
Ksiądz Profesor Józef Tischner  
doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

(wystąpienie promotora prof. Ryszarda Panasiuka)

Magnificencjo, Wysoki Senacie, Czcigodny Księże Profesorze, Sza-
nowni Państwo!

Przypadł mi w udziale zaszczyt promowania księdza profesora Jó-
zefa Tischnera do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, 
nadanego Mu na wniosek Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego 
uchwałą Senatu 10 października 1994 r.

Honorowy ten tytuł stanowi wyraz uznania naszego środowiska aka-
demickiego dla niestrudzonej i wielce owocnej działalności księdza pro-
fesora na wielu polach, a w szczególności jako oryginalnego myśliciela, 
wybitnego filozofa, publicysty zaangażowanego w propagowanie huma-
nizmu, człowieka oddanego służbie społecznej, moralisty i nauczyciela 
akademickiego, którego głos waży w najistotniejszych sprawach naszego 
bytu narodowego i duchowego już od prawie trzech dziesięcioleci.

Wszyscy, których zgromadziła ta podniosła uroczystość, niewątpli-
wie doskonale znają społeczną i publicystyczną działalność księdza pro-
fesora, jego obywatelskie i odważne zaangażowanie w dokonujące się 
w naszym kraju przemiany zarówno w sferze życia społeczno-politycz-
nego, jak i w sferze duchowej, dlatego też w swoim wystąpieniu ograni-
czę się jedynie do zasygnalizowania tego obszaru działalności naszego 
doktora.

W swojej pochwale (łac. laudatio) pragnę skupić się na, zwięzłej 
z konieczności, charakterystyce przewodnich motywów i idei aktywności 
myślicielskiej księdza profesora Tischnera, zasługujących na wydobycie 
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i podkreślenie nie tylko dlatego, że są może mniej znane szerszej publiczno-
ści, lecz także dlatego, że osiągnięcia czcigodnego naszego doktora w dzie-
dzinie filozofii stanowią najistotniejszy powód naszej inicjatywy wyróżnie-
nia Go najwyższą godnością honorową, jaką Uniwersytet dysponuje.

Ksiądz profesor Józef Tischner, pragnę to z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, jest jednym z naszych najwybitniejszych współczesnych filo-
zofów. Jego wysoka pozycja oryginalnego myśliciela poświadczona jest 
nie tylko uznaniem, jakim cieszy się w kraju, lecz także za granicą. Do-
wodzą tego zarówno publikacje w językach obcych, jak i wyrazy uznania 
złożone Mu w księdze pamiątkowej, wydanej z okazji jubileuszu 60-le-
cia, a także godności przyznane Mu przez instytucje międzynarodowe. 
Obok obowiązków nauczyciela akademickiego na Wydziale Filozoficz-
nym Papieskiej Akademii Teologicznej i wykładowcy filozofii dramatu 
na Wydziale Reżyserii krakowskiej PWST, ksiądz profesor Tischner pia-
stuje godność prezesa Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz jest 
członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu.

Problematyka, na której od lat skupia ksiądz profesor swoją uwagę 
jako uczony, należy do najtrudniejszych, ale też śmiało rzec można do 
najważniejszych obszarów refleksji filozoficznej i sięga najdawniejszych 
korzeni zarówno myśli filozoficznej, jak i religijnej. Nigdy też nie była 
bardziej aktualna niż dziś. Idzie mianowicie o refleksję nad człowiekiem, 
jego naturą i powołaniem. Problem człowieka, jak to podkreśla niejedno-
krotnie w swych publikacjach nasz szanowny doktor, ogniskuje w sobie 
najważniejsze i najbardziej palące treści myślenia filozoficznego zarów-
no w przeszłości, jak i dziś. To przecież już psalmista pyta dramatycz-
nie Stwórcę: „czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?” (Ps 8), wtóruje 
mu zaś autor księgi Mądrość Syracha: „Kimże jest człowiek i jakież jest 
jego znaczenie? Czymże jest dobro lub zło pochodzące od niego?” Próba 
odpowiedzi na to stawiane dziś na nowo pytanie angażuje wiedzę o hi-
storii ludzkich społeczeństw należących do przeszłości i o istniejących 
obecnie formach kultury, języka, obyczajów, wierzeń religijnych i sztuki. 
Wymaga nie tylko rozległej wiedzy, lecz także przyswojenia sobie sub-
telnych i wyrafinowanych technik analizy aktów percepcji, stosunków 
interpersonalnych, funkcjonowania cielesności w powiązaniu z aktami 
psychicznymi różnego typu, wreszcie – co ma tu znaczenie szczególne 
– uwrażliwienia na porządek aksjologiczny, tworzący najważniejszy ob-
szar międzyludzkiego obcowania.



