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  Mówi¹c o dialogu, mamy zazwy-
czaj na myśli rozmawiaj¹cych ze so-
b¹ ludzi: ma ich wtedy być przynaj-
mniej dwoje. Pojęcie stron dialogu 
nie musi jednak relatywizować się do 
jednostek ludzkich, choć prawd¹ też
jest, iż w ostatecznym rachunku w³aś-
nie cz³owiek stanowi rzeczywisty pod-
miot takiej relacji. Strona rozmowy,
sporu czy dyskusji to nierzadko istot-
ność ponadjednostkowa; jej obraz jest 
każdorazowo uzależniony od przyję-
tego punktu widzenia. Stron¹ dialogu 
może więc być – gdyby spojrzeć na to 
szerzej, oddalaj¹c miejsce, z którego
ma się dokonać kwalifikacja – grupa 
ludzi, rozmawiaj¹cych ze sob¹ i zopo-
zycjonowanych wzajemnie w pew-
nych kwestiach; w innych natomiast 
– uznanych w tej grupie za zasadni-
cze – pozostaj¹cych w zgodzie. Indy-
widualne dyskusje maj¹ tu charakter 
„sporów rodzinnych” – podczas gdy 
sama rodzina zachowuje zewnętrzn¹ 
tożsamość; nie jest to zgoda oparta 
na swoistej dulszczyźnie, gdyż doty-
czy ona zagadnień rzeczywistych i 
najbardziej istotnych. Przyk³adem opi-
sanej sytuacji jest dialog prowadzony
przez tak zróżnicowane wewnętrznie 
podmioty, jak grupy wyznaniowe, 
szko³y naukowe i filozoficzne, doktry-
ny ideowo-polityczne itp. Osobnym
zagadnieniem pozostaje kwestia zwi¹-
zku, jaki ³¹czy tak ogóln¹, obejmuj¹c¹
i jednocz¹c¹ wielu ludzi myśl z rze-
czywistym myśleniem jednostek. Jest 
to problem spe³nienia przez kolek-
tywn¹ myśl warunków reprezentacji, 
albo – widz¹c to inaczej – problem 
możliwości oderwania się tej myśli
od tego, co j¹ legitymuje, czyli spo-
³ecznej alienacji doktryny b¹dź syste-
mu umys³owego. Temu zagadnieniu 
poświęcono wystarczaj¹co wiele uwa-
gi – teoretycznej i praktycznej – by
kusić się na powierzchowne z koniecz-
ności sformu³owania.
   Natomiast istotny, dość rzadko przy 
tym podejmowany, problem kryje się 
w takim określeniu punktu, z którego 
widać już tylko jednostkę, pojedyncze-
go cz³owieka. Okazuje się, że i z tego 
miejsca s³ychać rozmowę, że cz³o-
wiek rozmawia sam ze sob¹. Brzmi to 
cokolwiek zagadkowo, lecz pozosta-
je faktem dość często podnoszonym. 
Odwo³ajmy się do kilku wypowiedzi 
dotycz¹cych wewnętrznej rozmowy. 
Ludwik Feuerbach: „Myśliciel jest dia-
lektykiem o tyle, o ile jest swoim włas-
nym przeciwnikiem. Podać w wątpli-
wość samego siebie to największa
sztuka i moc”. Immanuel Kant: „My-
śleć – znaczy rozmawiać z samym 
sob¹ […] znaczy s³yszeć od wewn¹trz 
(poprzez wyobraźnię odtwórczą same-
go siebie”. Rozpoznanie poznawczej 
wartości dialogu prowadzi W³adimira 
Biblera do „projektu i przyjęcia jakiejś
dialogiki, jakiegoś radykalnego sporu 
ze sob¹ samym, w którym każde z mo-
ich Ja (wewnętrznych rozmówców)
dysponuje w³asn¹ logik¹ – nie gorsz¹, 
nie lepsz¹, nie bardziej zasadn¹ niż lo-
gika innego Ja”. Platon w Sofiście mó-
wi o „dialogu niemym z sob¹”, wska-
zuj¹c, że nie jest to zwyczajna, mię-
dzyosobnicza rozmowa. W dialogu
wewnętrznym rozbrzmiewa każdora-
zowo coś „niewys³owionego” – jest 
w nim jakieś niedopowiedzenie, jakaś 
myśl, która nie potrafi przyoblec się 
w kszta³t niechby i niemego języka, 
i nie artyku³uje się do końca. To nie 
jest, s¹dzi Ateńczyk, prosty dialog tre-
ści językowych. To raczej rozmowa, 
któr¹ prowadzi język ze świadomości¹ 
przedjęzykow¹. Zdaje się, że o takiej 

rozmowie myśla³ Hegel, gdy w liście 
do Zillmana pisa³, iż myślenie jest 
czymś samotnym. Samotność polega-
³aby tu na wzajemnej nieprzek³adal-
ności myślenia linearnego, artyku³o-
wanego w dyskursywnym języku, i 
świadomości wcześniejszej niż języ-
kowa – intuicyjnej, symbolicznej czy 
mitycznej.
