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  W starożytnej myśli greckiej poja-
wia się pojęcie dialektyki rozumianej
w sposób użytkowy: jest to sztuka 
dyskutowania. Dialektyk to ktoś, kto 
posiad³ tę umiejętność: ³acińskie dia-
lecticus do dziś znaczy tyle co „mistrz 
dysputy”. Zbieżność między dialekty-
k¹ a dialogiem jest oczywista zarów-
no w sferze znaczeń tych słów, jak 
i samych ich kszta³tów leksykalnych. 
Przedrostek dia- ³¹czy obydwa te wy-
rażenia, wskazuj¹c na ich „przekra-
czaj¹cy” s³owo, myśl (b¹dź ich czy-
tanie – lectio) sens. Dialektyka jest 
sztuk¹ wzajemnego odczytywania się, 
jest umiejętnością¹ rozmowy czy sporu; 
jest kunsztem dialogu. Lecz nie jest to 
też umiejętność odniesiona do dysku-
sji akademickiej, będ¹cej czynności¹ 
autonomiczn¹ i stanowi¹cej cel sam 
dla siebie. W dialektyce, jak rozumie-
li j¹ Grecy, chodzi o dyskusję rozu-
mian¹ w sposób teleologiczny i jed-
nocześnie instrumentalny: ma być 
środkiem prowadz¹cym do celu, ja-
kim jest prawda. Jest to dość istotna 
konstatacja i pokazuje, że najwidocz-
niej klasycy greccy mieli silne poczu-
cie prawdy jako pnia wyrastaj¹cego 
z wielu korzeni. ¯eby możliwe by³o 
poznanie, musz¹ istnieć dwa przynaj-
mniej stanowiska; im więcej ich bę-
dzie, tym solidniejszy będzie sam 
pień – tyle że wymaga to doskona³ego 
ogrodnika: dialektycznego mechaniz-
mu, który potrafi doprowadzić do spot-
kania wszystkich tych źróde³.
  W dialektycznie prowadzonej roz-
mowie dwa co najmniej pogl¹dy po-
równuj¹ sw¹ logiczn¹, prawdziwoś-
ciow¹ zawartość. Jeżeli jest to spór, 
który ma prowadzić do rezultatu, a re-
zultat ten nie będzie wszak zwyk³¹ wy-
padkow¹ wcześniejszych stanowisk –
musi pojawić się pytanie o gwaranta 
potrafi¹cego rzetelnie wycenić myślo-
w¹ zawartość rozmawiaj¹cych stron. 
Takiego kontrolera nie ma; a raczej 
– jego funkcję przejmuj¹ na siebie 
uczestnicy dyskusji, stosuj¹c się do 
kanonu dialogu, jaki określa sztuka 
dialektyczna. Efektem rozmowy jest 
stanowisko nowe, różne od poprzed-
nich i przezwyciężaj¹ce ich jednostron-
ności. Jest to prawda będ¹ca rezulta-
tem dialogu i tylko w ten sposób moż-
liwa. Gdy zostaje wyartyku³owana – i 
ona napotka swego oponenta, partne-
ra w sporze, jaki się znowu rozpocz-
nie. Jest tak, jak w życiu ludzkim: spot-
kanie to zaowocuje kolejnym stano-
wiskiem, które także rozpocznie swoje
doros³e życie wik³aj¹c się w przypa-
daj¹c¹ mu dysputę; trwać to może nie-
skończenie. Kolejne prawdy stanowi¹ 
coraz to lepsz¹ aproksymację w sto- 
sunku do prawdy pe³nej. Punkty zna-
czone przez te prawdy tworz¹ linię o 
kszta³cie asymptotycznym: zbliżaj¹ się 
coraz bardziej do absolutnej wiedzy, 
lecz nigdy nie dotr¹ do niej. Czas te-
go wysi³ku jest czasem otwartym; on 
sam staje się znacz¹cym sk³adnikiem 
prowadz¹cej do poznania, czy też dro-
gi samego poznania. Prawda ma cha-
rakter diachroniczny i jest kontynua-
cj¹, dialogiem z przesz³ości¹. Widać 
to może najwyraźniej u Hegla, u które-
go analiza rozwoju myśli to śledzenie 
przemian dziejowych; to treść w swej 
istocie filozoficzna.

