zrozumieć − w jej przypadku nie 
mamy bowiem do czynienia z jawnym odejściem od chrześcijańskiej idei Boga w jej doktrynal-
nym ujęciu, jak np. w antropologii Lwa Tołstoja.
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nie pokrywało się z nastawieniem aksjologicznym właściwym dla partycypują-
cych w nim narodowości. Jeśli poprzestać na Tischnerowskim – kulturowym 
ujęciu narodowości, to można by postulować, iż byt ludzki jest jednowymiaro-
wy: wspólnotowy. Jednak taką możliwość wykluczają dwie kolejne tezy, w któ-
rych mowa, między innymi, o możliwym istnieniu narodowości o nastawieniu 
na wartości ogólnoludzkie wspólnotowe jako takie. Tezy te wespół z pierwszą 
domagają się zatem, by postulować taką wizję bytu ludzkiego, w którym wspól-
notowość oznacza tylko jeden z jego wymiarów i jako taka przyjmuje charakter 
jego pozostałego wymiaru lub pozostałych wymiarów. 

Niestety, obecnie nie dysponujemy gotową onto-antropologią, która speł-
niałaby wyszczególnione postulaty. Wizję tę, przy istotnym – ale nie wyłącznym 
– odniesieniu do myśli Tischnera, próbujemy wykuwać w innym tekście. W tym 
miejscu możemy jedynie wskazać zalążki postulowanej onto-antropologii. Do-
strzegamy je w antropologicznych rozważaniach Tischnera uwzględnionych 
w ich całości, a nie tylko rozwijanych wespół z refl eksją nad narodowością. 

Zalążki poszukiwanej onto-antropologii ściśle wiążemy z myślą Tischnera 
poświęconą trzem hierarchicznie uporządkowanym, według jego słów, ‘warto-
ściom’ (PM 27) religijnym: stworzeniu, objawieniu, zbawieniu (PM 27) − roz-
patrywanym z fi lozofi cznego punktu widzenia. W myśl Tischnera wartości te 
są podstawowe (PM 27) i zarazem istotne (PM 27) w dziejach ludzkości, przez 
wiarę chrześcijańską ukazywanych jako ‘dramat’ (w sensie tischnerowskim)18 
religijny. Wartości te łączy więź hierarchicznej zależności: 

[...] wartością podstawową jest stworzenie, wyższą objawienie, a najwyższą zbawienie. 
Oznacza to, że wartość stworzenia znajduje usprawiedliwienie w wartości objawienia, 
a wartość objawienia w wartości zbawienia (PM 27).

Zależność hierarchiczna łącząca te wartości określa je także od strony po-
znawczej: wartość niższa znajduje swe wyjaśnienie w wartości wyższej (PM 335, 
336). Uporządkowanie hierarchiczne tych trzech religijnych wartości może 
jednak podlegać, po stronie podmiotowej, aksjologicznemu przewrotowi (PM 
28): któraś z wartości niższych (stworzenie, objawienie) może być mylnie brana 
za wyższą albo wartość najwyższa (zbawienie) może być w ten sposób mylnie 
ujmowana, że przekreśla wartości niższe (PM 28). Z tej perspektywy, wtrąć-
my, antropologia Dostojewskiego dawałaby się ujmować jako przykład wizji 
człowieka wyznaczonej przez ten rodzaj przewrotu wartości, w którym za naj-
wyższą zostaje uznana wartość stworzenia − dodatkowo, poddana naturalizacji 
według zasad ludowości. W ramach tego rodzaju aksjologicznego przewrotu 
religijnego pozostałe dwie wartości (objawienie, zbawienie) są traktowane jako 

18  Pojęcie ‘dramatu’ jako zjawiska Tischnerowskiej fi lozofi i osoby oznacza sposób wyrażania 
dobra w czasie i przestrzeni w dialogu z innym. Zob. J. Tischner, Filozofi a człowieka. Od ontologii 
do metafi zyki człowieka, z. 1,  Kraków 1986, s. 73. Pierwotny (warunkujący) i zarazem ostateczny 
dramat tischnerowskiej osoby to ‘dramat z Bogiem’ (MwŻP 158).
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tylko ‘uzupełniająca kontynuacja’ (PM 28) stworzenia. W myśl Tischnera każdy 
przewrót w ładzie wartości religijnych wyznacza sobie właściwą wizję człowie-
ka (por. PM 29). Taką określoną wizję człowieka pociąga za sobą również właś-
ciwe uporządkowanie trzech istotnych (PM 27) wartości religijnych w układzie 
proponowanym przez polskiego fi lozofa. Właśnie w tej wizji, zadanej do od-
słonięcia, da się – jak sądzimy – dostrzec główne, dotyczące wymiarów bytu 
ludzkiego, cechy postulowanej onto-antropologii. W próbie określenia, wyzna-
czonej przez Tischnerowską wizję trójstopniowego dramatu religijnego, kon-
cepcji człowieka skupimy się tylko na tym jej aspekcie, który pozwoli uchwycić 
właśnie te główne cechy postulowanej onto-antropologii. Jedną z możliwych 
dróg do ich odsłaniania jest analiza skoncentrowana na centralnej przedmioto-
wej tischnerowskiej kategorii – na zjawisku dobra osobowego19. 

