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Bez wątpienia żyjemy w epoce dialogu. Dialog przejął rolę 

wspólnego kształtowanie świata i staje się niekiedy wspólnym 

poszukiwaniem prawdy. Prawda ta ujawnia się jako zdarzenie 
interpersonalne ludzi otwierających się na siebie i świat. Dialogowe 

nadawanie sensu często zastępuje w kulturze współczesnej 

wcześniejsze, statyczne jego wyznaczanie. Coraz częściej uznajemy, że 
sensu rzeczy nie da się oddzielić od naszego otwarcia na świat, zaś tam, 

gdzie tego otwarcia brakuje, tam brakuje również człowieka. Wraz z 

nim wydaje się ujawniać nowa, dotychczas niedostrzegana lub 
pomijana, sensotwórcza funkcja kultury. Coraz częściej przyjmuje się 

w tym kontekście, że sens nie ukazuje się temu, kto trwa w bezruchu i 

przeświadczeniu, iż osiągnięty przez niego stan jest "już" tym 

pożądanym i ostatecznym, lecz temu tylko, kto ma odwagę "być w 
drodze" w dialogu z innymi i tym, co Inne. Taki otwarty dialog, w 

którym człowiek staje się zdolny do ujmowania siebie samego i swego 

świata w różnych wymiarach i jego oceny według różnych kryteriów 
coraz częściej wyznacza nowy sposób bycia kultury i samego 

człowieka.  

Toruń od lat jest związany z dialogiem. Wystarczy przypomnieć 

Colloquium Charitativum zwołane na dzień 10. października 1644 
roku, kiedy to właśnie do Torunia Synod zwołał odstępców od Kościoła 

Rzymskiego na "braterskie zebranie albo przyjacielską rozmowę". Król 

Władysław IV i biskupi, zaniepokojeni wzrastającą nietolerancją i 
nienawiścią, nie chcieli dopuścić do wojen religijnych w Polsce. Z 

wielu powodów, w tym nieprzychylności Papieża, zgromadzenie 

odbyło się dopiero 28 sierpnia 1645. Uczestniczył między innymi Jan 
Amos Komeński. Dialog nie przyniósł spodziewanych rezultatów, 

colloquium charitativum przerodziło się w colloquium irritativum, ale 

też było swoistym odprężeniem umysłów i wyjaśnieniem 

nieporozumień. Przypomnieć też należy, iż dla upamiętnienia tamtego 
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spotkania z inicjatywy Jego Ekscelencji ks. biskupa Andrzeja Suskiego, 

Jego Magnificencji Rektora UMK prof. Jana Kopcewicza oraz władz 

miasta od kilku lat odbywają się w Toruniu spotkania poświęcone 
dialogowi.  

Te właśnie problemy i to dziedzictwo przyświecały organizatorom 

interdyscyplinarnej konferencji "Dialog w kulturze. Filozoficzna, 
religijna i polityczna obecność dialogu w kulturze współczesnej", która 

odbyła się w Toruniu, mieście dialogu, we wrześniu 2002 roku. Jej 

organizatorzy - Katedra Politologii, Instytut Filozofii, Katedra 

Stosunków Międzynarodowych - jako cel uznali analizę dialogu w 
trzech najważniejszych obszarach kultury współczesnej: filozofii, 

religii i polityce.  

Konferencja nie zamierzała godzić zwaśnionych stron, tak jak 
działo się to podczas Colloquium Charitativum. Chciała natomiast być 

namysłem nad dialogiem w różnych wymiarach naszej kultury. Dialog 

to najczęściej używane pojęcie w czasach współczesnych. Wiek XX. 

odkrył dialog we wszystkich tych obszarach, które wyznaczone zostały 
tematem konferencji i stanowiły obszar zainteresowania. Chociaż nie 

uczynił tego jednocześnie. Najpierw dialog odkryła filozofia i to nie w 

postaci metody filozofowania, lecz dialog jako filozofię. W latach 20. 
XX. wieku rozwija się "filozofia dialogu", będąca swoistym 

przeniesieniem kultury i tradycji judaizmu do filozofii, gdyż - jak 

mówił Levinas - filozofia mówi po grecku, filozofia dialogu chciała być 
wypowiedzeniem po grecku tradycji judaizmu. Nieco później odkryto 

dialog dla religii. Droga od Syllabusa Piusa IX, swoistego punktu 

zerowego dialogu, do Ecclesiam suam (1964) Pawła VI, była długa. 

