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Działalność Instytutu:
W roku 2006 Instytut Myśli Józefa Tischnera prowadził
następującą działalność:

Archiwum
W archiwum kontynuowane były prace nad digitalizacją
materiałów audio i video oraz materiałów piśmienniczych,
zawierających maszynopisy, rękopisy, korespondencję i notatki
ks. Józefa Tischnera. Opracowany został także internetowy katalog
gromadzonych zbiorów, pozwalający łatwo zorientować się w ich
zawartości. Katalog dostępny jest na stronach internetowych
Instytutu.
W ramach prac archiwum uzupełniona i uaktualniona
została także pełna bibliografia publikowanych tekstów Józefa
Tischnera. Na jej podstawie gromadzone są oryginały i kopie
wszystkich książek i artykułów Tischnera. Trwają również prace
nad opracowaniem bibliografii artykułów i książek o Tischnerze
i równocześnie kompletowane są także wymienione w niej teksty.
Dla obu bibliografii opracowane zostały bazy danych.
Bibliografia tekstów Tischnera jest już dostępna na stronach
Instytutu. Bibliografia tekstów o Tischnerze zostanie
udostępniona po opracowaniu większej części rekordów.
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Książki
W minionym roku Instytut wydał dwie pozycje
książkowe. Pierwszą z nich jest książka Józefa Tischnera Studia
z filozofii świadomości, która jest jednocześnie pierwszym
tomem Dzieł Zebranych Józefa Tischnera, przygotowywanych
do edycji przez nasz Instytut. Druga książka to Prawo naturalne
a ład polityczny Zbigniewa Stawrowskiego, która jest trzecią
pozycją w serii Drogi myślenia.

Józef Tischner, Studia z filozofii świadomości
Tom ten zawiera dwa ważne, niepublikowane nigdy
wcześniej filozoficzne teksty Józefa Tischnera. Pierwszy z nich to
rozprawa doktorska Ja transcendentalne w filozofii Edmunda
Husserla, drugi to praca habilitacyjna
Fenomenologia świadomości egotycznej.
Obydwie rozprawy, pochodzące z roku
1962 i 1971, pokazują, jak kształtowały
się fundamenty Tischnerowskiego
myślenia − mocno zakorzenione
w fenomenologii i opisach ludzkich
doświadczeń.Obydwie prace pokazują
dojrzałość i samodzielność myślenia,
a także zapowiadają najważniejsze tematy
filozofii Tischnera z późniejszych lat.
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Obok precyzyjnych analiz struktur podmiotu znaleźć w nich
można zainteresowanie światem wartości i jego rolą w
kształtowaniu się Ja człowieka.
Horyzont aksjologiczny − kluczowe pojęcie dla całej
filozofii Tischnera − bierze swój początek właśnie w zawartych w
rozprawie habilitacyjnej analizach. Wydaje się, że bez znajomości
tych tekstów pełne zrozumienie myśli Autora Sporu o istnienie
człowieka nie jest możliwe, a ich publikacja może rzucić nowe
światło na całą Tischnerowską filozofię dramatu .
Książka, wydana z dużą dbałością edytorską, zawiera
przedmowę prof. Adama Węgrzeckiego, opowiadającą o historii
obydwu tekstów, a także indeksy nazwisk i pojęć.

