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Dorota Segda 

SPOTKANIE Z KSIĘDZEM TISCHNEREM

Moje pierwsze spotkanie z Księdzem Profesorem Józefem Tischne-
rem miało miejsce na korytarzu PWST w budynku przy ulicy Bohaterów  
Stalingradu (dziś Starowiślna) wiosną 1987 roku. Byłam studentką trzeciego 
roku, chciałam mówić  poemat „Niewola” Norwida i nie mogłam zrozumieć 
frazy:

Pani Profesor Danuta Michałowska poradziła mi, żebym zapytała o nią 
Księdza Tischnera (w latach 1980-1998 Ksiądz Profesor wykładał filozofię 
dramatu na Wydziale Reżyserii Dramatu). Pamiętam, jak się denerwowałam, 
czyhając na Księdza idącego na zajęcia ze studentami! Że pewnie głupie to 
moje pytanie, że głowę mu będę zawracać. Ale odważyłam się. Nigdy nie za-
pomnę tej chwili, kiedy ze swoim cudownym, serdecznym uśmiechem opo-
wiedział mi w prostych słowach, jak w Nowym Testamencie Jezus Miłosierny 
zastąpił Boga Sprawiedliwego. Ewangelizacja na korytarzu. Tak mocna i pięk-
na, że zastąpiła mi wszystkie lekcje religii, na którą w szkole nie chodziłam.

Spotkanie drugie. 15 marca 1998 roku. W PWST przy  ul. Straszew-
skiego odbyła się promocja książki „Spór o istnienie człowieka”. Wzięłam 
w niej udział na zaproszenie prof. Ewy Kutryś. Mówiłam monolog Małgorzaty 
z „Fausta”. Pamiętam Jego radość (mimo choroby) i entuzjazm studentów 
oraz górali na widowni.

O Jezu, Jezu!... Ty, któryś z Proroków,
Ani z Zakonu i słowa nie zmienił,
Tylkoś je, na kształt chmur, na kształt obłoków,
Promieńmi słońca-wolności zrumienił;
- Prawdziwy Boże i człeku prawdziwy!
Który Cesarstwo-cesarstw tego świata
Umiałeś spożyć gałązką oliwy –
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Dostałam wówczas od Niego list, który przechowuję jak talizman: 
 

Spotkanie trzecie i ostatnie. Kilka dni po świętach Ksiądz zaprosił nas 
do mieszkania swojego brata Mariana na Osiedlu Widok - „na kawę  
i pogadanie oczami, bo szczęka mu opadła ze zdziwienia, że tak może wy-
glądać promocja książki”. Byłyśmy we trzy: Ewa Kutryś, Barbara Hanicka i ja.  
Gadaliśmy wszystkim: oczami, rękami, słowami kreślonymi na papierze  –  
tylko nie wypowiadanymi słowami, bo Ksiądz był po operacji krtani. Po chwili 
strach, że go nie zrozumiemy, zniknął. Można powiedzieć, że gęby się nam 
nie zamykały! Śmialiśmy się niemal bez przerwy. Czułam po wyjściu, że by-
łam świadkiem  wielkiego zwycięstwa Człowieka nad chorobą i nad zbliżającą 
się śmiercią. Kilka najpiękniejszych godzin w moim życiu.

Miałam szczęście poznać Księdza Profesora Józefa Tischnera. Jak to  
możliwe – spotkać się z kimś trzy razy i pamiętać Go przez całe życie jak bar-
dzo bliskiego człowieka? Trzy spotkania, a tyle zostawił piękna w moim sercu, 
w głowie i w duszy…

Jestem zaszczycona i szczęśliwa, że jako rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, mogę zaprosić Państwa na
17. Dni Tischnerowskie, których głównym organizatorem jest PWST.
Dorota Segda

Droga Pani Doroto,
 Bardzo serdecznie Pani dziękuję za udział „w sporze o istnienie człowieka”. 
Mam nadzieję, że sama Pani zauważyła, iż bez udziału artystów dywagacje teoretyków 
byłyby „jako cymbał brzmiący i miedź brzdąkająca”. Wciąż dochodzą do mnie 
echa tego wydarzenia. Wydaje mi się, że po ludziach szedł jakoś szczególny powiew 
wspaniałomyślności. A wspaniałomyślność to jest to, co najbardziej łączy człowieka 
z Bogiem. Szczególnie dumny byłem i z tego, że mogą Panią oglądać „klasycy 
europejskiej filozofii” - bohaterowie „dziejów filozofii po góralsku”. Ci potrafią docenić 
wspaniałość Kobiecości. Nie wiem tylko, czy dostał się Pani choćby kawałek „moskola”, 
który przywieźli. Podobno studenci spałaszowali wcześniej wszystko. No cóż, to zdaje się 
wciąż jest nasz wyż demograficzny.
 Wiem, że weźmie Pani również udział w promocji mojej książeczki 
o miłosierdziu. I za to serdeczne dzięki. Przesyłam Pani tę książeczkę z pewnym 
zażenowaniem, bo Pani wcześniej niż ja odkryła świat miłosierdzia, gdy wcieliła się 
w postać S. Faustyny. Czasem teksty filozofów są niezłym środkiem nasennym. To w końcu 
też ma swój walor. Mnie na promocji książki nie będzie, bo muszę jechać na radioterapię 
do Londynu. Życie gotuje nam i takie niespodzianki. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę 
serdecznie bezustannego zmartwychwstania z tego umierania, jakie codziennie nam 
towarzyszy.



Wojciech Bonowicz 

SPOTKANIE NA DRODZE

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: 

idziemy pustą ulicą przez nieznane miasto. Nie mamy konkretnego celu, 
po prostu wyruszyliśmy w drogę. Miasto nie jest przyjazne ani nieprzyjazne, 
to, co nas otacza, nic dla nas nie znaczy. Martwi nas tylko, że nie wiemy, która 
godzina, i czy idąc przed siebie, dojdziemy do jakiegoś interesującego miejsca.
Nagle na końcu ulicy pojawia się niewyraźna sylwetka. Jeszcze nie wiemy, kto 
to – kobieta, mężczyzna, dziecko – a jednak w tym momencie ulica zmienia swój 
charakter. Ten ktoś zbliża się w naszym kierunku. Po chwili rozpoznajemy: 
to kobieta. Odległość między nami szybko maleje. Za chwilę będziemy musieli 
podjąć decyzję: czy zatrzymać ją i zapytać o godzinę, czy po prostu minąć. 
Obojętna dotąd przestrzeń zmienia swój charakter: już nie jesteśmy sami i nie 
musimy być sami. Kobieta także się nam przygląda. Być może i ona rozważa, 
co zrobić: zatrzymać się czy minąć. I dla niej ta przestrzeń nie jest już 
przestrzenią obojętną. Niewykluczone, że wszystko skończy się banalnie. 
„Przepraszam, czy nie wie pani, która jest godzina?”, zapytamy. „12:30”, 
odpowie kobieta i ruszymy każde w swoją stronę. A może banalne pytanie stanie 
się początkiem rozmowy? Może okaże się, że kobieta też nie jest tutejsza 
i że potrzebuje pomocy?  Może spytana o to, co jest poza miastem, powie 
 że nie warto tam iść i wskaże nam inny cel? 