  Unikaj¹c rozstrzygnięć co do obiek-
tywnej b¹dź subiektywnej natury zro-
dzonych przez rozmowę prawd – wie- 
my tylko, że s¹ to prawdy cz¹stkowe 
i w tym sensie względne – można do-
strzec, że sens samej tej dialektycznej
procedury zamyka się jednak w ob-
szarze subiectum, w poznaj¹cym 
umyśle. Sokrates, kiedy rozmawia 
z uczniami, ma na podorędziu narzę-
dzie maieutyczne, na sposób „aku-
szeryjny” potrafi¹ce wydobyć treści 
z umys³u. Platon, który pojmowa³ dia-
lektykę jako umiejętność stawiania py-
tań i odpowiadania na nie, pos³uguje 
się w jednakowym stopniu pojęciami 
heurezy (odnajdywania prawdy w u-
myśle) i anamnezy (przypominania so-
bie tego, co wrodzone a zapomniane). 
Tożsama z retoryk¹ sztuka przekony-
wania – a tak rozumie dialektykę Ary-
stoteles – też nie przekracza mentalne-
go cz³owieka. Trzej wielcy Grecy ma-
j¹ na uwadze myśl, która warunkuje 
się wewnętrznie, wzajemnie się kon-
taktuje, rozmawia ze sob¹. Dialektycz-
ny kontakt różnych treści psychicz-
nych warunkuje powstanie wiedzy 
prawdziwej, określanej przez Platona
jako episteme i odróżnianej przezeń 
od zwodniczej wiedzy zmys³owej 
(doksa).
 W³aściwie takie kolokwialne znacze-
nie dialektyki jest w niej obecne stale, 
bez względu na bardziej szczegó³owe 
specyfikacje. Niektóre podręczniki fi-
lozoficzne zbyt chyba pochopnie sta-
raj¹ się przeciwstawić greck¹ sztukę 
dialogu dialektyce bytu, jaka zrodzi-
³a się w dziele Heraklita, rozwinę³a 
w Odrodzeniu i zdominowa³a syste-
my Hegla i Marksa. Dopuszczaj¹c się 
grzechu antropomorfizacji zauważmy,
że we wszelkich ujęciach dialektyka 
pozostaje wype³niona dialogiem. Rze-
czywistość podzielona wewnętrznie, 
z³ożona z opozycyjnych wobec siebie 
partykulariów – ona także jak gdyby 
„rozmawia” ze sob¹ rozmow¹ swej 
zróżnicowanej zawartości. Podstawo-
wy dla dialektyki kanon jedności prze-
ciwieństw, opisany przez Miko³aja 
Kuzańczyka jako coincidentia op-
positorum, interpretuje się nierzadko 
– robi¹ tak na przyk³ad Y. J. Mc Gill i 
W. T. Parry w artykule zamieszczo-
nym w „Science and Society” (nr 4, 
1948) – w sposób, zgodnie z którym 
istnienie czegokolwiek zdetermino-
wane jest równoczesnym istnieniem 
czegoś przeciwstawnego. Nie zawsze 
ta interpretacja daje się zweryfikować; 
na przyk³ad istnienie ludzi omylnych 
b¹dź śmiertelnych nie wydaje się o-
kreślone przez istnienie takich istot 
nieomylnych i nieśmiertelnych – 
przeważnie jednak tak. Święto Kobiet 
okazuje się więc świętem mężczyzn: 
gdyby nie by³ to dzień z uwagi na jak¹ś 
wartość wyróżniony i szczególny dla 
mężczyzn, nie mia³by żadnego od-
świętnego znaczenia dla kobiet. Ko-
biety i mężczyźni warunkuj¹ się tu 
wzajemnie; mog¹ istnieć w ramach 
tego święta jedynie komplementarnie, 
tworz¹c ca³ość, któr¹ można by na-
zwać świętem kobiet i mężczyzn, czy 
też po prostu świętem p³ci. Patriar-
chalny charakter dzisiejszych czasów 
sprawia, że kalendarz i sama teatrali-
zacja zachowań zaznaczaj¹ jedynie 

po³owę tej ca³ości: kobiety maj¹ swój 
dzień. Podobnie ma się rzecz w „nor-
malnym” dialogu, prowadzonym 
świadomie przez ludzi. Nieobecność 
drugiego cz³owieka pomniejsza tego, 
który komunikuj¹c się z tamtym, 
wzbogaca się jego obecności¹; sam 
zreszt¹ w równej mierze bogaci go 
sob¹. Bez drugiego pierwszy by³by 
inny; nie istnia³by tak, jak istnieje, gdy 
s¹ razem. W poemacie Johna Donne’a, 
znanym szerzej z fragmentu, który po-
s³uży³ Ernestowi Hemingwayowi za 
tytu³ i motto znanej powieści, mówi 
się, że śmierć cz³owieka jest śmierci¹ 
każdego innego cz³owieka: nie pytaj, 
komu bije dzwon – bije on tobie. 