Zbigniew Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny
Kategoria prawa naturalnego jest bardzo często
przywoływana we współczesnym dyskursie społecznym. Dla
jednych jest w nim orężem, dla innych celem ataku. Spór o
samo prawo naturalne − jak też pytania o jego istotę i
konsekwencje dla porządku społecznego − dzieli ludzi, partie
polityczne i szerokie grupy światopoglądowe na dwa wrogie sobie
obozy.
Zbigniew Stawrowski stara się dotrzeć do źródeł
myślenia o prawie naturalnym jako wyrazie racjonalności
rzeczywistości i ładu natury.
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Aby przebadać te źródła,
konstruuje swoją rozprawę na kształt
antycznej debaty przywodzącej na myśl
Platońską Ucztę. Do debaty tej − w świecie
wiecznych
idei
−
zaprasza
najwybitniejszych myślicieli, takich jak:
Platon, św. Tomasz z Akwinu, Hobbes,
Kant i Hegel.
Dzięki temu zabiegowi systemy
przywołanych pięciu myślicieli oświetlają się nawzajem,
odsłaniając swe słabości i silne strony. Jednocześnie przyjęta
metoda umożliwia rozważenie na gruncie tak różnych filozofii
wielu szczegółowych zagadnień, istotnych dla kształtu życia
publicznego. Autor nie poprzestaje jedynie na referowaniu
poglądów innych, ale też cały czas próbuje wykorzystać okazję,
by znaleźć odpowiedź na pytanie o fundamenty, na których
budują współczesne wspólnoty polityczne. Analizy te są niezwykle
owocne zwłaszcza w nazwaniu słabości i bolączek ustroju
demokratycznego.
Ważną zaletą książki Prawo naturalne a ład polityczny
jest precyzja w nazywaniu i porządkowaniu problemów, które
pojawiają się w przestrzeni życia politycznego. Cenna jest także
niezwykła przydatność zawartych w niej analiz dla rozwiązywania
współczesnych sporów o fundamenty życia politycznego
i państwowego.
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Wydana przez nas w 2005 roku w serii Drogi myślenia
książka Karola Tarnowskiego Usłyszeć Niewidzialne. Zarys
filozofii wiary w roku 2006 uhonorowana została wieloma
wyróżnieniami. Podczas Dni
Tischnerowskich nagrodzono ją
Nagrodą im. Ks. Józefa Tischnera w
kategorii myślenie według wartości,
przyznawaną przez wydawnictwo
ZNAK i ufundowaną przez Ergo
Hestia. Wcześniej książka została
uhonorowana nagrodą FENIKS,
przyznawaną przez wydawców książek
katolickich. Usłyszeć Niewidzialne
zostało także nominowane do
Nagrody Jana Długosza. Przede wszystkim zaś książkę tę
docenionili czytelnicy, o czym świadczy szybkie wyczerpanie jej
nakładu. W odpowiedzi na to zainteresowanie Instytut
zdecydował się w tym roku na dodruk książki.
Dodruk książki Karola Tarnowskiego był możliwy dzięki
wsparciu Fundacji BRE BANKU.

Nasza działalność wydawnicza wspierana jest także
przez Ministerstwo Kultury w ramach programu „Promocja
Czytelnictwa”.
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Wykłady Tischner i Inni
W mijającym roku odbyły się cztery kolejne wykłady
w serii Tischner i Inni.
dr Adam Workowski, Tischner i Husserl (marzec)
prof. Adam Węgrzecki, Tischner i Ingarden (kwiecień)
prof. Karol Tarnowski, Tischner i Lévinas (listopad)
dr Andrzej Kowal, Tischner i Kępiński (listopad)
Po zakończeniu projektu Instytut planuje publikację
tekstów wykładów w formie książkowej. Cały projekt
współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Dni Tischnerowskie
Podczas VI Dni Tischnerowskich, które odbyły się
w maju, Instytut zorganizował panel dyskusyjny Między
fundamentalizmem a relatywizmem. W debacie wzięli udział:
prof. Tadeusz Gadacz, o. prof . Jan Andrzej Kłoczowski OP,
prof. Andrzej Szahaj. Dyskusję poprowadził Dobrosław Kot.
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Seminaria
W mijającym roku były kontynuowane rozpoczęte
w latach poprzednich otwarte seminaria Instytutu:

My i Inni, prowadzone przez prof. Czesława Porębskiego.
Dyskusje na tym seminarium,
koncentrujące się wokół problematyki
wspólnoty i solidarności, zaowocowały
przygotowaniem monograficznego
numeru miesięcznika “ZNAK”
Fenomenologia wspólnoty 10(617)
2006. W numerze znalazły się, między
innymi, cztery artykuły uczestników
seminarium,
przygotowane
i przedyskutowane podczas spotkań w
Instytucie.

