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go własnego ducha i że stosowany w niej język niesie ze sobą własną prawdę,
tzn. «odkrywa» i wyzwala coś, co odtąd zaczyna istnieć”8. Rozmowa nie stanowi zatem kompilacji z góry założonych tez i przewidywanych wyników, lecz
dzieje się, jest procesualna i otwarta. Zaprzeczeniem prawdziwej rozmowy,
o jakiej pisze Gadamer, jest na przykład dobrze nam znana z mediów sytuacja,
kiedy dziennikarz jedynie zadaje pytania, trzymając się kurczowo wcześniej
przygotowanych kwestii. W istocie nie mamy do czynienia z rozmową, ale
raczej z formą odpytywania rozmówcy, której nie towarzyszy „wsłuchanie
się” w jego przeżycia. Taka „rozmowa” nie płynie wartko, przypomina raczej
zlepek urywanych zdań wyrażających fragmentaryczne opinie.
W nauce o komunikacji społecznej i mediach komunikacja rozumiana
jest wielorako – jako transmisja, rozumienie, oddziaływanie, interakcja, ale
także jako wymiana czy też element procesów społecznych9. Komunikacja
jako transmisja oznacza przede wszystkim proces przekazywania informacji, idei, emocji, a istotę komunikowania w tym rozumieniu stanowi sam akt
owego przekazu. Znacznie ciekawsze okazuje się postrzeganie komunikacji
jako rozumienia. W tej optyce oznacza ona rozumienie innych, ale także wysiłki podejmowane, by zostać zrozumianym. Dzięki zdolności do łączenia
poszczególnych jednostek w koherentną całość komunikacja ma także funkcję
wspólnototwórczą. I wreszcie – jest ona tym, co pozwala artykułować normy
grupowe, sprawować kontrolę czy deﬁniować role społeczne poszczególnych
aktorów.
Podstawowe cechy procesu komunikowania to intencjalność, celowościowość, nastawienie na drugą osobę, interakcyjność, dialogowość, wspólnota
kontekstu i skuteczność10. Szczególnie ważne dla osiągnięcia porozumienia
komunikacyjnego są: nastawienie na drugą osobę (komunikuję się po to, by być
zrozumianym), interakcyjność i dialogowość. Jeśli brak interakcyjności i dialogowości, rozmowa zaczyna przypominać monolog dwóch osób, staje się quasirozmową. Bez tych elementów komunikacja nie może być skuteczna, może stać
się co najwyżej przekazem werbalnym albo werbalizacją myśli, nie prowadzi
jednak partnerów interakcji do tego, co określam mianem spotkania.
Brak efektywnej komunikacji – zarówno na poziomie interpersonalnym,
jak i grupowym – powinien kierować naszą uwagę ku kwestii empatii i wrażliwości11. Te dyspozycje poznawcze wydają się mieć kluczowe znaczenie dla
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osiągnięcia porozumienia komunikacyjnego12. Porównując rozmaite deﬁnicje
empatii, można zauważyć, że istotne jest w nich odniesienie do autentycznego zainteresowania innym człowiekiem. Nie chodzi jednak o zainteresowanie
„zwyczajne”, ale o takie, które ma na celu dobrostan drugiego człowieka13.
W monograﬁi (Nie)potrzebna wrażliwość twierdzę, że empatia nie oznacza jedynie współdzielenia emocji z pozycji zewnętrznego, choć zaangażowanego
obserwatora14. Nie polega tylko na biernym współczuciu – prowadzi bowiem
do aktywnego działania. Prawdziwa osobowość altruistyczna charakteryzuje się
przede wszystkim aktywnością i skłonnością do niesienia pomocy innym15.