Rozważania polskiego fi lozofa pozwalają sądzić, iż każda z trzech, wyszcze-
gólnionych przez niego, wartości religijnych staje się zasadą niezbędną do 
określonych trzech postaci dobra personalnego. Postaci tego dobra układają się 
w trzy stopnie, połączone relacją hierarchicznej zależności − takiej, jaka łączy 
wyznaczające je wartości religijne. Wartość stworzenia staje się religijnym fun-
damentem dla tischnerowskiego dobra, które, w swej specyfi ce, jest źródłem 
siły duchowej; cechy tego – wymagającego ‘przyswojenia’ (PM 30) i wcielenia 
wobec drugiego człowieka – dobra były przywoływane na początku rozważań. 
Zasada objawienia określa wyższy stopień dobra osobowego, które – ujęte od 
strony swej specyfi ki – działa jak prawda wyrażona w obrazie ‘światła’20 i jako 
takie wymaga zrozumienia. Źródłową formą personalizacji na tym poziomie 
jest nie, jak w przypadku dobra przyswajanego, działanie wcielające dobro 
w materię świata, lecz praca (samo)świadomości: ‘stawianie pytań o granice 
między iluzją a rzeczywistością’ (MwŻP 230), poznawanie według wymogów 
rozsądzania: przesądów, iluzji, fałszu, ‘poszukiwanie’ (MwŻP 494) dobra-praw-
dy. Na tym poziomie bytowym człowiek źródłowo nie dojrzewa, a przemienia 
się: z bytu nieprawdziwego w autentyczny. Więzi osób nastawionych na dobro 
działające jak prawda są zapośredniczone przez stosunek do myśli i słów, przez 
które jest ono wyrażane wobec innych. Źródłowa jedność osób pochodzi tu nie 
z udziału we wspólnym czynie, lecz z trwania, przez myśli i słowa, przy wspól-
nej prawdzie. Zasada zbawienia wyznacza najwyższy stopień dobra osobowego, 
które, gdy wyraża swą specyfi kę, działa w sposób właściwy dla dobra: ‘ze zła 
wydobywa dobro’ (MwŻP 326) i jako takie wymaga tworzenia − ‘udzielania 
się’ (MwŻP 325–326) ‘bez dostatecznej przyczyny’ (por. MwŻP 292) i wszę-
dzie tam, gdzie widzi dla siebie puste miejsca (MwŻP 326). Dobro udzielają-
ce się (PM 336) może się znajdować poza zasięgiem mocy osoby i właściwej 

19  Wyczerpująca taka analiza wykracza poza ramy artykułu – pomija się w nim wiele istot-
nych, swoiście tischnerowskich, aspektów uwzględnianej koncepcji. 

20  Por. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 212 (dalej:  SoICz); por. J. Tisch-
ner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 360 (dalej: MwW).
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jej zdolności rozumienia (por. MwŻP 325). Na tym poziomie bytu osobowego 
jego źródłowe konstytuowanie się zachodzi w najgłębszych wymiarach serca, 
w pełnej skrytości dla dającego dobro i przyjmującego je. Dobro dane do two-
rzenia polega na jego ‘samo-ofi arowaniu się’ (PM 276). W pełni wyraża się ono 
w akcie przebaczenia (MwŻP 290, 292), które kulminuje we wstawiennictwie21 
(SoICz 250) – jako ofi erze gwoli dobra drugiego i ze względu na Boga (por. 
SoICz 250, 251): Ten, kto wstawia się, zajmuje miejsce między Bogiem a grzesz-
nikiem, by go osłonić przed gniewem Boga: „Masz ukarać jego, to ukarz raczej 
mnie” (SoICz 251). Na tym najwyższym poziomie bytowym człowiek źródłowo 
tworzy siebie jako bogopodobnego według zasady twórczości, którą – stosownie 
do jednej z naczelnych Tischnerowskich idei – można nazwać agatologiczną: 
‘jak Bóg dla mnie, tak ja dla bliźniego’ (PM 212–213). Źródłem więzi jedno-
czącym osoby na tym poziomie ich bytu jest wyrosła z miłości ofi ara (PM 337) 
serca w jego skrytości.