  Wewnętrzny dialog to może naj-
bardziej tragiczna odmiana rozdwo-
jenia poznawczego. Wcześniej by³a 
mowa o podmiocie znajduj¹cym part-
nera poza sob¹. Teraz, kiedy mówi-
my o mowie wewnętrznej, schizoidal-
ny charakter poznania zaznacza się 
w obrębie samej jednostki, której psy-
chiczne wnętrze okazuje się niespój-
ne. Myślenie, które wyrasta z we-
wnętrznej dyskusji, jest dotkliwym 
doświadczeniem egzystencjalnym dla 
cz³owieka w samym tym akcie roz-
dwajaj¹cego się i znajduj¹cego w so-
bie zaprzeczeni dla innej swej części.
Istota rozumna określana jest zazwy-
czaj przez cztery w³aściwości, które 
j¹ konstytuuj¹: przez podmiotowe 
wyodrębnienie się ze świata rzeczy; 
przez dzia³anie poprzedzone myślo-
wym projektem; przez organizację 
osobniczego doświadczenia na osi 
czasu; i wreszcie przez posiadanie 
świadomości w³asnej świadomości. 
Ta ostatnia cecha homo sapiens ozna-
cza podzielność psychiczn¹, „schizo-
frenię” – gdyby trzymać się etymolo-
gii tego s³owa – umożliwiaj¹c¹ pro-
wadzenie rozmowy z samym sob¹. 
Poczucie obecności „drugiego” w so-
bie, czy raczej „siebie drugiego”, to
wrażenie dominuj¹ce i groteskowe; 
to świadomość niemożności istnienia 
jako „byt – dla – siebie” i skazanie na 
„byt – dla – drugiego”. Tę świado-
mość można odnaleźć przede wszyst-
kim w fenomenologicznie zoriento-
wanej refleksji egzystencjalnej. Wy-
starczy wskazać Sartre’owskie „spo-
jrzenie drugiego”, dosadne „ktoś robi 
mi gębę” Gombrowicza czy biblijne 
„oko” patrz¹ce na spożywaj¹cych za-
kazany owoc pierwszych rodziców. 
Nie by³o to w każdym razie oko Boga,
który dopiero zamierza³ wybrać się na
spacer po ogrodzie. Podobne intuicje 
wype³niaj¹ antynaturalistyczną socjo-
logię, z Ervinga Goffmana myśl¹ o 
teatralizacji świata na czele. Cz³owiek, 
jak widzi go Goffman, rozdwaja się; 
trac¹c tożsamość, wkracza na miejsca 
„aktora” i „widza”; na teren „teatru”
mieszcz¹cego się w jednym umyśle. 
Ronald David Laing w ksi¹żce zaty-
tu³owanej Rozszczepione ja pisze o
cz³owieku nie potrafi¹cym doświad-
czyć siebie jako pe³nej osoby, o schi-
zoidzie, którym zapewne jest każda
myśl¹ca dialogicznie istota rozumna. 