Jest coś przejmującego w tym, że pod koniec życia ks. Józef Tischner raz 
jeszcze wrócił do tematu spotkania. W jego komputerze zachowały się trzy 
eseje, które mają w nagłówkach słowo „inny”. Być może jest to zaczątek 
książki, którą zamierzał napisać. Jedno jest pewne: Tischner wraca do obra-
zu, któremu poświęcił już wcześniej sporo miejsca w swoich tekstach. Oto 
przecinają się drogi dwóch osób. Co się właściwie dzieje? Co z tego wyniknie? 
Jaka szansa się otwiera?

Dostałam wówczas od Niego list, który przechowuję jak talizman: 
 

Spotkanie trzecie i ostatnie. Kilka dni po świętach Ksiądz zaprosił nas 
do mieszkania swojego brata Mariana na Osiedlu Widok - „na kawę  
i pogadanie oczami, bo szczęka mu opadła ze zdziwienia, że tak może wy-
glądać promocja książki”. Byłyśmy we trzy: Ewa Kutryś, Barbara Hanicka i ja.  
Gadaliśmy wszystkim: oczami, rękami, słowami kreślonymi na papierze  –  
tylko nie wypowiadanymi słowami, bo Ksiądz był po operacji krtani. Po chwili 
strach, że go nie zrozumiemy, zniknął. Można powiedzieć, że gęby się nam 
nie zamykały! Śmialiśmy się niemal bez przerwy. Czułam po wyjściu, że by-
łam świadkiem  wielkiego zwycięstwa Człowieka nad chorobą i nad zbliżającą 
się śmiercią. Kilka najpiękniejszych godzin w moim życiu.

Miałam szczęście poznać Księdza Profesora Józefa Tischnera. Jak to  
możliwe – spotkać się z kimś trzy razy i pamiętać Go przez całe życie jak bar-
dzo bliskiego człowieka? Trzy spotkania, a tyle zostawił piękna w moim sercu, 
w głowie i w duszy…

Jestem zaszczycona i szczęśliwa, że jako rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, mogę zaprosić Państwa na
17. Dni Tischnerowskie, których głównym organizatorem jest PWST.
Dorota Segda

Droga Pani Doroto,
 Bardzo serdecznie Pani dziękuję za udział „w sporze o istnienie człowieka”. 
Mam nadzieję, że sama Pani zauważyła, iż bez udziału artystów dywagacje teoretyków 
byłyby „jako cymbał brzmiący i miedź brzdąkająca”. Wciąż dochodzą do mnie 
echa tego wydarzenia. Wydaje mi się, że po ludziach szedł jakoś szczególny powiew 
wspaniałomyślności. A wspaniałomyślność to jest to, co najbardziej łączy człowieka 
z Bogiem. Szczególnie dumny byłem i z tego, że mogą Panią oglądać „klasycy 
europejskiej filozofii” - bohaterowie „dziejów filozofii po góralsku”. Ci potrafią docenić 
wspaniałość Kobiecości. Nie wiem tylko, czy dostał się Pani choćby kawałek „moskola”, 
który przywieźli. Podobno studenci spałaszowali wcześniej wszystko. No cóż, to zdaje się 
wciąż jest nasz wyż demograficzny.
 Wiem, że weźmie Pani również udział w promocji mojej książeczki 
o miłosierdziu. I za to serdeczne dzięki. Przesyłam Pani tę książeczkę z pewnym 
zażenowaniem, bo Pani wcześniej niż ja odkryła świat miłosierdzia, gdy wcieliła się 
w postać S. Faustyny. Czasem teksty filozofów są niezłym środkiem nasennym. To w końcu 
też ma swój walor. Mnie na promocji książki nie będzie, bo muszę jechać na radioterapię 
do Londynu. Życie gotuje nam i takie niespodzianki. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę 
serdecznie bezustannego zmartwychwstania z tego umierania, jakie codziennie nam 
towarzyszy.
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Teksty Tischnera nie są, oczywiście, analizami psychologicznymi. 
To teksty filozofa. Filozofów interesuje istota sprawy. Główne pytanie brzmi: 
jak to możliwe, że dochodzi lub nie dochodzi do spotkań? Za tym pytaniem 
idą następne. W jaki sposób inny staje się bliskim (czy bliźnim)? Co powo-
duje, że ludzie bliscy (bliźni) nagle stają się obcy? Zdaniem Tischnera, 
to, co najważniejsze, dzieje się w mowie. To w mowie „objawia się” nam  
drugi i my „objawiamy się” drugiemu. Słowo ma moc „wskrzeszania do życia”, 
ale może też „zabić”. Otwiera się przed nami przestrzeń wolności, która jest 
zarazem przestrzenią wielorakich zobowiązań.

Pytania i opisy Tischnera trafiają w sam środek naszego świa-
ta. Podzielona wspólnota narodowa, podziały biegnące przez rodzi-
ny, przybywający z różnych stron świata uchodźcy i imigranci. Ktoś 
nie jest zdolny podać chleba własnemu bratu, ktoś inny jedzie do  
Syrii czy Sudanu, by pomagać ludziom, których nigdy wcześniej nie 
widział na oczy. Tischner nie zajmuje się konkretnymi problemami,  
nie podpowiada, jak postąpić w tej czy innej sytuacji. Jedyne, co robi, 
to uświadamia nam, co właściwie się dzieje, kiedy stajemy jedno naprzeciw 
drugiego. Ale może to właśnie jest nam teraz najbardziej potrzebne.
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17.00 Kolegiata św. Anny, ul. św. Anny 13
 MSZA ŚWIĘTA 
 w intencji Księdza Profesora Józefa Tischnera

Przewodniczy ks. bp Grzegorz Ryś

18.30 Scena im. St. Wyspiańskiego PWST
 ul.Straszewskiego 22
 DO DNA 

Spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego PWST 
Reżyseria, scenariusz i opieka pedagogiczna: Ewa Kaim
Dramaturgia: Włodzimierz Szturc
Scenografia, kostiumy, projekcje i światło: Mirek Kaczmarek
Choreografia: Maćko Prusak
Kierownictwo muzyczne i aranżacje: Dawid Sulej Rudnicki
Przygotowanie wokalne: Justyna Motylska
Asystentka reżysera: Natalia Orkisz (III r. WRD)
Występują: Dominika Guzek, Agnieszka Kościelniak,
Weronika Kowalska, Jan Marczewski, Łukasz Szczepanowski
oraz Dawid Sulej Rudnicki (fortepian, basy)

Spektakl otrzymał Ludwiki - krakowskie nagrody teatralne 2016  
w trzech kategoriach:
• najlepszy spektakl
• najlepsza reżyseria: Ewa Kaim
• najlepsza partnerska rola męska: Łukasz Szczepanowski
oraz został wyróżniony Marką Radia Kraków za luty 2017
 
wejście za zaproszeniami
Bezpłatne zaproszenia do odbioru:
PWST, ul. Straszewskiego 22,
Pawilon Wyspiańskiego, Pl. Wszystkich Świętych 2, InfoKraków, ul. Św. Jana 2.