Wolność i miłość w filozofii K. Wojtyły i J. Tischnera,
prowadzone przez dr Annę Karoń−Ostrowską.
Drogi dramatu religijnego − Tischner i Balthasar ,
prowadzone przez ks. dr Witolda Baczyńskiego.
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Seminarium w Łopusznej
Seminarium Instytutu w Łopusznej, które odbyło
się w lutym 2006 roku, poświęcone było dwom dyskusjom.
Pierwsza z nich to debata wokół książki Karola Tarnowskiego
Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary. Druga dotyczyła
dziedzictwa solidarności.
Uczestnictwo i patronat
Niezależnie od inicjatyw organizowanych
samodzielnie, Instytut od początku swej działalności stara
się wspierać wysiłki innych instytucji, których działania
zbliżone są do celów statutowych IMJT.
Na stałe współpracujemy ze Stowarzyszeniem
Drogami Tischnera, zrzeszającym szkoły noszące imię ks.
Józefa Tischnera. Wielokrotnie członkowie Instytutu jeździli
w minionym roku do poszczególnych placówek z odczytami
i wykładami dotyczącymi filozofii i myśli Patrona. Instytut
ufundował nagrody w konkursie Tischnerowskie ślady.
Stowarzyszenie zorganizowało też, we współpracy
z Instytutem, pierwszą Konferencję Nauczycieli w Łopusznej.
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Zaplanowane jako coroczne, spotkania poświęcone
będą problematyce związanej z nauczaniem i wychowaniem.
Intencją nauczycieli jest połączyć refleksję nad tymi
zagadnieniami z filozofią, szczególnie zaś z myślą Józefa
Tischnera. Pierwsza Konferencja poświęcona była
zagadnieniu prawdy.
W ramach współpracy z Domowym Hospicjum dla
Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, Społecznym Instytutem
Wydawniczym ZNAK oraz Uniwersyteckim Szpitalem
Dziecięcym w Krakowie−Prokocimiu, Instytut zorganizował
konferencję: W drodze z umierającym dzieckiem.
W konferencji udział wzięli m.in. prof. Tadeusz Gadacz
oraz dr Anna Karoń−Ostrowska.
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*

Wszystkie te i inne inicjatywy nie zaistniałby bez
wsparcia finansowego (i nie tylko) ze strony osób i instytucji.
Za każdą, nawet najmniejszą wpłatę, jesteśmy ogromnie
wdzięczni.
Obok funduszy przekazywanych nam z 1% odpisu
od podatku oraz dotacji celowych, które zostały wymienione
powyżej, swojej siedziby użyczają nam Willa Decjusza w
Krakowie a także Klasztor oo. Dominikanów. Za każdy
rodzaj pomocy serdecznie dziękujemy.

*
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Wszystkich ludzi dobrej woli, zatroskanych o jakość
polskiego myślenia, bardzo prosimy o wsparcie Instytutu.
dr Łukasz Tischner − Przewodniczący Konwentu
Fundatorów
o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP − Przewodniczący Rady
Programowej
dr hab. Zbigniew Stawrowski − Dyrektor Instytutu

Aby wspomóc Instytut, mogą Państwo dokonać wpłaty
na niżej podane konto za pośrednictwem banku lub poczty.
Kwota może być dowolna, jednak w zeznaniu rocznym można
będzie odliczyć jedynie kwotę do wysokości 1% należnego
podatku.
Instytut Myśli Józefa Tischnera
ul. Stradomska 9/2
31−068 Kraków
nr konta: 57103015820000000852613009
Jako tytuł wpłaty proszę wpisać „wpłata na rzecz
organizacji pożytku publicznego”. Pokwitowanie dokonanej
wpłaty należy zachować.
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Pomogli nam:
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja BRE BANKU

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytut Książki

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

Stowarzyszenie Willa Decjusza

15