  Dotychczasowe uwagi zarysowuj¹ 
sytuację, w której pojawia się cz³o-
wiek tragiczny w wielu aspektach 
swego bytu, w tym także w swoim 
odniesieniu poznawczym. Wszelki 
tragizm polega na rozpadzie i znisz-
czeniu jednej wartości, gdy ma się u-
rzeczywistnić inna. Poznanie jest sy-
tuacj¹ tragiczn¹ dlatego, gdyż doko-
nuje się w nim wielorako nakreślone 
pęknięcie: między jednostkami i gru-
pami jednostek, a także między po-
szczególnymi „częściami” samej jed-
nostki ludzkiej. W d¹żeniu do takich
wartości, jak wiedza b¹dź prawda, za-
tracaj¹ się inne – tożsamość, suweren-
ność poznawcza, ostateczna podmio-
towość itp. Kwalifikacja, która dopa-
truje się w poznaniu cech tragicznych,
nie ma – sama przez się – charakteru 
wartościuj¹cego. Jest raczej deskryp-

tywnym zastosowaniem schelerow-
skiego pojęcia tragizmu do poznaw-
czego wymiaru egzystencji. 
  Rozpoznanie charakteru istnienia – a 
w szczególności charakteru poznania 
– może natomiast implikować stwier-
dzenia bardziej szczegó³owe, maj¹ce 
postać praktyczno-normatywn¹. Po-
między opisem sytuacji egzystencjal-
nej a wyrażeniami oceniaj¹cymi lub 
dyrektywnymi nie istnieje, jak wska-
zywa³ David Hume, zwi¹zek logiczny; 
nie sposób z bytu wywieść logicznie 
powinności. Niemniej jednak jest tu 
wyraźny zwi¹zek psychologiczny, wy-
starczaj¹cy, jak się okazuje, do doko-
nywania określonych wartościowań. 
Zwi¹zek ów sprawia, że wychodz¹c 
od danych konstatacji ogólnoteore-
tycznych dokonujemy ściśle określo-
nych konkretyzacji, tak, by mog³y 
mieć zastosowanie do możliwie sze-
rokiego zakresu życia spo³ecznego. 
 Stwierdzenie pierwsze i podstawowe 
wśród tych, jakie pozostaj¹ w psycho-
logicznym zwi¹zku z opisem egzys-
tencjalnym, ma charakter aksjologicz-
ny. Sprowadza się ono do postulatu 
uznania dialogu za wartość dodatni¹. 
Spe³nić ten warunek, to zgodzić się, że 
dialog jest poż¹danym sposobem za-
chowania się ludzi, którzy znajduj¹ się 
w sytuacji naznaczonej tak¹ koniecz-
ności¹. Skoro niemożliwości¹ jest prze-
kroczenie barier gatunkowych – to 
już nawet nie z poczucia realizmu, ile
z prostej samowiedzy wyp³ywa impe-
ratyw, by rozpoznać i w pełni wyko-
rzystać te ramy, jakie stwarza świado-
me istnienie. Uznać wartość dialogu to
w tym wypadku tyle, co uznać wartość 
istnienia ludzkiego; a jeszcze wcześ-
niej – wartość samego człowieka.
Trafnie zauważa Jean Fourastié, że 
aby być cz³owiekiem, trzeba wcześ-
niej żyć.