Cechy trojakiego dobra personalnego, którego szczegółowej analizy nie mo-
żemy tutaj przeprowadzić, pozwalają dla każdej z jego wyodrębnionych postaci 
wskazywać w bycie człowieka wymiar jej źródłowego występowania. Dobro wy-
magające przyswojenia w sposób pełny jest doświadczane w wymiarze osoby, 
który nazywamy wspólnotowym. Przyswojenie takie wymaga bowiem mocy 
woli osobowej, udzielanej człowiekowi przez wspólnotę (PM 31). Zdolność do 
bycia jej członkiem, do wspólnotowości jest tu pierwotna (warunkująca) wo-
bec zdolności do działania przyswajającego, wcielającego dobro. Dobro wyma-
gające zrozumienia źródłowo jest doświadczane w wymiarze człowieka, który 
nazywamy refl eksyjnym. Zrozumienie takie wymaga bowiem ‘światła’ (por. 
MwW 360), pochodzącego z odniesienia rozumu osobowego do siebie samego 
– z refl eksji22. Zdolność do samo-zwrotności jest tu pierwotna (warunkująca) 
wobec zdolności do rozumienia dobra. Dobro dane do tworzenia źródłowo jest 
doświadczane w wymiarze człowieka, który nazywamy religijnym. Tworzenie 
to wymaga bowiem uprzedniego ‘budzenia’ (PM 276), ‘wzywania’ (PM 35, 36) 
do ofi ary wstawienniczej – pochodzącego z ofi ary (PM 336, 341) ‘Syna Boże-
go na krzyżu’ (PM 341). Zdolność do religijności, zdolność do odniesienia do 
‘Absolutnego poświęcenia się’ (PM 341) ‘Boga za człowieka’ (PM 341) jest tu 
pierwotna (warunkująca) wobec jego zdolności do tworzenia dobra – wobec 
personalnej ofi ary za drugiego i ze względu na miłość do Boga. Wyodrębnione 
poziomy bytu osoby układają się, stosownie do znamionujących je postaci do-
bra, w trzy stopnie. 

21  Przechodzimy tu obok idei ‘mesjańskości’ jako rdzenia osoby i dwóch pozostałych wyod-
rębnianych przez Tischnera form przebaczenia: ‘zapomnienia o doznanej krzywdzie’, ‘odpuszcze-
nia winy’; zob. SoICz 250.

22  Samoodniesienie człowieka jest tu odpowiedzią na uprzednie wybranie ze strony Boga 
(PM 334), będące ‘objawieniem’ (PM 336). 
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W zarysowanej powyżej wizji trójstopniowego bytu ludzkiego można do-
strzec ogólne cechy postulowanej onto-antropologii23. Na gruncie tej wizji 
człowieczeństwo wspólnotowe jest tylko jednym z wymiarów bytu ludzkiego 
− najniższym z jego trzech stopni i jako takie przyjmuje charakter dwóch po-
zostałych: refl eksyjnego i religijnego, co zdecydowanie odróżnia je od człowie-
czeństwa wspólnotowego w rozumieniu Dostojewskiego. Wobec tego, by Ro-
sjanie w rozumieniu pisarza mogli odnieść się do Boga, muszą, w myśl naszych 
rozważań,  partycypować w człowieczeństwie o takim właśnie charakterze, co 
oznacza dla nich konieczność zmiany ukierunkowania swego nastawienia na 
wartości ogólnoludzkie wspólnotowe − z ludowego na refl eksyjno-religijne24.