Stworzeni obecności¹ innych kurczy-
my się, gdy ich zabraknie; umieramy 
tamci – choć oczywiście żyjemy na-
dal. Śmierć drugiego, to jego brak: 
odejście, zapomniane, śmierć biolo-
giczna przede wszystkim; ta śmierć 
to urwany dialog. Ludwik Feuerbach 
trafnie pisze, że – o czym dobrze wie-
my – potrzeba dwoje ludzi, by sp³o-
dzić cz³owieka fizycznego; lecz także 
do sp³odzenia cz³owieka duchowego, 
myśl¹cego, konieczna jest taka wspó³-
praca – nie dochodzi się bowiem do 
rozumu samotnie.
  Świadomość konieczności zapoży-
czenia się u drugiego, a w konsek-
wencji uznanie, że faktyczny podmiot 
poznania jest każdorazowo podmio-
tem wieloosobowym – taka myśl to-
warzyszy autorefleksji poznawczej 
wielu wybitnych twórców. S³ynne 
nietzscheańskie „prawda poczyna się 
we dwoje” nie jest, w przeciwieństwie 
do większości rozstrzygnięć tego filo-
zofa, myśl¹ bulwersuj¹c¹ i odrębn¹ 
na tle innych. Nie chodzi teraz o przy-
toczenie pokaźnej ilości wypowiedzi, 
które dokumentowa³yby powyższe 
stwierdzenie; w tym szkicu nie chodzi 
bowiem o to, co Heidegger nazywa³ 
„przedmiotem erudycji” (odróżnia-
nym przezeñ od „materii myślenia”, 
któr¹ uważa³ za jedynie godn¹ uwagi). 
Warto wszakże zauważyć i wskazać 
kilka chociażby sformu³owań kiero-
wanych tak¹, jak u dialektyków, in-
tuicj¹. Karl Jaspers pisze, że „istotna, 
byt trafiaj¹ca prawda powstaje dopiero 
w komunikacji”. Werner Heisenberg 
wyraża przekonanie, że „w historii 
myśli ludzkiej najbardziej p³odne 
osi¹gnięcia pojawia³y się zazwyczaj 
tam, gdzie ulega³y konfrontacji dwa
różne sposoby myślenia”. Jean Piaget: 
„Ktoś, kto myśli wy³¹cznie na swój
użytek i żyje w zwi¹zku z tym w per-
manentnym stanie wiary, to znaczy 
ufa swoim w³asnym przekonaniom, 
nie będzie się oczywiście zastanawia³ 

nad przyczynami i motywami wyzna-
czaj¹cymi jego proces życiowy. Do-
piero pod presj¹ dyskusji i koniecz-
ności stawienia czo³a opozycji, stara-
j¹c się usprawiedliwić w oczach in-
nych, nauczy się obserwować uważ-
nie swoje w³asne myślenie, to znaczy 
ustawicznie wykrywać motywy popy-
chaj¹ce go w określonym kierunku”. 
W³adimir Bibler, z którego ksi¹żki 
zatytu³owanej Myślenie jako dialog  
pochodz¹ niektóre z powyższych cy-
tatów, formu³uje tak¹ oto dyrektywę: 
„moja w³asna logika musi ukazać mi 
się jako dialogiczne zderzenie dwóch 
radykalnie różnych kultur myślenia 
zespolonych w jednej, innej logice – 
logice sporu”. Jan Czyżowski (Sztuka 
podejrzeń), analizuj¹c twórczość 
Marksa pisze: „Za najistotniejsz¹ ce-
chę budowy «Kapita³u» uznać można
wyraźn¹ polifoniczność tego dzie³a. 
Rozlega się w nim g³os narratora – 
Marksa, ale narrator co chwila milk-
nie i każe przemawiać innym g³osom: 
Smitha, Ricarda, Quesnaya, Malthusa 
i licznych ekonomistów «minorum 
gentium». Rozlegaj¹ się w «Kapitale» 
g³osy publicystów angielskiej prasy
i Marcina Lutra, parlamentu angiel-
skiego przemawiaj¹cego na dziesi¹t-
kach stron językiem swych ustaw i 
sprawozdań z obrad, g³osy filozofów 
i pisarzy, przemys³owców i farmerów, 
historyków i królów, polityków i woj-
skowych”. Si³¹ rzeczy powyższe s³o-
wa kieruj¹ uwagę ku strukturze pism 
klasyka polifonii, Platona, przema-
wiaj¹cego wielog³osem postaci swych 
dialogów; nie zawsze bowiem identy-
fikuje się jako autor wy³¹cznie z wy-
powiedziami Sokratesa. Dobitnie wy-
raża sw¹ myśl Lew Wygotski: „mono-
log jest w znacznej mierze sztuczn¹ 
form¹ języka, gdy tymczasem dialog 
jest jego bytem prawdziwym”.
