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między nami dzieje, zbudowane jest ze słów. Gdyby nie słowo, bylibyśmy jak 
kamienie albo jak drzewa”13. 

Tischner uznawany był za „mistrza spotkania i rozmowy”14 również w dzie-
dzinie przekazu kaznodziejskiego. Na rozmowę składają się, jak wiadomo, 
pytania i odpowiedzi, a w Tischnerowskich homiliach pojawia się bardzo wiele 
pytań. Jako przykład mogą posłużyć kazania opublikowane w zbiorze Wiara 
ze słuchania: w kazaniu Męczeństwo15, wygłoszonym 26 grudnia 1984 roku, 
w święto św. Szczepana, występuje 13 fraz pytajnych; w zaledwie czterostro-
nicowym tekście Oto jestem16 z Wigilii Bożego Narodzenia 1986 roku – aż 
18 pytań; w innym tekście, zatytułowanym Natura miłości17, z 25 września 
1992 roku – 17 pytań; w konferencji Franciszkańskie odkrycia18 z 23 wrześ-
nia 1992 roku, głoszonej do sióstr zakonnych z okazji jubileuszu siedemsetle-
cia śmierci św. Kingi – 19 pytań.

Struktura kazań Tischnera opiera się właśnie na stawianiu pytań i udzie-
laniu na nie odpowiedzi. Na przykład kazanie zatytułowane W noc Bożego 
Narodzenia (z 24 grudnia 1984 roku) inicjuje fraza: „Pozwólcie, że postawię 
proste pytanie: po co przyszliśmy do tego kościoła?”19. Odpowiedź stano-
wi konkluzja wypowiedzi zawarta w ostatnim akapicie: „Przyszliśmy tutaj 
z chorymi duszami. Z duszami postrzępionymi podejrzliwością, wzajemnym 
oskarżeniem, postawą odwetu. Przyszliśmy tutaj z polskiej beznadziei. Ale nie 
powinniśmy tacy wyjść. Trzeba, żebyśmy wyszli inni, odrodzeni, ze zdrowymi 
duszami. Z duszami odnowionymi, ze światłem Bożym w sercu, z Bożą potęgą 
w duszy”20. Wspomniane już kazanie wigilijne Oto jestem również rozpoczyna 
się pytaniem: „Czy jest w nas pokój?”21.

Pytania w kazaniach Tischnera formułowane są z perspektywy teologicz-
nej i fi lozofi cznej, przede wszystkim jednak w kontekście antropologicznym 
i egzystencjalnym. Dotyczą różnych spraw, problemów, wartości, niekiedy 

14  W. B o n o w i c z, Parafi a Tischnera, „Znak” 53(2001) nr 3(550), s. 79.
15  Zob. J. T i s c h n e r, Męczeństwo, w: tenże, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 

1980-1992, s. 98-102.
16  Zob. t e n ż e, Oto jestem, w: tenże, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992, 

s. 146-149.
17  Zob. t e n ż e, Natura miłości, w: tenże, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-

-1992, s. 328-336.
18  Zob. t e n ż e, Franciszkańskie odkrycia, w: tenże, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 

1980-1992, s. 337-348.
19  T e n ż e, W noc Bożego Narodzenia, w: tenże, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 

1980-1992, s. 90.
20  Tamże, s. 93.
21  T e n ż e, Oto jestem, s. 146.
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odnoszą się do znaczenia poszczególnych słów. Dialogiczna forma wypowie-
dzi świadczy o staraniach kaznodziei, by osiągnąć jak najpełniejsze porozu-
mienie z odbiorcą. Tischner wyrażał przekonanie, że istotą dialogu jest nie tyle 
wymiana słów,  ile wymiana dóbr.  Potrafi ł inicjować i prowadzić dialog nie 
tylko w dyskursie kaznodziejskim i nie jedynie w obrębie komunikacji języko-
wej. Jego wypowiedzi miały zarówno intertekstualny, jak i intersemiotyczny 
charakter. Często wzmacniał ich ekspresję poprzez łączenie odmiennych ko-
dów językowych (na przykład słowa i dźwięku): „Głupota [...] się z łańcucha 
urwała i pomiędzy nami krązy. Zadumajmy się kwile nad niom, a coby nom 
lepiej było dumać przy tym ciepłym, fajnym wiaterku, posłuchajmy muzyki 
i pieśni góralskiej [tutaj następuje góralski śpiew i muzyka – J.S.]. No słu-
chajmy dalej”. 

Konstrukcja Tischnerowskich kazań umożliwiała podjęcie dialogu z różno-
rodnymi odbiorcami: zarówno podążającymi drogą wiary, jak i poszukującymi 
czy wątpiącymi. Kaznodzieja ten dążył do nawiązania rozmowy z każdym 
człowiekiem,  bez względu na jego światopogląd,  mając jednak świadomość 
warunków, które muszą zostać spełnione, aby zaistniał dialog: „Osoby, zanim 
zaczną wymieniać między sobą słowa, muszą dokonać wyboru siebie jako 
partnerów dialogu. Chcę mówić z tobą, czy zechcesz mnie słuchać? U podstaw 
dialogu leży wybór. […] W dialogu Ja staję się Ja-dla-drugiego. Z wzajem-
ności wyłania się My dialogu”.  W sytuacji przepowiadania ów wybór jest 
otwarty, partnerzy defi niowani są przeważnie domyślnie, pośrednio, nie zaś 
explicite. Kaznodzieja mówi do „drugiego”, ale także go słucha. 

 Mistrzem dialogu jest Chrystus, czego liczne egzemplifi kacje odnaleźć 
można na kartach Ewangelii. Owe ewangeliczne dialogi stanowiły dla Tisch-
nera wzorzec posługi kaznodziejskiej, wskazywał je także jako przykład dla 
słuchaczy kazań. Zwrócił na to uwagę abp Józef Życiński w homilii podczas 

22  Por. t e n ż e, Zarys fi lozofi i człowieka dla duszpasterzy i artystów, w: tenże, Myślenie w ży-
wiole piękna, wybór i oprac. W. Bonowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, s. 327.

23  T e n ż e, Mądre serce (3 VIII 1986), w: tenże, Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 
1981-1997, oprac. K. Tischner, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 46 (do książki dołączono kasety 
magnetofonowe z nagraniami kazań).

24  „Warunkiem dialogu z ludźmi spoza Kościoła, warunkiem ewangelizacji – pisze Dariusz 
Karłowicz – jest dziś zdolność podjęcia rozmowy od początku. To dla nas wielka szansa, zwłaszcza 
że antyreligijne mity oświecenia upadają jeden po drugim” (D. K a r ł o w i c z, Koniec snu Kon-
stantyna. Szkice z życia codziennego idei, Ośrodek Myśli Politycznej Fronda, Kraków 2005, s. 159). 
Tischner niewątpliwie wykazywał tę zdolność.

25  J. T i s c h n e r, Zarys fi lozofi i człowieka dla duszpasterzy i artystów, Wydawnictwo Naukowe 
Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1991, s. 151.

26  Tischner (może kokieteryjnie?) mówił jednak o sobie: „Umiem zagadać i nie potrafi ę często 
wysłuchać (tak że nie radzę, aby państwo brali przykład ze mnie)” (t e n ż e, Nadzieja czeka na słowo. 
Rekolekcje 1966-1996, red. W. Bonowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011, s. 343).
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