13

Ksiądz profesor Tischner w swojej refleksji nad człowiekiem wyko-
rzystuje w pełni bogactwo dotychczasowego dorobku myśli filozoficznej 
w odniesieniu do tej problematyki, jednocześnie myśl jego podąża wła-
snymi torami, znamionując samodzielność poszukiwań i oryginalność 
rozwiązań proponowanych.

By bliżej scharakteryzować jego sylwetkę jako myśliciela, zwróćmy 
uwagę na źródła jego sposobu filozofowania. Studiował filozofię u Roma-
na Ingardena, ucznia i przyjaciela Husserla, jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli szerokiego nurtu myśli współczesnej, określanej mianem 
fenomenologii. Ukierunkowało to jego metodyczne postępowanie i spo-
sób analizy badanych materii, a także do pewnego stopnia przedmiot 
zainteresowań. Idzie bowiem o to, że prof. Tischner, inspirując się do-
robkiem szkoły fenomenologicznej, w szczególności jeśli chodzi o pro-
cedury badawcze, nie trzyma się niewolniczo ustaleń poszczególnych jej 
przedstawicieli, owszem, czerpie z ich dorobku swobodnie i krytycznie, 
przedkładając odwagę własnego zdania nad postulat wierności naucza-
niu mistrzów. Ogólnie można stwierdzić, że antydogmatyzm i krytycyzm 
wobec tradycji jest rysem charakterystycznym filozofowania księdza Ti-
schnera. Cechuje go otwartość na płynące z różnych źródeł propozycje 
intelektualne, mogące wzbogacić jego własne poszukiwania, zaś rozległa 
erudycja, swoboda w posługiwaniu się językiem, lekkość nasyconego 
metaforami i subtelnym dowcipem stylu wytrawnego eseisty dopełniają 
obrazu jego pisarskiej aktywności.

Zaznaczyłem już, że przedmiot zainteresowania naszego czcigodne-
go doktora został określony przez orientację fenomenologiczną tylko do 
pewnego stopnia. Tak bowiem jest w istocie, mimo że do pogłębienia 
analiz dotyczących natury bytu ludzkiego uczniowie Husserla przyczy-
nili się bardziej niż ktokolwiek dotąd. Idzie bowiem nie tylko o to, że 
ksiądz Tischner nie ogranicza się do kontynuacji ich rezultatów, ale o to 
przede wszystkim, że skupiając się w szczególności na problematyce ak-
sjologicznej w związku ze swoimi badaniami nad człowiekiem i poszu-
kując nowych ujęć oraz własnych rozwiązań, stara się wydobyć i okazać 
w aktualnym świetle najbardziej fundamentalne treści naszego śródziem-
nomorskiego dziedzictwa duchowego. Na dziedzictwo to składa się, jak 
wiadomo, zarówno dorobek filozofów greckich, jak i etyczne nauki pro-
roków Starego Testamentu – i wreszcie synteza obu tych nurtów myśli 
dokonująca się w chrześcijaństwie.
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Profesor Tischner jest filozofem chrześcijańskim. Stwierdzenie to 
w odniesieniu do jego osoby nie ma charakteru zwykłej konstatacji faktu, 
iż jest duchownym, lecz zawiera sens głębszy. Jako chrześcijanin bowiem 
traktuje on przekaz ewangeliczny jak niepodlegającą kwestionowaniu 
prawdę wiary, jako filozof zaś przekaz ten, owo przesłanie pochodzące od 
proroków Izraela oraz Chrystusa, pragnie przybliżyć człowiekowi współ-
czesnemu, mówiąc mu o owym przesłaniu językiem dnia dzisiejszego, 
odczytując na nowo jego wiecznie aktualny sens. Dlatego nie godzi się 
z tymi, którzy chcieliby narzucić chrześcijanom jakąś jedną, ekskluzyw-
ną wykładnię filozoficzną ich depozytu wiary. Przy całym szacunku dla 
wielkiego dziedzictwa kultury filozoficznej chrześcijaństwa zachodniego 
nie sądzi, by najlepszym sposobem interpretacji rzeczywistości, w szcze-
gólności zaś kondycji ludzkiej, było przywoływanie poglądów św. Toma-
sza z Akwinu na zasadzie wyłączności. Współczesna myśl filozoficzna, 
jego zdaniem, dostarcza nie tylko bardziej dla dzisiejszego człowieka 
zrozumiałego języka służącego filozofowaniu w duchu chrześcijańskim, 
ale też doskonalszych środków technicznych. Zresztą wbrew mniemaniu 
swoich oponentów uważa on, że myśl współczesna Zachodu wcale nie 
jest wroga chrześcijańskiej tradycji, wręcz przeciwnie, w wielu swoich 
znaczących orientacjach wyrasta z najgłębszych jej korzeni.