Pierwszy z dokumentów zamykał drogę do dialogu, drugi nie tylko 
otwierał, lecz do dialogu zachęcał, gdy Kościół wskazywał, iż właśnie 

dialog jest zasadniczą formą głoszenia Ewangelii w dzisiejszych 

czasach, ale też formą adaptacji do nowych warunków.  
Najpóźniej dialog został odkryty w polityce, dialog miedzy 

państwami. Znamionuje on dzisiaj współpracę i porozumienie 

polityczne. Można powiedzieć, iż im dosadniej polityka akcentowała 
liberalną tezę o konieczności istnienia różnic politycznych i 

ideologicznych jako gwaranta wolności, tym bardziej też pojawiała się 

konieczność dialogu. Niemonolityczność otwierała politykę ku 

dialogowi i stawała się przesłanką do wypracowywania dialogu w 
polityce. Świat polityki długo jednak uczył się, że właśnie dialog 
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różniących się między sobą, ale równych ludzi jest najlepszym 

rozwiązaniem problemów politycznych. Nabycie tej umiejętności w 

polityce nie było sprawą łatwą.  
Żyjemy oto w epoce dialogu, który staje się koniecznością naszej 

kultury i przyjmuje rolę wspólnego kształtowania świata, stanowiąc 

naukę postępowania bez gwałtu. Lecz w tym wszystkim ciągle powraca 
pytanie: Czym jednak jest dialog i skąd ta konieczność? Gadamer 

mówił tu, iż jeśli nie będziemy ze sobą rozmawiać, to nie tylko 

utracimy siebie, ale utracimy też świat. Czy jednak jesteśmy do dialogu 

przygotowani? Wreszcie: jak ustrzec się zagrożeń złego rozumienia 
dialogu? Panuje tu bowiem dowolność sformułowań, prowadząca do 

niezwykłej wieloznaczności. Niebezpieczeństw złego rozumienia 

dialogu jest wiele. Można przytoczyć tylko dwa z nich, o skutkach 
tragicznych dla kultury. Często mówiąc "dialog" ma się na uwadze 

sposób poznania drugiego, jego argumentów i przekonania go do 

naszych postaw, co czyni z dialogu narzędzie nawracania na nasz 

własny punkt widzenia. Ale jest też i druga niebezpieczna postawa, 
która pod pozorem dialogu prowadzi do zagrożeń kultury. Jest to 

traktowanie dialogu jako miejsca i sposobu odkrywania wartości, 

prawd i włączania dialogu w problematykę uniwersalistyczną. Tu tkwi 
jednak jakiś fałsz, a nawet coś w rodzaju świętokradztwa, gdy to, co 

najważniejsze chce się uzależniać od porozumień i ugody.  

 
*** 

Problemów związanych z dialogiem jest wiele. Na niniejszy tom 

składają się wybrane referaty wygłoszone podczas toruńskiej 

konferencji. Materiały podzielone zostały na cztery części, które 
odpowiadają interdyscyplinarnemu charakterowi toczonych dyskusji. 

W pierwszej z nich (Dialog i filozofia) autorzy podejmują filozoficzne 

rozważania na temat dialogu i filozofii dialogu XX. wieku. Część druga 
(Dialog i religia) ukazuje dyskusje na temat dróg dialogu w obszarze 

religii. Część trzecia (Dialog i historia) przedstawia niektóre problemy 

związane z historycznym wymiarem dialogu. Część czwarta (Dialog i 
polityka) ma na uwadze polityczny obszar dialogu. Przedstawione w 

tomie tym teksty nie wyczerpują złożoności podjętego tematu badań ani 

też nie są pełnym wyrazem zagadnień omawianych podczas 

konferencji. Ukazują jednak niektóre aspekty tytułowej problematyki, 
będąc zarazem zachętą do dalszych studiów.  
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Organizatorzy konferencji dziękują za zainteresowanie środowiska 

naukowego, wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do 

dyskutowania nad tak ważnym dla współczesnej kultury problemem 
dialogu.  