  Kolejne stwierdzenie jest takie, że 
rozmowa – w której strukturze po-
mieszczone jest ludzkie życie – ma 
charakter uniwersalny: toczy się w sa-
mym cz³owieku, a także przekracza 
go, gdy pozostaje on w ca³ości stron¹ 
dialogu. Partnerem jest wtedy inny 
cz³owiek, b¹dź grupa ludzi zwi¹zanych
wspóln¹ myśl¹. Świadomość dialo-
gicznego charakteru poznania nakazu-
je przeto widzieć w partnerze sprzy-
mierzeńca, gdyż sama jego obecność
warunkuje możliwość osi¹gnięcia wie-
dzy prawdziwej. Dyskusja jest współ-
prac¹, podejmowan¹ w celach pozna-
wczych i przeciwnikiem jest w niej 
pogl¹d, nie zaś jego wyraziciel. St¹d 
bierze się potrzeba argumentowania 
ad meritum, nie ad personam; a także 
waga maksymy suaviter in modo, for-
titer in re (możliwie ³agodnie w sposo-
bie, mocno w rzeczy). Im bardziej ra-
dykalna jest opozycja myślowa dialo-
gu, im większe jest w nim wewnętrz-
ne napięcie, tym bardziej wyrazista 
myśl stanie się jego efektem. Wy-
ostrzenie odmienności stanowisk o-
znacza ściślejsz¹ niż dot¹d wspó³pra-

cę partnerów rozmowy. Stanowisko 
deprecjonowanych w starożytności i 
dziś sofistów, którzy podczas rozmo-
wy próbowali nadawać fa³szom po-
zory prawdy, gdyby tylko mog³o na-
potkać równie fachowego, co oni opo-
nenta, by³oby (nieraz zresztą w rzeczy-
wistości) wartości¹ nie do przecenie-
nia. W końcu ma³o kto tak jak oni, 
sofiści, „rozci¹ga³” treść myśli, powo-
duj¹c jej niezwyk³¹ p³odność, gdy zo-
sta³a uwik³ana w spór. Sofista, jeśli po-
min¹ć jego rzeczywiste intencje psy-
chologiczne i odczytać go na sposób 
hermeneutyczny – oczekuje podczas 
dialogu na najsilniejszy bodaj opór
„w rzeczy”, i jednocześnie na naj³a-
godniejszy „sposób” rozmowy, gdyż 
jest w niej największym sprzymierzeń-
cem. Sofista to mistrz dialogu perwer-
syjnego – jego kunszt stanowi³ anty-
cypację postawy, która stanie się wy-
raźna w Odrodzeniu, a która postulo-
wa³a „udziwnienie” i „odsunięcie”. U-
czynić coś dziwnym, przejaskrawić i 
odrealnić, a jednocześnie odsun¹ć od 
siebie swój w³asny świat duchowy
– oto warunki twórczości i poznania. 
Cz³owiek „przekorny”, który nie prze-
puści żadnej okazji, aby okazać moż-
liwość odmiennego niż dot¹d spojrze-
nia – to w³aśnie istota kieruj¹ca się ta-
k¹ dialogiczn¹ intuicj¹.
  „Dobrze, że jesteś, że istniejesz” – to 
poczucie, które w naturalny sposób 
winno kierować się w stronę drugiego
cz³owieka, partnera w dialogu i po-
mocnika w poznaniu. Tak lapidarna i
wyrazista w swojej intencji myśl ujaw-
nia stosunek do „drugiego” jako coś 
różnego od czysto pragmatycznego 
odniesienia. Obecność innego czło-
wieka jest potrzebna, lecz jest on w tej
relacji czymś więcej niż środkiem, 
dzięki któremu realizuje się poznanie. 
„Drugi” jest potrzebny w³aśnie jako
partner, to znaczy ktoś, kto nie traci w
dialogu swej podmiotowości w stop-
niu większym niż „pierwszy”. Takie 
podejście do rozmowy chroni przed
arbitralności¹ w określaniu zakresu 
osób czy stanowisk uprawnionych do 
posiadania wiedzy prawdziwej i mono-
polizuj¹cych prawdę. W swoim czasie 
znaczny rozg³os zyskała wypowiedź
jednego z filozofów marksistowskich, 
który stwierdził, że idealizm jest po-
trzebny materializmowi po to, by móg³ 
się on – marksizm – rozwijać; tak jak 
potrzebuj¹ się wzajemnie karpie i szczu-
paki w stawie. Te analogie i ca³y duch 
tego rozumowania świadcz¹ o instru-
mentalizacji partnera: można i należy 
go wykorzystać, gdy i tak wiadomo, 
że dokona³a się już rezerwacja prawdy, 
i że to nie on dokona³ tej rezerwacji. 
Poza istotnymi w¹tpliwościami mo-
ralnymi postawa instrumentalizuj¹ca 
partnera dialogu zdaje się wypaczać 
sam¹ logiczn¹ ideę rozmowy – formu-
³y określaj¹cej poznanie poprzez swo-
j¹ otwartość. Wskazana tu wypowiedź 
oznacza, że w sposób aprioryczny po-
wzięto pewność co do ostatecznej 

s³uszności w³asnego stanowiska, co 
³atwo prowadzi w skutkach do dogma-
tyzmu b¹dź doktrynerstwa: do trzy-
mania się jakichś pogl¹dów mimo wy-
starczaj¹cych racji do ich odrzucenia. 