Filozof z ducha chrześcijański – według księdza Tischnera – to nie 
przede wszystkim mistrz subtelnych rozróżnień pojęciowych, żywiący 
się Arystotelesowymi i Tomaszowymi konstrukcjami dotyczącymi natu-
ry bytu i kosmosu, ale wrażliwy na problemy ludzkiej biedy, współczują-
cy z bliźnimi, bliski trapiących ich problemów, duchowy ich przewodnik, 
myślący razem z nimi, towarzyszący im w ich dramacie ziemskiego piel-
grzymowania współwędrowiec.

Główny tenor namysłu nad człowiekiem obecny w dziele księdza 
profesora Tischnera wyraża się w dążeniu do uchwycenia charakteru dra-
matu ludzkiej egzystencji, a więc dramatu, któremu towarzyszy nieszczę-
ście i zło, cierpienie i śmierć, ale dramatu – i tu zgłasza on stanowczy 
sprzeciw wobec stanowiska wielu dawniejszych i współczesnych nasta-
wionych pesymistycznie wobec losu ludzkiego myślicieli – w którym 
jest miejsce na nadzieję, radość, twórczą aktywność, budowanie domu 
i ludzkiej wspólnoty.

Poszukując owego, by sparafrazować jednego z mistrzów naszego 
czcigodnego doktora, Martina Heideggera, prześwitu w dramacie ludz-
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kiego bytowania, prześwitu rozjaśniającego ów dramat nadzieją, kieruje 
swoją uwagę na spotkanie z drugim, na obcowanie będących osobami in-
dywiduów ze sobą, obcowanie twarzą w twarz, w którym odsłania się za-
równo sakralny charakter tego drugiego, jak też porządek aksjologiczny, 
który ich obu przekracza, a przez uczestnictwo w którym mogą dopiero 
stać się naprawdę ludźmi.

Trudno tu głębiej wnikać w subtelne analizy treści filozoficznych 
rozważań dotyczących przejawiania się ludzkiego sposobu istnienia 
w świecie, obcowania z porządkiem wartości, więzi personalnej wyni-
kłej ze spotkania, w którym odsłania się oblicze bliźniego, analizy sceny 
i rozgrywającego się na niej dramatu ludzkiej peregrynacji na drodze ku 
spotkaniu z nadzieją i transcendencją, wreszcie pracy jako specyficznej 
odmiany dialogu społecznego porozumienia. Jedno jest niewątpliwe: jest 
to myśl oryginalna i śmiała. Autor dorzuca tu nowe, własne słowo do 
współczesnej antropologii filozoficznej. Mamy przy tym do czynienia 
z filozofowaniem niezmiernie serio, filozofowaniem – by tak rzec z wnę-
trza człowieka, będącym nieustannym dialogiem z bliźnim i jednocześnie 
ukazującym fundamentalną rolę dialogu w konstytucji człowieczeństwa. 
Autor nie tylko stara się uchwycić w kategoriach teoretycznych osobli-
wość losu ludzkiego, ale też pełen zatroskania pochyla się – jednocze-
śnie rozumiejąco i współczująco nad tym losem. Stara się swoim pisar-
stwem otworzyć człowieka na dobro w nim ukryte, pomóc mu je ujawnić 
w obcowaniu z innym, prawdy moralne naszego dziedzictwa duchowego 
uprzytomnić i przybliżyć po to, by w dramacie ludzkim odbywanym nie-
ustannie na scenie świata przybyło więcej nadziei i miłości, zło zaś uległo 
minimalizacji. Filozofia ta ma, ośmielę się stwierdzić, nie tylko charakter 
rozumiejący, ale także terapeutyczny. W tym względzie jest zakorzeniona 
w najpiękniejszej tradycji myśli greckiej, stawiającej przed człowiekiem 
postulat samopoznania jako drogę do panowania nad sobą, okiełznania 
złych instynktów i wreszcie osiągnięcia szczęścia. Autor – jako filozof 
i chrześcijanin – stara się nie tylko pomóc bliźniemu poznać samego sie-
bie, ale też odnaleźć drogę ku nadziei.