CZWARTEK  /  20 KWIETNIA

Wszystkie teksty i muzyka pochodzą z oryginalnych źródeł pieśni ludowej ze 
zbiorów Oskara Kolberga i ks. Władysława Skierowskiego (Puszcza Kurpiow-
ska w Pieśni, cz. II, zeszyt drugi, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 3, 
1931-1934) oraz ze Śpiewnika Kurpiowskiego pod red. Henryka Gadomskiego.
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Włodzimierz Szturc 

DO DNA  

Pieśń zawsze wynikała z głębokiej potrzeby odnalezienia źródła mocy 
i tajemnicy. 

Wydaje się jednak, że we współczesnym świecie pieśń spoczywa  
w jakimś utajeniu, że jest ukryta na głębokim dnie życia – w zapomnieniu.

Chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście zatarła się potrzeba śpiewu i potrzeba 
pieśni. Czy dziś jeszcze mamy pierwotną siłę powrotu do źródeł, z których 
wyłania się głos?  Próbujemy dotrzeć do przestrzeni, z których wydobywają 
się pieśni. Poza chaosem małoznaczących, ale i pustych, a często agresywnych 
brzmień codzienności, w której żyjemy, pragniemy odnaleźć prawdziwe głosy 
i tony istnienia. Chcemy poprzez śpiew dowiedzieć się, czy możliwa jest jeszcze 
podróż do głęboko ukrytego archaicznego świata. Do źródeł, które wysychają 
cicho.

Nadając naszemu spektaklowi tytuł „Do DNA” określiliśmy przestrzeń  
odnajdywania brzmień i rytmów, ku którym zmierzamy. Wydobywamy je  
z polskich pieśni ludowych, pieśni pierwotnych. U ich podstawy są zróżnicowa-
ne fonemy archaicznych głosek, pradawne tony i melodie. Tworzą one muzy-
kę emocji wyrażanych w sytuacjach granicznych: śmierci, narodzin, zaślubin 
i rozstań, a także w stanach erotycznego pożądania i lęku przed wojną   
i zagładą. Brzmienia graniczne przenikają przez wszystkie żywioły: wodę, 
ogień, powietrze i ziemię. Wyraża je  instrument ciała.

Aby wydobyć głos pierwotności trzeba iść w kierunku dna. Przywołać po-
zornie proste układy rytmiczne i melodyczne, które odkryli Chopin i Szyma-
nowski. Odsłaniać archaiczne tony i dźwięki dochodząc do źródeł śpiewu, jak 
Lutosławski, Karłowicz, Górecki. Słuchać, ile w pieśni ludowej jest pierwot-
nego, wspólnego nam bólu i lęku, ile siły przyciągania i odtrącania, miłości 
i nienawiści, ile magii, ile przestrogi, ile rozpaczy i radości. Odnaleźć w pieśni 
jej kod DNA. Do tego kodu wędrujemy.

W pierwotnym pejzażu akustycznym odkrywamy rytuały dźwięków. Ich 
utrwalone ślady znajdujemy w pieśniach nocy, poranka, południa, zacho-
du i wieczora. Autentyczność odnalezionych dawnych pieśni - wybranych 
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z tomów dzieła Oskara Kolberga, ze zbiorów pieśni zapisanych przez  
księdza Władysława Skierkowskiego i wielu innych oraz zanotowanych przez 
nas podczas etnograficznych wędrówek - przejawia się w tematach, przez  
które archaiczne dźwięki są przez nas przeprowadzane. Tematy te układają się 
w części widowiska i są skupione wokół zasiewu i zbiorów, wesela i wojny, 
narodzin i śmierci, biedy i doli człowieka, a także – ofiary. Nie śpiewamy jed-
nak opowieści.

Śpiewamy ślady pozostawione na dnie istnienia.

	 Myślę,	że	gdyby	Tischner	zobaczył	„Do	DNA”	–	poczekałby, 
aż	wrzawa	po	przedstawieniu	ucichnie,	emocje	wrócą	do	jakiej	takiej	
równowagi,	wykonawcy	powrócą	z	orbit,	na	które	wyniosły	ich	tonacje	
oraz	skale	dźwięków	i	–	może	też	niespiesznie	–	poszedłby	do	Agnieszki,	
Dominiki,	Janka,	Weroniki,	Łukasza,	Ewy	i	Dawida	i	powiedział: 
Norwid		się	ucieszył,	że	go	wreszcie	zrozumieli.	Potem	spojrzałby 
im	w	oczy,	jakby	badając	rezonans	wypowiedzianego	zdania	i	poczekał, 
aż	przyjdzie	Cisza, w której Ty i Ja odbiją się wzajemnie jak lustra 
stojące po przeciwnych stronach rzeki.
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Marzenie Norwida, by piękno i praca objawiły się jako jedność w pie-
śni największego poety – ludu, w tym przedstawieniu odbija się nie tyl-
ko w odpowiedzialnym spotkaniu człowieka z człowiekiem, ale też w tym, 
że jest ono spełnieniem podstawowej myśli dramatu istnienia: Być na 
ziemi, to znaczy: dotykać jej poprzez płacz i uśmiech drugiego. Wyzwo-
lone w pieśni piękno jest zaczątkiem dramatu: ocala i gubi – dlatego po-
rusza i dotyka każdego uczestnika przedstawienia: aktora, muzyka i wi-
dza. Przywołuje pierwotny stan emocji zasłaniany przez kulturę, otwiera 
okna człowieka-monady zazwyczaj chronionej maską i obyczajem. Powrót 
do ukrytego genu wrażliwości, składnika DNA wyobraźni, będącej twór-
czą energią człowieka od jego początków, umożliwia archaiczna pieśń, jej 
dawna melodyka, harmonia oraz  przywołany przez dźwięki akustyczny 
pejzaż świata. Do pierwotnego brzmienia, które w sposób nagły i pozara-
cjonalny objawia się w przedstawieniu, schodzą wykonawcy, prowadząc  
za sobą widzów z różnych stron świata, którym nieznajomość języka śpiewa-
nych tekstów nie utrudnia drogi do przestrzeni  własnego dzieciństwa.

W DO DNA człowiek poprzez śpiew staje się istotą dramatyczną, której 
dramat toczy się  w przestrzeni (w horyzoncie) dobra i zła. Człowiek musi 
jednak stanąć po stronie dobra; musi „zawrócić to”, co boli, wiedząc, że „boli 
– zaboli – bolało: tak puś …”; nie może pielęgnować „biedy” i „żałować”,  od-
dawać się złej pamięci, ulegać pokusom, groźbom i zawiści, a więc temu, 
co człowieka potępia. Dramat dobra i zła konstytuuje się w śpiewaniu, 
a więc w spotkaniu z własnym głosem – z tym pierwszym sygnałem obcości 
człowieka w świecie i pierwszym wołaniem o wspólnotę z innymi głosami. 
W życiu człowieka – głosy biorą udział w dialogu istnienia, który jest podsta-
wą prawdy i piękna, czyli sensu życia na ziemi. Śpiewanie dawnych pieśni, 
w których zapisane są emocje związane z dobrem i złem, miłością i śmiercią, 
żywiołami i duchami zmarłych – jest konieczne: pozwala spojrzeć na nas sa-
mych oczyma dawnych ludzi. 