 

Marek Szulakiewicz 
Zbigniew Karpus 
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Dialog nie jest wyborem współczesności, lecz koniecznością, przed jaką stanęła kultura. Skąd 

wzięła się taka konieczność, która przez wielu odbierana jest jako zagrożenie dla uniwersalizmów i 

fundamentalizmów, ale która również odczytywana jest jako największy sukces epoki oświecenia? 
Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie musi zawierać coś ważnego na temat samego dialogu. Więcej 

nawet, bez odpowiedzi na nie stajemy przed niebezpieczeństwem niewłaściwego rozumienia sytuacji 

dialogicznej i praktyki dialogu.  

Współczesny świat utracił wymiar uniwersalistyczny, to znaczy utraciliśmy przekonanie o 
istnieniu pierwszych zasad bytu i poznania. Wyraźnie dostrzec można ruch odśrodkowy naszej kultury 

i ucieczkę ku peryferiom. Pryncypia i wartości, dotychczas powszechnie akceptowane, znalazły się 

pod ostrzałem krytyki. Należy podkreślić, że poszukiwania uniwersalnej cechy naszej kultury, idei 
jednoczącej, a tym samym umożliwiającej porozumienie i harmonię w świecie odmienności i 

różnorodności należały do najstarszych pragnień cywilizacji Zachodu. W jej historycznym rozwoju 

religia, nauka, wreszcie filozofia wydawały się kolejno brać na siebie zadanie spełnienia tego 
pragnienia uniwersalności i jedności. Jednak wśród wskazanych powyżej trzech idei, które wydawały 

się kłaść podstawy pod kulturę i umożliwić człowiekowi "bezpieczne zadomowienie", żadna z nich 

nie przetrwała w nadawaniu "ducha jedności" kulturze europejskiej, zaś ich rozpad stwarza 

specyficzną sytuację sprzyjającą idei dialogu. Pierwszy odszedł instytucjonalny uniwersalizm religii, 
zunifikowany świat polityczno - religijny, z religią jako fundamentem porządku społecznego i 

politycznego. Uformowana przez chrześcijaństwo duchowa jedność Europy, wspólna kultura, z 

językiem i metafizyczną wizją świata, rozbita została wraz z podziałem na kierunek bizantyjski i 
rzymski, a później katolicki i protestancki. Co prawda roszczenie chrześcijaństwa pozostało nadal 

uniwersalne, lecz różne okazały się drogi jego realizacji. Do tych podziałów doszedł jeszcze aspekt 

filozoficzny. Określenie chrześcijaństwa jako "opium ludu" (Marx), "platonizmu dla ludu" 

(Nietzsche), "obsesyjnej nerwicy ludzkości" (Freud) załamały metafizyczny obraz świata niesiony 
przez chrześcijaństwo, wprowadzając rezerwę wobec niego i nieufność. Z religii zakładającej i 

fundującej jedność pozostało jedynie "przesłanie, które nie dociera" (Tillich).  