Słowo swoje, słowo filozofa i duchownego, który chce nie tylko zro-
zumieć człowieka, ale także pomóc mu w jego biedzie, ksiądz profesor 
Tischner kieruje ku wszystkim ludziom, niezależnie od ich przeświadczeń 
metafizycznych i religijnych, wykraczając tym samym poza wąsko 
i ekskluzywnie pojęty konfesjonalizm. Świadom, że tylko dialog wraz 
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z poszanowaniem godności osoby ludzkiej może przyczynić się do realiza-
cji wartości, dzięki którym może powstać wspólnota ludzi wolnych, optuje 
za organizacją życia społecznego, stwarzającą niezbędne ramy dla spełnie-
nia ludzkiego powołania. Jest oczywiste dlań, że taką formą organizacji 
tego życia może być jedynie system demokratycznych instytucji politycz-
nych, dających gwarancję, że nikt nie będzie przymuszany do wyznawa-
nia określonych przekonań – czy to politycznych, czy religijnych – gdzie 
wolność myślenia i swoboda wypowiedzi będzie niezbywalnym prawem 
każdego człowieka. W tym miejscu jego refleksja nad losem społeczeństw 
i narodów, podejmowana w wymiarze globalnym, łączy się nierozerwalnie 
z wymiarem dotyczącym naszych spraw domowych. Namysł nad polskim 
kształtem dialogu przeplata się nieustannie w jego twórczości z filozoficz-
nym dociekaniem natury ludzkiej egzystencji w ogóle.

Świadom jestem, że w tym krótkim wystąpieniu nie w pełni mogłem 
przybliżyć obecnym całe bogactwo treści dorobku myślowego księdza 
profesora Tischnera. Wysoka ranga tego dorobku, uznanego w szerokich 
kręgach znawców za oryginalny wkład do filozoficznej myśli współcze-
snej, upoważnia mnie do wyrażenia przekonania, że przyjmujemy oto 
w poczet doktorów honoris causa naszego Uniwersytetu uczonego i my-
śliciela ze wszech miar godnego tego zaszczytu.

Panie Doktorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo! Jeszcze sło-
wo na zakończenie. Godzi się bowiem uprzytomnić, że w ten oto sposób 
Uczelnia nasza będzie liczyć wśród doktorów honorowych już trzech fi-
lozofów. Poza dziś uhonorowanym księdzem profesorem Józefem Tisch-
nerem są to: promowany w 1957 r. wielce zasłużony dla naszej uczelni 
profesor Tadeusz Kotarbiński oraz absolwent naszego Uniwersytetu Le-
szek Kołakowski, którego gościliśmy w naszych murach trzy lata temu. 
Wszyscy oni wyróżnili się wybitnie swoją twórczą aktywnością w dzie-
dzinie filozofii, jak też obywatelską postawą i zaangażowaniem w obro-
nie wartości humanistycznych naszej kultury. Cieszy nas szczególnie 
fakt, że wszyscy oni są naszymi rodakami. Jeżeli zaś idzie o doktora dziś 
promowanego, pragnę przypomnieć, że jest on synem ludu góralskiego, 
poczuwającym się do trwałych i głębokich z nim więzi. Byłoby nam 
szczególnie miło, gdyby zechciał uznać, iż w jego osobie, górala i kape-
lana Związku Podhalan, lud ten – jako posiadający nie tylko przyrodzone 
uzdolnienia muzyczne, ale także filozoficzne, został dziś przez nas rów-
nież uhonorowany.