Człowiek, aby być wolny, musi być wytrącony ze stanu własnej pewności 
siebie i przywołać śpiew Innego, by rzec: Ja spojrzałem na świat twoimi oczy-
ma i twoim głosem ten świat zaśpiewałem. Wolność przejawia się w tym, 
że ten „inny głos” staje się właśnie „moim głosem”. 

Fragmenty z „Filozofii dramatu” Józefa Tischnera pisane kursywą

Cytaty ze spektaklu „Do DNA” w cudzysłowach.
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14.00 Scena im. St. Wyspiańskiego PWST
 ul.Straszewskiego 22
 CZYTAMY TISCHNERA

Fragmenty esejów ks. prof. Józefa Tischnera zamieszczonych
w książce „Inny” czyta Dorota Segda
Dyskusja z udziałem: Doroty Segdy i Dobrosława Kota

Prowadzenie: Wojciech Bonowicz

17.00 Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
 COLLOQUIA TISCHNERIANA  /  WYKŁAD
 
 Potęga sacrum 

HANS JOAS  (Humboldt-Universität zu Berlin / Niemcy)
(tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego)

18.00 Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
 JASKINIA FILOZOFÓW 
 
 Inny. Obcy. Bliźni. Granice otwartości

W debacie wezmą udział:
Hans Joas, Anna Dymna,
Piotr Sztompka, Steffen Huber

Prowadzenie: Tadeusz Gadacz
(tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego)

PIĄTEK / 21 KWIETNIA
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 COLLOQUIA TISCHNERIANA
 Prof. Hans Joas „Potęga sacrum”                          abstrakt wykładu

W ostatnich latach tzw. teoria sekularyzacyjna utraciła swą dominującą 
pozycję w studiach nad religią. Tylko garstka uczonych wciąż broni założe-
nia, że ekonomiczny wzrost oraz naukowo-technologiczny rozwój prowadzą 
nieuchronnie do zaniku religii. Ale za tezą sekularyzacyjną kryje się narracja 
„odczarowania”, najmocniej wyartykułowana przez Maksa Webera, według 
którego proces ten miał swój początek w epoce prorockiej około 2500 lat 
temu. Narracja odczarowania jest obecnie największą przeszkodą na drodze 
do właściwego zrozumienia  potęgi sacrum w ludzkiej historii. Nawet  część 
najważniejszych krytyków tezy sekularyzacyjnej (jak Charles Taylor) zacho-
wuje jej niektóre elementy. W wykładzie, rozwijającym główne wątki przy-
gotowywanej do druku książki, narracja weberowska zostanie krytycznie  
przebadana i przeciwstawiona pewnej alternatywie. 

HANS JOAS

Podczas „Jaskini filozofów” chcemy się zastanowić nad trzema poję-
ciami: „innego” (w znaczeniu: drugiego człowieka), „obcego” i „bliźniego”.  
Będziemy rozmawiać m.in. o tym, kiedy inny staje się obcym, a kiedy bliźnim.  
I na odwrót – dlaczego ktoś, kto jest nam kulturowo bliski, nagle staje się ob-
cym (a nawet wrogiem). Dlaczego wewnątrz własnej wspólnoty też powstają  
podziały na lepszych i gorszych, włączonych i wykluczonych. Na te i tym  
podobne zjawiska chcemy spojrzeć z różnych perspektyw: socjologicznej 
(Hans Joas, Piotr Sztompka), filozoficznej (Tadeusz Gadacz, Steffen Huber), 
ale też z perspektywy kogoś, kto związał swoje życie z osobami niepełno-
sprawnymi intelektualnie (aktorka Anna Dymna).

 JASKINIA FILOZOFÓW
 Inny/Obcy/Bliźni
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HANS JOAS

 Jest uważany za jednego z najważniejszych myślicieli współcze-
snych. Rozległość jego zainteresowań i kompetencji budzi podziw i niedowie-
rzanie (bibliografia jego prac liczy 44 strony!). W swoich badaniach zajmował 
się m.in. amerykańskim pragmatyzmem („Creativity of Action” [Kreatywność 
działania]), pochodzeniem wartości („Powstawanie wartości”, polskie tłu-
maczenie 2009), wpływem wojny na kształtowanie się nowoczesnych spo-
łeczeństw („War and Modernity” [Wojna i nowoczesność]), rolą religii w życiu 
społecznym, problematyką sakralizacji/desakralizacji oraz praw człowieka 
(„Do We Need Religion?” [Czy potrzebujemy religii?], „The Sacredness of the 
Person:  A New Genealogy of Human Rights” [Świętość osoby. Nowa gene-
alogia praw człowieka], „Faith as an Option. Possible Futures for Christiani-
ty” [Wiara jako opcja. Możliwe scenariusze dla chrześcijaństwa], „Sind die 
Menschenrechte westlich?” [Czy prawa człowieka są zachodnie?], „Kirche als 
Moralagentur” [Kościół jako instancja moralna]), powieściopisarstwem Alfre-
da Döblina („Die lange Nacht der Trauer. Erzählen als Weg aus der Gewalt?” 
[Długa noc żałoby. Opowiadanie jako droga wyzwolenia od przemocy?]). Pro-
wadzone przez niego badania mają na celu przezwyciężenie uproszczeń, 
jakie pojawiały się i pojawiają w teoriach sekularyzacji, oraz jałowych kon-
fliktów pomiędzy fundamentalizmem świeckim i religijnym. Joas uczestniczy 
w wielu inicjatywach mających na celu lepsze zrozumienie zachodzących 
obecnie procesów cywilizacyjnych. Był jednym z pomysłodawców i koordyna-
torem interdyscyplinarnych studiów, których celem jest budowa międzycy-
wilizacyjnych mostów (plon tych badań zebrany został w książce „The Axial 
Age and Its Consequences”). Współpracuje m.in. z Charlesem Taylorem i José 
Casanovą, którzy byli już gośćmi krakowskich Dni Tischnerowskich.

Socjolog	oraz	teoretyk	myśli	społecznej.	Profesor	
socjologii	religii	Wydziału	Teologicznego	Uniwer-
sytetu	Humboldtów	w	Berlinie	oraz	Committee	on	
Social	Thought		na	Uniwersytecie	Chicagowskim.	Jest	
doktorem	honoris	causa	Uniwersytetu	w	Tybindze	oraz	
Uniwersytetu	w	Uppsali.	Otrzymał	wiele	prestiżowych	
wyróżnień,	m.in.	Nagrodę	Hansa	Kiliana,	Nagrodę	Rene	
Königa,	Nagrodę	Badawczą	Maxa	Plancka	oraz	Nagrodę	
Amerykańskiego	Stowarzyszenia	Socjologicznego.	

 fot. archiwum prywatne Hansa Joasa
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10.00 Wyższa Szkoła Europejska, ul. Westerplatte 11 
 DEBATA FILOZOFICZNA MŁODYCH
 Co nam dał Tischner? 