Podobny los spotkał naukowy racjonalizm. Wizja jedności świata, które legła u podstaw 
nowożytnej nauki rozpoznana została jako czynnik dezintegracji (człowieka, kultury) i 

autorelatywizacji. Model świata określony metodycznym poznaniem, którego treść jest powszechnie 

ważna i apodyktycznie pewna, załamał się. Orientacja w świecie z perspektywy nauki i próba budowy 
całościowego obrazu doświadczenia okazała się być niebezpiecznym redukcjonizmem. Upadek ten był 

nie tylko wynikiem działań filozofów, dostrzegających to niebezpieczeństwo redukcji i zubożenia 

rzeczywistości na skutek metodycznych badań (H.-G. Gadamer), jak też niebezpieczeństwa jego 

upowszechniania się dla kultury (Th. Adorno), ale również skutkiem rozwoju samej nauki. Jej teorie 
ewoluują w sposób wyraźny ku wielości, czasowości, złożoności, jakby osłabiając i rozbijając wizję 

stabilnej rzeczywistości nauki klasycznej. Wydaje się zatem, że świat (przyroda), ukazywany w 

klasycznej idei nauki jako martwy, pasywny, ahistoryczny, dzisiaj z perspektywy samej nauki zaczyna 
być prezentowany jako aktywny, a nawet wymykający się określaniu. Negując bezwzględną stabilność 

układów, podkreślając ich dynamizm, nauka pozbawia świat jedności i burzy wizję świata prostego i 

harmonijnego, podległego ustalonym raz na zawsze regularnościom. Wszystko to prowadzi do 
kryzysu zaufania i podważenia światopoglądu naukowego. Jeśli chce się nadal oczekiwać trwałego i 

stabilnego obrazu świata, to nie można już tego oczekiwać ze strony nauki; jeśli chce się szukać 

środka redukującego lęk, to nauka takim środkiem już nie jest, gdyż tłumiąc lęk wobec świata 
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zewnętrznego nie potrafiła uczynić tego wobec niepokojów wewnętrznych człowieka, a nawet 

wielokrotnie je potęgowała
1
. Nie może dziwić zatem, że człowiek odwraca się od nauki. Nikt nie 

wątpi co prawda w ważność twierdzeń naukowych, ale nikt też nie dostrzega już w niej możliwości 
skonstruowania jednego, uniwersalnego obrazu świata. Jeśli ktoś, to właśnie nauka nie jest zdolna do 

oferowania kulturze odpowiedzi na pytania natury egzystencjalnej, metafizycznej, o sens istnienia 

świata i człowieka. Brak tych odpowiedzi wskazuje, że nie może ona pełnić przewodniej roli w 
kształtowaniu kultury, człowieczeństwa, rzeczywistości. Niesiony wraz z nią jeden obraz świata, jedna 

rzeczywistość dla wszystkich, okazał się jednością za cenę ograniczenia, wyłączenia i eliminacji.  

Wydawało się, że po nauce nadszedł czas na filozofię, która - zgodnie z postulatami E. Husserla - 

rozpoznała utopijne roszczenia nauki, stwarzając jedyną szansę odrodzenia ducha jedności kultury z 
rozumu i filozofii. Sądzono, iż co się nie udało religii, a nauka w swych rozwiązaniach zbłądziła, 

mogła zrealizować już tylko filozofia, przywracając zagubionej racjonalności jej właściwy sens i 

stając od tej pory na straży "europejskiego człowieczeństwa". Dzisiaj jednak - obserwując rozwój 
filozofii postmodernizmu - wiadomo już, że husserliański uniwersalizm filozofii dla ratowania kultury 

pozostał jedynie w sferze marzeń. Współczesna filozofia zrezygnowała nie tylko z takiej roli filozofii, 

lecz również z samej idei jedności, mogącej służyć za fundament kultury. Należy podkreślić, że 
filozofia wzięła na siebie całkowicie odmienne zadanie, niż przekazane przez Husserla. Zadaniem tym 

wydaje się być przygotowanie człowieka do życia w wielości, w nihilizmie, a nie obrona przed nimi. 

"Intelektualny dadaizm" (postmodernizm) programowo przezwycięża perspektywę całości i jedności 

propagując wielość, bezideowość, heterogeniczność. Szczyci się tym, że utraciliśmy ideę jedności, 
potrzebę szukania i posiadania uniwersalnej podstawy.  