Zawo³aniem doktrynera jest fiat doc-
trina, pereat mundus, co znaczy: niech 
się ostanie doktryna, choćby świat mia³ 
się skończyć. I rzeczywiście, widać nie-
rzadko ca³kiem realne szkody, biorące
się z intelektualnej g³uchoty na argu-
mentację, wyp³ywaj¹c¹ z odmiennych 
stanowisk, a więc odrzucenia dialogu, 
który ma stwarzać now¹ myśl.
  Trzeba w tym miejscu zwrócić 
uwagę na ontyczn¹ naturę prawdy, 
która jest celem poznania. Nie jest 
to wartość o charakterze substancjal-
nym, któr¹ można posi¹ść tak, jak 
posiada się przedmiot, pozbawiaj¹c 
go w ten sposób dotychczasowego 
jego w³aściciela. Prawda ma naturę 
artybutywistyczn¹: jest cech¹ myśle-
nia zgodnego z poznawan¹ rzeczy-
wistości¹. Jako taka może być udzia-
³em nieograniczonej ilości poznaj¹-
cych podmiotów. Można co najwy-
żej pozbawić kogoś monopolu na po-
siadanie prawdy, ale też trudno by³o-
by doszukać się normy, która sank-
cjonowa³aby tak¹ wy³¹czność.
  I jeszcze jedna normatywna konkre-
tyzacja, która daje się powi¹zać psy-
chologicznie z opisem dialogicznej 
natury istnienia i poznania. Najprost-
sza nawet forma dialogu, to znaczy ta, 
która obejmuje dwóch partnerów, za-
kazuje sztucznego poszerzania grona 
dyskutantów i równoczesnego prze-
kraczania przyjętej p³aszczyzny mery-
torycznej. Strony umowy – choć mo-
g³oby to być psychologicznie umoty-
wowane i wynikać z dobrych inten-
cji – nie mog¹ od jakiegoś momentu  
rozdwajać się i ukazywać swe nowe 
oblicze: będ¹c już nie tylko „drugim” 
– partnerem – lecz także „trzecim”, co 
znaczy tu – kontrolerem ca³ości dialo-
gu patrz¹cym nań z zewn¹trz. Gwa-
rantem rzetelności dialogu ma być sa-
ma jego struktura, to znaczy respekto-
wanie przez uczestników wspólnych
regu³ i norm stwarzaj¹cych możliwość 
porozumiewania się. Trzeba oczywi-
ście być dobrego zdania o własnym
s¹dzie, skoro ma on być zgłaszany ja-
ko argument w sporze: nie należy jed-
nak oczekiwać, by pozosta³ on tożsa-
my z rezultatem tego sporu. Przystą-
pienie do dialogu – gdy jest on po-
ważnie traktowany – nie pozostaje ni-
gdy „bezkarne”: oznacza ono zgodę
na zmianę. Roman Ingarden: „Gdzie 
brak tej gotowości do odst¹pienia od
w³asnych twierdzeń i do przyjęcia sta-
nowiska naszego oponenta – dysku-
sja jest od pierwszej chwili skrępowa-
na i przeprowadzana raczej dla pozo-
ru czy dla zaspokojenia własnej am-
bicji […]”. Takie konsekwencje trze-
ba wzi¹ć pod uwagę, szczególnie wte-
dy, gdy nie zamierza się rezygnować 
z określonych pryncypiów; granice 
kompromisu s¹ bowiem granicami 
dialogu.
  Rezultat dialogu jak gdyby „doko-
nuje się” poza poszczególnymi stano-
wiskami, z których żadne wobec tego 
nie może go autoryzować w sposób 
wy³¹czny, czy tym bardziej koncesjo-
nować. Autoryzuje now¹ myśl, i gwa-
rantuje j¹, ponadjednostkowy i poza-
psychologiczny mechanizm instytu-
cjonalny czy strukturalny; jest tak za-
pewne w przypadku zwyczajnej roz-
mowy dwojga ludzi, jak i wtedy, gdy 
chc¹ się porozumieć szersze strony 
spo³eczne.
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