Z udziałem: Anny Dymnej, Barbary Bandoły,
Stanisławy Trebuni-Staszel, ks. Andrzeja Augustyńskiego,
Wojciecha Bonowicza, Kazimierza Tischnera
Debacie towarzyszyć będą występy zespołów muzycznych
i teatralnych ze szkół imienia ks. prof. Józefa Tischnera:
∙ Zespół Rodzinny z Zespołu  Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu,
∙ Młodzież z Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum  w Ratułowie,
∙ Zespół Wokalno-Instrumentalny z Zespołu Szkół i Przedszkola
w Domosławicach - „Tischner - którędy nas prowadzi?”,
∙ Zawodowcy z Bachledówki reprezentujący Szkołę Specjalną Przyspo-
sabiającą do Pracy w Czerwiennem - spektakl „Odmieniona baba”

Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”
we współpracy z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie.

18.00 Scena im. St. Wyspiańskiego PWST,
 ul. Straszewskiego 22
 GALA NAGRODY  
 ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

Rozmowę z laureatami: Ewą Siedlecką,
prof. Ireneuszem Ziemińskim i ks. Mirosławem Toszą
poprowadzą: ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski

KONCERT KWINTETU JAZZOWEGO
w składzie: Mateusz Wachtarczyk - trąbka,
Szymon Ziółkowski - saksofon, Roman Bardun - fortepian,
Kamila Drabek - kontrabas, Kacper Kaźmierski - perkusja
(studenci Akademii Muzycznej w Krakowie)
Repertuar zespołu: muzyka swingowa (wpływy Milesa Davisa,
Freddiego Hubbarda, Billa Maysa)

wejście za zaproszeniami
Bezpłatne zaproszenia do odbioru: PWST, ul. Straszewskiego 22,
Pawilon Wyspiańskiego, Pl. Wszystkich Świętych 2, InfoKraków, ul. Św. Jana 2.

SOBOTA / 22 KWIETNIA
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10.00 Wyższa Szkoła Europejska, ul. Westerplatte 11 
 DEBATA FILOZOFICZNA MŁODYCH
 Co nam dał Tischner? 

Z udziałem: Anny Dymnej, Barbary Bandoły,
Stanisławy Trebuni-Staszel, ks. Andrzeja Augustyńskiego,
Wojciecha Bonowicza, Kazimierza Tischnera
Debacie towarzyszyć będą występy zespołów muzycznych
i teatralnych ze szkół imienia ks. prof. Józefa Tischnera:
∙ Zespół Rodzinny z Zespołu  Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu,
∙ Młodzież z Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum  w Ratułowie,
∙ Zespół Wokalno-Instrumentalny z Zespołu Szkół i Przedszkola
w Domosławicach - „Tischner - którędy nas prowadzi?”,
∙ Zawodowcy z Bachledówki reprezentujący Szkołę Specjalną Przyspo-
sabiającą do Pracy w Czerwiennem - spektakl „Odmieniona baba”

Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”
we współpracy z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie.

18.00 Scena im. St. Wyspiańskiego PWST,
 ul. Straszewskiego 22
 GALA NAGRODY  
 ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

Rozmowę z laureatami: Ewą Siedlecką,
prof. Ireneuszem Ziemińskim i ks. Mirosławem Toszą
poprowadzą: ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski

KONCERT KWINTETU JAZZOWEGO
w składzie: Mateusz Wachtarczyk - trąbka,
Szymon Ziółkowski - saksofon, Roman Bardun - fortepian,
Kamila Drabek - kontrabas, Kacper Kaźmierski - perkusja
(studenci Akademii Muzycznej w Krakowie)
Repertuar zespołu: muzyka swingowa (wpływy Milesa Davisa,
Freddiego Hubbarda, Billa Maysa)

wejście za zaproszeniami
Bezpłatne zaproszenia do odbioru: PWST, ul. Straszewskiego 22,
Pawilon Wyspiańskiego, Pl. Wszystkich Świętych 2, InfoKraków, ul. Św. Jana 2.

NAGRODA ZNAKU I HESTII  IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

KAPITUŁA NAGRODY

LAUREACI NAGRODY

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach wybitnym intelektuali-
stom, publicystom i działaczom społecznym. Promuje w Polsce styl myślenia 
i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugie-
go człowieka – wartości jej patrona, księdza profesora Józefa Tischnera.

Wśród dotychczasowych laureatów są między innymi: Barbara  
Skarga, s. Małgorzata Chmielewska, Janina Ochojska, Jan Nowak-Jeziorański, 
ks. Michał Heller, Wojciech Jagielski, o. Wacław Hryniewicz, Jerzy Sosnow-
ski, Jerzy Szacki, Paweł Śpiewak. Laureatami Nagrody bywały też osoby,  
których działalność społeczna nie jest szeroko znana, jak siostry Maria i Teresa 
Sawickie czy ks. Jacek Ponikowski, a także młodzi uczeni, dopiero rozpoczy-
nający naukową karierę, jak Piotr Sikora, Tomasz Rakowski, Karolina Wigura 
i Michał Łuczewski.

Ks. Adam Boniecki (przewodniczący)
Władysław Stróżewski
Bp Grzegorz Ryś
Piotr M. Śliwicki
Łukasz Tischner (sekretarz)
Karolina Wigura
Henryk Woźniakowski

Podczas posiedzenia w dniu 20 marca 2017 roku Kapituła wyłoniła
laureatów. Nagrody otrzymali:
filozof Ireneusz Ziemiński,
dziennikarka i publicystka Ewa Siedlecka,
założyciel wspólnoty Betlejem ksiądz Mirosław Tosza.
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INFORMACJE O GRUPIE ERGO HESTIA
Grupa ERGO Hestia łączy biznes z zaangażowaniem społecznym. Obok 

przyznawanej już od 2001 roku Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischne-
ra, która honoruje wybitnych intelektualistów i działaczy społecznych, jest 
też mecenasem programu Artystyczna Podróż Hestii. Grupa jest również  
szeroko zaangażowana w promowanie inicjatyw ekologicznych w Polsce 
m.in. realizując program EKO Hestia SPA. Poprzez Fundację Integralia two-
rzy warunki zawodowego startu dla ambitnych osób niepełnosprawnych. 
Jest też sponsorem tytularnym ERGO Areny, największej hali sportowo- 
widowiskowej na Pomorzu. Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpie-
czeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy  
oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony 
majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu.  
Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern 
ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego  
reasekuratora, Munich Re.

FUNDATORZY NAGRODY
Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. 