Efektem tych wszystkich przemian, utraconych idei, złudzeń staje się dostrzeżenie wielości 

światów, idei i pluralizm światopoglądów. Epoka współczesna, którą nazywa się często apologią 
pluralizmu, kładzie akcent na wielość, wieloznaczność, nieokreśloność. Pluralizm światopoglądów i 

fragmentacja rzeczywistości staje się podstawowym elementem określającym obecność człowieka w 

świecie. Nie tylko jako zaprzeczenie dogmatyzmu i dualizmu, lecz często również jako pewnego 

rodzaju normatywne żądanie rezygnacji z poszukiwań prawdy, na rzecz wielopostaciowej rozmaitości. 
Ta konieczność ciągłego aktualizowania rzeczywistości alternatywnej prowadzi do ukształtowania 

swoistego homo multiplex, który musi mieć wiele tożsamości. Możemy powiedzieć, że właśnie 

pluralizm wkracza dzisiaj we wszystkie dziedziny naszego życia, począwszy od sfery metafizycznej i 
gloryfikację chaosu, przez aksjologiczną i zagubienie w sferze wartości, aż po polityczną, gdy próbuje 

się jednoczyć Europę na podstawie multikulturowego pluralizmu, podnosząc wielość do rangi 

dogmatu.  
Taka radykalna zmiana podstaw odbierana jest często jako tragedia naszej kultury i zagubienie 

człowieka. W tym nowym świecie mamy bowiem problemy z zaszeregowaniem napotkanych zjawisk, 

nie wiemy już co jest dobre, a co złe, co budujące, a co niszczące. Dostrzegana wielość pozbawia 

wielokrotnie mocy działania, odbiera sens, stawia nas w rzeczywistości nieostrej. Skazani na wybór i 
pozbawieni dualistycznej orientacji nie wiemy często co wybrać. Pluralizm pozostawia nas zawsze 

samych sobie w świecie nieokreśloności, niejasności, wieloznaczności. Można powiedzieć, że 

pluralizm dezorientuje domagając się bezgranicznej wolności i nie dając zasad jej uporządkowania, 
stwarzając tym samym złudzenie, że wszystko jest dozwolone, ma taką samą wartość.  

Właśnie w tym wszystkim należy dostrzec kulturowe podstawy do dialogu. Pojawia się on nie 

dlatego zatem, że oto nagle staliśmy się jacyś lepsi, otwarci, że chcemy dzisiaj bardziej słuchać, 
rozmawiać i razem poszukiwać. Kulturowa konieczność dialogu wynika z utraty uniwersalizmów i 

absolutyzmów, i spostrzeżenia razem z tym, iż los nasz (kultur) jest wspólny. Wyznaczony on jest 

zmieniającą się w czasie konstelacją różnych układów i porządków. Koniec wielkich teorii, utrata 

ontologicznej jedności, występowanie wielu systemów orientacji świata stały się drogą do dialogu, 
który oznacza poszukiwanie możliwości współistnienia często sprzecznych i konkurencyjnych 

schematów wyjaśniania świata. Dialog nie jest tu tym, który buduje, lecz tylko tym, który pomaga 

przetrwać w zagrożeniu niebytem i utratą racji ostatecznych. Już dawno odkryto bowiem, że lęk przed 
takim zagrożeniem wzrasta wraz z intensyfikacją zindywidualizowania i odmienności, maleje zaś 

                                                
1 Na ten temat por: W. Lepenies, Niebezpieczne powinowactwa z wyboru. Eseje na temat historii nauki, tłum. A. Zeidler-

Janiszewska, Warszawa 1996, s. 36 i n.  
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wraz z samoafirmacją Ja jako części większej całości i "bycia razem"
2
. Ale tu też, w utracie 

uniwersalizmów i fundamentalizmów, odkryciu różnicy i prawa do niej, tkwi podstawowe 

nieporozumienie, jeśli chodzi o sens dialogu. Często można odnieść wrażenie, że dialog jest tylko 
nową formą poszukiwania tego utraconego, jednego świata i nową formą totalnej organizacji 

doświadczenia. Spojrzenie systemowe i integracyjne ukrywa się wielokrotnie za fasadą dialogu. Taki 