  Jest to może odpowiednie miejsce, 
by wskazać na egzystencjalno - po-
znawcz¹ zawartość pojęcia, które już 
kilkakrotnie pojawi³o się w tym tek-
ście. Komunikacja – s³owo w ³aciń-
skim pierwobrzmieniu oznaczaj¹ce 
wymianę, ³¹czność czy po prostu roz-
mowę – w potocznym języku wyraża 
treść dotycz¹c¹ przemieszczania się 
przestrzennego, podróżowania itp.
Warto w takim razie wskazać, że i 
w tym codziennym użyciu tego wy-
rażenia kryje się sens bardzo bliski
poznawczemu sensowi dialogu. Po-
dróżowanie to przekraczanie aktual-
nego miejsca zamieszkania, to wejście 
do innej – innych – kultury; niechby 
to by³a jakaś „mini - kultura” dzielnicy 
czy osiedla – Martin Heidegger okreś-
la kulturę w³aśnie mianem domu. Ko-

munikacja fizyczna, przestrzenna jest 
także dialogiem, jest rozmow¹ dwóch 
i więcej kultur – ich treści moralnej, 
obyczajowej, językowej itp. Jest to 
także rozmowa postrzeganych krajo-
brazów, architektury czy sposobów u-
bierania się. Podróż dokonywana au-
tobusem czy kolej¹ jest sytuacj¹ dia-
logu poznawczego; być może w³aśnie
dlatego zakaz podróżowania jest do-
świadczany jako dotkliwe okrojenie 
sposobu życia, które chce być świa-
dome. Obywatel świata i mieszkaniec 
domu – oto kolejna dialektyka kieru-
j¹cego się ku poznaniu cz³owieka. U-
jawni³ j¹, kto wie, czy nie najsilniej. 
Witold Gombrowicz, broni¹cy się 
przed terytorialnym tylko, wydawa-
łoby się, podporz¹dkowaniem, przed 
tradycyjn¹ zaściankowości¹ polsk¹, 
która może być tylko kompleksem: 
monologiem życiowym, i która nie 
pozwala w efekcie zrozumieć ni Pol-
ski, ni świata. Nie bez powodu mówi³ 
Fryderyk Schiller, że w w¹skim kręgu 
zwęża się myśl.
  W podobny sposób można zoba-
czyć, jeśli wolno tak to nazwać, prob-
lem mono- i polijęzykowości. Znajo-
mość obcych języków to niekoniecz-
nie powód do kawiarnianego zaled-
wie uznania; to bowiem możliwość 
poznawcza, jaka bierze się z rozmo-
wy poszczególnych języków. Jest to 
odnajdywanie takich w³aściwości lin-
gwistycznych, jaki odczytywane we 
w³asnym tylko języku ujawniaj¹ się 
jednostronnie i ubogo. Możliwość od-
wo³ania się do greki czy ³aciny, to 
z kolei rozmowa z przesz³ości¹, która 
t³umaczy aktualny kszta³t języka. Wy-
raźnym owocem rozmowy języków 
jest przek³ad – trzecia jakość literac-
ka, bo nie jest to przecież ani język 
t³umacza, ani język t³umaczony.
  Dialogiczna, schizoidalna w swojej 
istocie struktura poznania i istnienia, 
gdyby odnieść j¹ do wszelkich dzie-
dzin życia, wzbudzi³aby zapewne lęk. 
Skoro swój w³asny dom ujrzę tylko 
na tle świata, jeśli w³asny język po-
znam tylko przez pryzmat innych ję-
zyków; s³owem, jeśli „cokolwiek” 
znaczy jednocześnie „wszystko pozo-
sta³e” – to mog¹ też stracić znaczenie 
granice dziel¹ce owe klasyczne war-
tości: prawdę i fa³sz, dobro i z³o, pięk-
no i brzydotę. Jeżeli uznamy następ-
nie, że wartości te maj¹ obiektywny 
status ontyczny, to trzeba by jedno-
cześnie uznać, że tragizm mieści się 
nie tylko w obszarze egzystencjal-
nym, „mikrokosmicznym”, lecz że 
wype³nia sob¹ wszelki byt i pozostaje
znamieniem „makrokosmosu”. Tego 
w¹tku nie chcę jednak kontynuować.
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