Każdy z laureatów otrzymuje statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza  
Mariana Gromadę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł.
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Ireneusz Ziemiński
ur. 1965, profesor filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim, autor wielu 

publikacji z zakresu filozofii i śmierci, filozofii religii oraz filozofii człowieka. 
Opublikował ponad 200 artykułów, recenzji, raportów i tłumaczeń, a tak-
że sześć książek: „Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej” (1999, na-
grodzona przez Ministra Edukacji Narodowej), „Moralność i religia. Poglądy  
filozoficzne Josepha Butlera” (2002), „Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. 
Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina” (2006), „Metafizyka  
śmierci” (2010), „Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej” 
(2013), „Eschatologia filozoficzna. Wokół książki Życie wieczne” (2016). 
Dwukrotny stypendysta Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium krajo-
wego dla młodych pracowników naukowych oraz stypendium zagranicznego, 
dzięki któremu odbył półroczny staż na Uniwersytecie Oksfordzkim pod kie-
runkiem Richarda Swinburne’a).

Jest znawcą i miłośnikiem literatury pięknej wszystkich gatunków i epok. 
Jego styl myślenia dobrze charakteryzuje deklaracja: wartość filozofowania 
(także filozofowania o Bogu) tkwi w nieograniczonych dysputach: wszak le-
piej spierać się w ramach akademii, za oręż mając jedynie pociski argumen-
tów, niż wszczynać religijne wojny. Sądzę zresztą, że jeśli Bóg istnieje, to – 
pomimo tolerowania przez Niego krwawych konfliktów religijnych, które nie 
milkną również współcześnie – preferuje On nawet najbardziej jałowe debaty 
filozofów, a nie fizyczne prześladowania innowierców czy walkę zbrojną to-
czoną w Jego imię. W tym miejscu wypada już jednak zamilknąć, blisko już 
bowiem do niezdrowej pychy zawodowej, zgodnie z którą chciałoby się wie-
rzyć, że Bóg w sposób szczególny umiłował właśnie filozofów (Problem Boga 
– między mitem a abstrakcją, „Filozofuj” 2015 nr 6).

W	kategorii	pisarstwa	religijnego	lub	filozoficz-
nego,	stanowiącego	kontynuację	„myślenia	według	
wartości”	nagrodę	otrzymał	prof.	Ireneusz	Ziemiński	
za	studium	“Eschatologia	filozoficzna”.	Wokół	
książki	„Życie	wieczne”,	w	którym	powraca	do	pytań	
podstawowych:	o	sens	śmierci	i	nadzieję	życia	 
wiecznego.	Jego	myślenie	nie	daje	łatwego	pociesze-
nia,	lecz	uczy	pokory	i	męstwa,	by	ani	własnej	wiary,	
ani	własnej	niewiary	nie	budować	na	krzepiących	
iluzjach.

SYLWETKI LAUREATÓW NAGRODY ZNAKU I HESTII
IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W 2017 ROKU

Grupa ERGO Hestia łączy biznes z zaangażowaniem społecznym. Obok 
przyznawanej już od 2001 roku Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischne-
ra, która honoruje wybitnych intelektualistów i działaczy społecznych, jest 
też mecenasem programu Artystyczna Podróż Hestii. Grupa jest również  
szeroko zaangażowana w promowanie inicjatyw ekologicznych w Polsce 
m.in. realizując program EKO Hestia SPA. Poprzez Fundację Integralia two-
rzy warunki zawodowego startu dla ambitnych osób niepełnosprawnych. 
Jest też sponsorem tytularnym ERGO Areny, największej hali sportowo- 
widowiskowej na Pomorzu. Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpie-
czeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy  
oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony 
majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu.  
Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern 
ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego  
reasekuratora, Munich Re.

fot. archiwum prywatne laureata
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Ewa Siedlecka
dziennikarka i publicystka, w latach 1989–2017 związana z „Gaze-

tą Wyborczą”, od 2017 w tygodniku „Polityka”. Z wykształcenia jest magi-
strem profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Ukończyła także Szkołę Praw 
Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zanim zaczęła pracować 
w „Gazecie Wyborczej”, była zatrudniona w ośrodku Monaru, gdzie zajmowa-
ła się narkomanami i osobami chorymi psychicznie. Jako dziennikarka spe-
cjalizuje się w problematycepraw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego 
i praw zwierząt. Publikuje także na temat mniejszości seksualnych, religijnych 
i osób niepełnosprawnych. Renomę przyniosły jej artykuły dotyczące  
Trybunału Konstytucyjnego, za które otrzymała Nagrodę im. Dariusza  
Fikusa (2011) oraz nagrodę Press Freedom Award 2016, przyznawaną przez 
austriacki oddział Reporterów bez Granic. Posiadła umiejętność niezwykle 
klarownego i bezstronnego wykładania skomplikowanej materii prawnej  
i politycznej, nie tracąc z oczu żadnych ważnych szczegółów, a zarazem sta-
le odnosząc się do najważniejszych zasad demokracji i państwa prawa. Jej  
publicystyka jest znakomitą szkołą świadomości prawnej.

O sobie mówi: Polityki nie lubię i jeśli nie muszę - nie zajmuję się nią. Na-
prawę świata trzeba zaczynać od siebie, więc jestem weganką. Jeżdżę na ro-
werze i ubieram się w second-handach, bo rzeczy powinny żyć jak najdłużej 
i nie zaśmiecać świata. Denerwuje mnie, kiedy równe prawa uzasadnia się 
tym, że >>wszyscy jesteśmy tacy sami<<. Nie jesteśmy - i to jest piękne.

W	kategorii	publicystyki	lub	eseistyki	na	tematy	
społeczne,	która	uczy	Polaków	przyjmować	
„nieszczęsny	dar	wolności”,	nagrodę	otrzymała	Ewa	Sie-
dlecka	za	wnikliwe	artykuły	na	temat	sporu	o	Trybunał	
Konstytucyjny,	w	których	ujawniała	i	komentowała	
przypadki	naruszenia	praworządności.	Z	jej	analiz,	
niewygodnych	dla	wszystkich	stron	politycznego	kon-
fliktu,	przebija	obywatelska	troska	o	jakość	prawnych	
standardów	w	Polsce.

fot. archiwum prywatne laureatki
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Ks. Mirosław Tosza
ur. 1967, wyświęcony w 1994 roku. W 1996 roku założył wspólnotę  

Betlejem, której celem jest niesienie pomocy osobom ubogim i bezdomnym. 
Dzięki jego staraniom udało się pozyskać dla wspólnoty i wyremontować 
budynek starej szkoły w Jaworznie, która od 2000 roku jest domem księdza 
i bezdomnych. Jak wyznaje ksiądz Tosza: Od początku przyświecał nam  
ideał domu rodzinnego, a nie przytułku, noclegowni. Oparliśmy nasze wspól-
ne życie na kilku fundamentach: partnerstwie, modlitwie, pracy i służbie.  
W ciągu kilkunastu lat przez dom i wspólnotę przewinęło się kilkaset osób.