Przeprowadzone rozważania pozwalają – zauważmy na zakończenie – uka-
zać w nowej perspektywie, nieobjętej przez ich główny nurt, kwestię warunków 
możliwej jedności narodowości. Perspektywa ta odsłania się wraz z nowym 
ujęciem narodowości – możliwym dzięki przyjęciu antropologii ontologicznej 
za płaszczyznę tych rozważań. Na jej gruncie dają się wyodrębnić dwa główne 
sposoby bycia narodowości: pierwotny (rdzenny) i pełny, dojrzały, który poja-
wia się wówczas, gdy ma ona udział w człowieczeństwie. Rozróżnienie co do 
możliwych sposobów bycia narodowości pozwala wskazywać pole ich możli-
wej jedności. Nie ma jej na poziomie narodowości w ich modusie pierwotnym 
(rdzennym). Na tym poziomie odsłaniają się dzielące je różnice. Mogą one 
przyczyniać się do wzajemnego ubogacenia się narodowości, a nie zwalczania, 
dopiero z perspektywy ich jedności. Pojawia się ona na poziomie dojrzałości 
narodowej – partycypowania w jednym człowieczeństwie. W zestawianych 
koncepcjach wskazuje się na jeszcze silniejsze źródło jedności: na religijność, 
więź z Bogiem. Jednak w myśl poczynionych rozważań dostęp do niej jest wa-
runkowany udziałem w człowieczeństwie. Daremne są zatem czynione przez 
Polaków i Rosjan w kościele czy cerkwi modły o jedność narodów, jeśli ich czło-
wieczeństwo pozostaje uśpione, niedojrzałe. Jednak te właściwie religijne akty 
wspólnotowe nie są bez znaczenia dla sprawy tej jedności. W myśl Tischne-
ra z antropologicznej śpiączki człowieczeństwo jest bowiem wybudzane przez 
Boga (por. NSzP 109). Jego też obraz, jak zaznaczaliśmy, decyduje w zestawia-
nych koncepcjach o wzorcu człowieczeństwa. Zatem na gruncie tych koncepcji 
możliwa jedność narodów fundamentalnie zależy od prawdziwej wizji Boga. 
Kompetentne o nią starania są domeną teologów − nie tylko zawodowych. 
Ewagriusz z Pontu, starożytny ojciec duchowy chrześcijańskiego Wschodu 
i Zachodu, w dziele zatytułowanym O modlitwie pisał: ten, kto prawdziwie się 

23  Wskazanie jej szczegółowych cech wykracza poza ramy artykułu.
24  ‘Religijność’ oznacza tu wymiar człowieka oraz ma, w myśl słów Tischnera, charakter 

wspólnotowo-refl eksyjny i jako taka różni się od ‘religijności’ jako nastawienia na Boga ujmowa-
nego jako cel ostateczny.
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modli, jest teologiem25, pisał w nim także, iż Bóg daje się poznać właśnie praw-
dziwie modlącym się26.  

 Bibliografi a

Teksty źródłowe:
Dostojewski F., Bracia Karamazow, tłum. A. Pomorski, Kraków 2004. 
Dostojewski F., Dziennik pisarza, tłum. M. Leśniewska, t. 3, Warszawa 1982.
Достоевский Ф., Братъя Карамазовы, Москва 2003. 
Достоевский Ф.М., Мысли, высказывания, афоризмы, Париж 1975.
Достоевский Ф., Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9. В 2 кн. Кн.1, 2: Дневник писателя, 

Москва 2004.
Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, przekład wieloosobowy, Kraków 1998.
Tischner J., Etyka wartości i nadziei [w:] D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski OP, J. Pa-

ściak  OP, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1984.
Tischner J., Filozofi a człowieka. Od ontologii do metafi zyki człowieka, z. 1,  Kraków 1986.
Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1982.
Tischner J., Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2005.
Tischner J., Nadzieja szukająca prawdy [w:] Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy 

w Castel Gandolfo 1983, przygotował  i przedmową opatrzył K. Michalski, Paryż 
1988. 

Tischner J., Polski młyn, Kraków 1991.
Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.
Tischner J., Sprawa osoby – wstępne przybliżenia, „Logos i Ethos”, nr 2/1992. 
Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992.
Tischner J., W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków 1997. 

Literatura przedmiotu i pomocnicza: 
Bobko A., Józefa Tischnera myślenie o człowieku [w:] J. Tischner, O człowieku. Wybór 

pism fi lozofi cznych, wybrał i opracował A. Bobko, Wrocław 2003.
Raźny A., Fiodor Dostojewski: fi lozofi a człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988.
Spaemann R., O pojęciu natury ludzkiej [w:] Człowiek w nauce współczesnej. Rozmo-

wy w Castel Gandolfo 1983, przygotował i przedmową opatrzył K. Michalski, Paryż 
1988. 

Węgrzecki A., Antropologiczny sens bycia sobą [w:] idem, Wokół fi lozofi i spotkania, Kra-
ków 2014. 

Węgrzecki A., Bycie sobą w świecie współczesnym [w:] Kondycja człowieka współczesne-
go, Cz. Piecuch (red.), Kraków 2006.

25  Zob. Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, przekład wieloosobowy, Kraków 1998,
De ora 61. W artykule podajemy stosowane w literaturze przedmiotu skróty tytułów dzieł Ewa-
griusza oraz numery ich rozdziałów. 

26  Por. De ora 52.