dialog jest dialogiem konsensualnym i często oznacza opowiedzenie się za bezpieczeństwem 
przeciwko prawdzie. I niekiedy rzeczywiście ma się wrażenie, że dialog jest poszukiwaniem czegoś 

wspólnego, że poza ową (niebezpieczną) różnorodnością jest jakieś "uniwersalne tło", które bez 

dialogu nie zostanie odkryte. W dialogu religijnym tym "tłem" jest jedność; w dialogu politycznym 

zaś "globalizacja". Utożsamienie dialogu z "powrotem do utraconej przeszłości", czy też z jej 
"przywróceniem" jest jednak iluzją i zamykaniem oczu przed tym, że podział, różność, odmienność 

jest też swoistym misterium
3
. W tak pojętym dialogu osiąga się co prawda cel polityczny, aby - jak 

mówił Norwid - Europa nie była już "starą wariatką i pijaczką, która co kilka lat robi rzezie i mordy 
bez żadnego rezultatu ni cywilizacyjnego, ni moralnego"

4
, lecz pragnie się też, aby "wszystko zostało 

po staremu". Postawa taka rodzi bowiem niepokojącą ideę uznania, iż istotą dialogu jest myślenie 

scalające i przywracające równowagę, zaś drogą do tego jest przekonanie lub pokonanie (przeciwnika, 
uczestnika dalogu...). Uczestnicy dialogu przedstawiają się tu jedynie jako przedstawiciele jakichś 

idei, często odmiennych, którzy chcą osiągnąć consensus. Dosyć łatwo przyjmuje się tu zatem, że nie 

może być mowy o dialogu, gdy jedna osoba lub grupa dogmatycznie trwać będzie na swoim 

stanowisku (przy swoich ideach), że tylko ona posiadła całą prawdę i wyprowadzać stąd zacznie 
prawo do dyktowania jej innym. Dosyć łatwo przyjmuje się też gotowość do uznania ograniczoności 

własnego stanowiska. Lecz nie dostrzega się niepokojącego uznawania, że sensem dialogu jest 

wypełnienie kulturowego oczekiwania na utracone absolutyzmy, uniwersalizmy, iż w nim właśnie 
odrodzi się na powrót to, co jedno, uniwersalne i absolutne. Taki dialog ma charakter intelektualny i 

jest jedynie odpowiedzią na konflikty (sprzeczności w myśleniu), utratę tożsamości i upadek 

fundamentalizmów. Dialog z nadzieją "powrotu do przeszłości" i sprowadzenia różnorodności do 

jedności oznacza jednak ciągle sytuację, w której człowiek chce się zatrzymać przy jednym poglądzie, 
jednym przekonaniu, jednym obrazie świata. Wyrasta on z nadziei na świat, którego może dzisiaj 

jeszcze (już) nie ma, ale który pozwoli ponownie "stanąć w miejscu", "wypocząć" po trudach dyskusji 

i poszukiwań. Jest próbą pokonania lęku współczesnej kultury przez uczestnictwo. Podkreślmy jednak 
wyraźnie: uczestnicząc w tak kulturowo określonym dialogu, propagując taki dialog (bo też należy to 

czynić) trzeba jasno uświadamiać sobie to złudzenie. Jest nim uznawanie, że dialog byłby jakąś drogą 

do poszukiwania (odnalezienia) czy też narzędziem przekonywania (pokonywania), że wypełnia się on 
w sferze intelektualnej i jest narzędziem poszukiwań wspólnych poglądów, wspólnych idei, "tego, co 

łączy" itp.  

 

                                                
2 Por. np. P. Tillich, Męstwo bycia, tłum. H. Bednarek, Paryż 1983, s. 47.  
3 Por. P. Evdokimow, Prawosławie, tłum. J. Klinger, s. 443.  
4 Por. C. K. Norwid, List do Konstancji Górskiej, w: tenże, Pisma wszystkie, t. X, Warszawa 1971, s. 155.  
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