Podopieczni Księdza wyruszali na pielgrzymki rowerowe do Rzymu, Grecji 
i Izraela, brali udział w biegu maratońskim na Malcie. W ramach wspólno-
ty organizowane są spotkania, warsztaty, koncerty, wystawy fotograficzne, 
a nawet spektakle teatralne. Ksiądz Tosza słynie z niekonwencjonalnych, lecz 
niezwykle skutecznych pomysłów. Wraz z przyjaciółmi z Betlejem wytwarzał 
ze zwęglonych belek spalonej katedry w Sosnowcu ikony, których sprzedaż 
przyniosła dochody dla wspólnoty. 

W ubiegłym roku zorganizował dla swoich domowników wyjątkową 
„Pielgrzymkę Pojednania” z Jaworzna do Lisieux. Jej oryginalność polegała 
na tym, że pielgrzymi, wzorem bohaterów filmu Davida Lyncha „Prosta histo-
ria”, przemierzyli 1600 kilometrów na mini-traktorkach. W jednym z wywia-
dów ksiądz Tosza sformułował cel, jaki mu przyświeca: Tischner powiedział 
kiedyś, że najpiękniejsza rzecz, jaką jeden człowiek może ofiarować drugie-
mu, to obudzić w nim godność i poczucie wolności. Właśnie tak chcemy działać.

W	kategorii	inicjatyw	duszpasterskich	i	społecznych	
współtworzących	„polski	kształt	dialogu	Kościoła	
i	świata”	nagrodę	otrzymał	ks.	Mirosław	Tosza	za	
działalność	na	rzecz	ubogich	i	odrzuconych.	Wspól-
nota	Betlejem,	którą	współtworzy,	nie	tylko	daje	
bezdomnym	schronienie,	ale	pracuje	nad	ich	nadzieją,	
pomaga	odzyskać	cel	życia.	Ksiądz	Mirosław	Tosza	
pokazuje	piękno	Kościoła,	do	którego	zaprasza	papież	
Franciszek.

fot. archiwum prywatne laureatafot. archiwum prywatne laureatki
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Spotkanie z innym jest wydarzeniem, które otwiera przed spotkanym 
i spotykającym nowy wątek dramatyczny. Bodaj pierwszym następstwem 
spotkania jest zmiana znaczenia przestrzeni, w której znajduje się spotykają-
cy. Przestrzeń zaczyna przypominać skrzyżowanie dróg. Inny, którego napo-
tykam, znajduje się w ruchu, co sprawia, że i we mnie budzi się świadomość 
możliwego ruchu. On może się oddalić i odejść – i ja mogę odejść lub przybli-
żyć się; on może pójść w prawo, a ja w lewo, on w lewo, a ja w prawo; ja mogę 
się uniżyć, a on wywyższyć lub ja wywyższyć, a on poniżyć. Obojętna dotąd 
przestrzeń staje się przestrzenią poprzecinaną możliwymi drogami. Wszyst-
kie te możliwości dają się – za Antonim Kępińskim – sprowadzić do dwóch 
podstawowych: można się zwrócić ku spotkanemu lub można się odwrócić 
od spotkanego; wywyższenie i poniżenie są także odmianą ruchu „od–do”.   
Przestrzeń, którą przecinają drogi, jest elementarną przestrzenią wolno-
ści. Wewnętrzna świadomość wolności ujawnia się i dochodzi do pełni po-
przez zewnętrzną świadomość przestrzeni, w której „stawia nas” spotka-
nie z innym. Oglądamy własną wolność jako możliwy ruch na drodze. Wraz 
z przestrzenią konstytuuje się także czas – czas możliwego obcowania 
z innym, zbliżenia, oddalenia, pogoni, ucieczki, wyniesienia, poniżenia. 
Jak przestrzeń, tak i czas nabierają w spotkaniu znaczenia dramatyczne-
go. Przestrzeń staje się sceną dramatu, a czas jego wewnętrznym rytmem. 
 
Inny mieści w sobie paradoks: on jest inny niż ja, a jednak do mnie po-
dobny – podobny w inności i inny w podobieństwie. (…) Inność innego wy-
dobywa na jaw moją własną inność. Inność jest wzajemna. Inność zaska-
kuje, przynosi wciąż nowe niespodzianki, w całej przewidywalności jest 
nieprzewidywalna. Ciąg doświadczeń innego zamykają dwie granice: 
nigdy nie może dojść do tożsamości „nas” i nigdy nie może dojść do zu-
pełnego zróżnicowania „między nami”. Zamknięta między tymi granica-
mi inność jest dramatycznym ujawnianiem obustronnych tajemnic. Oto 
matka przygląda się własnej córce i odkrywa w niej... siebie. Oto ojciec 
patrzy na syna i widzi... siebie. A jednak pomimo podobieństw są istot-
ne różnice. Córka jest i pozostanie inna, syn jest i pozostanie inny. Inni są 
inni, a jednak sobie przypisani. Gdzie kończy się podobieństwo, a zaczy-
na różnica? Nie ma jasnej linii granicznej. Jest dramaturgia wypełniona 

Ks. Józef Tischner 

INNY
(fragmenty)
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Spotkanie z innym jest wydarzeniem, które otwiera przed spotkanym 
i spotykającym nowy wątek dramatyczny. Bodaj pierwszym następstwem 
spotkania jest zmiana znaczenia przestrzeni, w której znajduje się spotykają-
cy. Przestrzeń zaczyna przypominać skrzyżowanie dróg. Inny, którego napo-
tykam, znajduje się w ruchu, co sprawia, że i we mnie budzi się świadomość 
możliwego ruchu. On może się oddalić i odejść – i ja mogę odejść lub przybli-
żyć się; on może pójść w prawo, a ja w lewo, on w lewo, a ja w prawo; ja mogę 
się uniżyć, a on wywyższyć lub ja wywyższyć, a on poniżyć. Obojętna dotąd 
przestrzeń staje się przestrzenią poprzecinaną możliwymi drogami. Wszyst-
kie te możliwości dają się – za Antonim Kępińskim – sprowadzić do dwóch 
podstawowych: można się zwrócić ku spotkanemu lub można się odwrócić 
od spotkanego; wywyższenie i poniżenie są także odmianą ruchu „od–do”.   
Przestrzeń, którą przecinają drogi, jest elementarną przestrzenią wolno-
ści. Wewnętrzna świadomość wolności ujawnia się i dochodzi do pełni po-
przez zewnętrzną świadomość przestrzeni, w której „stawia nas” spotka-
nie z innym. Oglądamy własną wolność jako możliwy ruch na drodze. Wraz 
z przestrzenią konstytuuje się także czas – czas możliwego obcowania 
z innym, zbliżenia, oddalenia, pogoni, ucieczki, wyniesienia, poniżenia. 
Jak przestrzeń, tak i czas nabierają w spotkaniu znaczenia dramatyczne-
go. Przestrzeń staje się sceną dramatu, a czas jego wewnętrznym rytmem. 
 
Inny mieści w sobie paradoks: on jest inny niż ja, a jednak do mnie po-
dobny – podobny w inności i inny w podobieństwie. (…) Inność innego wy-
dobywa na jaw moją własną inność. Inność jest wzajemna. Inność zaska-
kuje, przynosi wciąż nowe niespodzianki, w całej przewidywalności jest 
nieprzewidywalna. Ciąg doświadczeń innego zamykają dwie granice: 
nigdy nie może dojść do tożsamości „nas” i nigdy nie może dojść do zu-
pełnego zróżnicowania „między nami”. Zamknięta między tymi granica-
mi inność jest dramatycznym ujawnianiem obustronnych tajemnic. Oto 
matka przygląda się własnej córce i odkrywa w niej... siebie. Oto ojciec 
patrzy na syna i widzi... siebie. A jednak pomimo podobieństw są istot-
ne różnice. Córka jest i pozostanie inna, syn jest i pozostanie inny. Inni są 
inni, a jednak sobie przypisani. Gdzie kończy się podobieństwo, a zaczy-
na różnica? Nie ma jasnej linii granicznej. Jest dramaturgia wypełniona 

całym ciągiem mniejszych i większych wydarzeń, w których daje się wy-
chwycić jakaś, wychodząca poza jednostkowe życiorysy, wspólnota losu. 
 
Inny może mnie wprawić w radość lub w smutek; może mnie podnieść na 
duchu i „podbudować” lub może wtrącić w rozpacz i „zgorszyć”; mogę się 
pochwalić innym lub mogę się zawstydzić z powodu innego; mogę odczuć 
niechęć lub wstręt; mogę się za innego poświecić lub przyjąć jego poświę-
cenie. Mogę wreszcie wejść z nim w wymianę myśli. Inny wchodzi, jak jakaś 
drzazga, w moją przestrzeń wewnętrzną, jak druga – obok „mnie” – oś ego-
tyczna, wokół której owijają się przeżycia, które są „moje”, a przecież nie cał-
kiem „moje”. Przeżycia, które inny we mnie wywołuje, nie przestają być mo-
imi przeżyciami; są we mnie, dotykają mnie i mnie wyrażają. Nie byłoby ich 
jednak, gdyby nie inny. Inny wkroczył we mnie, a nie tylko pojawił się obok 
mnie. Zaburzył spokojny bieg strumienia mojej świadomości, stał się moim 
szczęściem i moim przekleństwem. Odtąd będę go nosił w sobie. U Jean-
-Paula Sartre`a innym jest ten, kto „zawsze zawstydza”. Świadomość wstydu 
nie tylko na tym polega, że człowiek chciałby się ukryć przed spojrzeniem 
innego, ale przede wszystkim na tym, że ukryć się nie może, bo inny jest 
w nim. Podobnie radość z innego. Radością jest nie tylko to, co inny ewentu-
alnie dla mnie zrobił lub zrobi, ale to, że mogę go „nieść w sobie” jako „moje 
inne Ja”. Dlatego można powiedzieć, że innego nie doświadcza się wzrokiem 
czy słuchem, czy jakimś innym zmysłem, lecz „sobą”.

Obecność innego wobec mnie i mnie wobec innego oznacza możliwość, 
że tak właśnie będziemy siebie w sobie nosić. Dopóki jest tylko obecność, 
wszystko pozostaje możliwością. Możliwości wiszą w powietrzu. O wszystkim 
rozstrzygnie obcowanie.
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Tischner na murach
Od 7 do 22 kwietnia od zmierz-

chu do godziny 2 w nocy na ścia-
nie kamienicy przy ulicy Brackiej  
wyświetlane będą myśli księdza 
Józefa Tischnera. Projekcja realizo-
wana jest we współpracy z poetą  
Michałem Zabłockim.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

RADIO KRAKÓW, AL. SŁOWACKIEGO 22
STUDIO IM. ROMANY BOBROWSKIEJ

 
6 IV / czwartek / 10.00

LEKCJA CZYTANIA Z „TYGODNIKIEM POWSZECHNYM”:  
ks. Józef Tischner, „Inny”
Prowadzenie: Adam Workowski

 10 IV / poniedziałek / 19.00
„KSIĄDZ PROFESOR JÓZEF TISCHNER W PWST” 
Spotkanie teatralne z udziałem:
Ewy Kutryś, Bogdana Cioska, Jacka Orłowskiego
Prowadzenie: Jolanta Drużyńska

19 IV / środa / 10.00
LEKCJA CZYTANIA Z „TYGODNIKIEM POWSZECHNYM”: 
Leszek Kołakowski,  „Niepewność epoki demokracji”
Prowadzenie: Wojciech Bonowicz

Strefa Tischnera / Program spotkań

fot. Michał Zabłocki



PROGRAM
17.00 Kolegiata św. Anny, ul. św. Anny 13
 MSZA ŚWIĘTA  W INTENCJI KSIĘDZA PROFESORA JÓZEFA TISCHNERA

Przewodniczy ks. bp Grzegorz Ryś

18.30 Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, ul.Straszewskiego 22
 DO DNA 

Spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego 
Reżyseria, scenariusz i opieka pedagogiczna: Ewa Kaim
wejście za zaproszeniami

CZWARTEK  /  20 KWIETNIA

14.00 Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, ul.Straszewskiego 22
 CZYTAMY TISCHNERA

Fragmenty esejów ks. prof. Józefa Tischnera zamieszczonych w książce „Inny” 
czyta Dorota Segda
Dyskusja z udziałem: Doroty Segdy i Dobrosława Kota
Prowadzenie: Wojciech Bonowicz

17.00 Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
 COLLOQUIA TISCHNERIANA  /  WYKŁAD Potęga sacrum 

HANS JOAS  (Humboldt-Universität zu Berlin / Niemcy)
(tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego)

18.00 Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
 JASKINIA FILOZOFÓW  Inny. Obcy. Bliźni. Granice otwartości

W debacie wezmą udział: Hans Joas, Anna Dymna,
Piotr Sztompka, Steffen Huber
Prowadzenie: Tadeusz Gadacz
(tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego)

PIĄTEK / 21 KWIETNIA

SOBOTA / 22 KWIETNIA
10.00 Wyższa Szkoła Europejska, ul. Westerplatte 11 
 DEBATA FILOZOFICZNA MŁODYCH Co nam dał Tischner? 

Z udziałem: Anny Dymnej, Barbary Bandoły, Stanisławy Trebuni-Staszel,
ks. Andrzeja Augustyńskiego, Wojciecha Bonowicza, Kazimierza Tischnera
Debacie towarzyszyć będą występy zespołów muzycznych
i teatralnych ze szkół imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

18.00 Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
 GALA NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

Rozmowę z laureatami:  Ewą Siedlecką, prof. Ireneuszem Ziemińskim
i ks. Mirosławem Toszą
poprowadzą: ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski
Koncert Kwintetu Jazzowego (studenci Akademii Muzycznej w Krakowie)
wejście za zaproszeniami



Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Dział organizacji Teatru i Promocji
tel: 12 430 15 92
teatr@pwst.krakow.pl

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORAZ MIASTA KRAKÓW

PATRONI MEDIALNI

www.tischner.pl
www.pwst.krakow.pl

PARTNERZY

WSPÓŁORGANIZATORZY