Warto też wskazać na postawy, które mogą utrudniać, a nawet uniemożliwiać prawidłowy przebieg komunikacji16. Ogólnie mówi się o postawach
ekskluzywnych, inkluzywnych i paralelnych. Ekskluzywizm uznaje, że jednostkowe poglądy i przekonania są jedynie słuszne i obowiązujące. To postawa
zamknięta, wykluczająca i egotyczna, w znacznej mierze dysfunkcjonalna
wobec jakichkolwiek sytuacji komunikacyjnych. Ekskluzywizm zaprzecza
istocie dialogu, który polega na byciu z innym człowiekiem17, na odrzuceniu
dogmatyzmu i wiary w nadrzędność własnych poglądów, a w związku z tym
również na zaakceptowaniu swojej omylności. Jeśli w sytuacji komunikacyjnej pojawia się hegemonia, czyli asymetryczna relacja nadrzędności nadawcy
wobec interlokutora, nie możemy mówić o jakiejkolwiek dialogiczności – jest
to sytuacja panowania. Łagodniejszą formę ekskluzywizmu stanowi inkluzywizm. Moim zdaniem stanowi on postawę półotwartą, ponieważ wybiórczo
dopuszcza do głosu innych i fragmentarycznie włącza ich optyki do systemu
„ja” na obiekt doświadczeń o charakterze estetycznym. Zanim w literaturze pojawiło się pojęcie
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procesu rozumienia. Jego zdaniem wejrzenie w drugiego człowieka nie jest możliwe, jeśli nie jest
sympatyczne (dzisiaj powiedzielibyśmy: empatyczne). George Herbert Mead, twórca interakcjonizmu symbolicznego, określał sympatię jako wzbudzenie w sobie postawy tego, komu się pomaga,
i twierdził, że stanowi ona pochodną zdolności człowieka do podejmowania roli innej osoby, z którą
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własnych przekonań. Paralelizm z kolei akceptuje możliwość jednoczesnego
istnienia wielu alternatywnych wizji rzeczywistości oraz prawo do uznawania ważności każdej z nich. To podejście najbardziej otwarte i pluralistyczne,
doceniające różnorodność i odmienność.
Paralelizm ponownie kieruje naszą uwagę ku kategorii empatii. Kluczowym aspektem empatii jest decentracja, czyli odrzucenie egoistycznej
perspektywy „ja”, aby wniknąć w punkt widzenia innej osoby. Tylko dzięki
decentracji człowiek ma szansę ewoluować, z jednostki egocentrycznej stając
się stopniowo jednostką allocentryczną.
W Ludziach z kryjówek Józef Tischner napisał, że ludzie oswajają innych
w dwojaki sposób – albo poprzez zawładnięcie, albo poprzez zrozumienie18.
Zawładnięcie jest właśnie hegemoniczną postawą dominacji, nadrzędności
wynikającej z egotycznego poczucia wyższości. Taka postawa uniemożliwia
dialog. Zrozumienie natomiast zakłada otwarcie, uważne słuchanie i chęć
otwarcia się na stanowisko innego człowieka, niezależnie od tego, jak bardzo
się on od nas różni. Tischnerowska metafora „ludzi z kryjówki” odsłania lękową postawę współczesnego człowieka, który obawiając się niezrozumienia,
a w konsekwencji również odrzucenia, wycofuje się z kontaktów społecznych.
Ową metaforyczną kryjówkę, w której chowa się zalękniony człowiek, najczęściej stanowi jego własne wnętrze.
Warto w tym miejscu ponownie przywołać myśl Gadamera, który konstatuje: „Prowadzenie rozmowy wymaga, by nie dążyć do przekonania innego w sporze, lecz by rzeczywiście uwzględnić rzeczową wagę odmiennego
poglądu”19. Należy zatem wystrzegać się zawłaszczania, narzucania innym
swojej prawdy i uznawania jej za jedynie słuszną. Aby mogła zaistnieć prawdziwa rozmowa, potrzebne są bowiem uważność, otwarcie się na interlokutora
i docenienie jego odmienności. Odmienności tej nie można negować – jej
akceptacja stwarza szansę, by poznać prawdę o sobie samym.
Poddając analizie współczesną rzeczywistość społeczną, szczególnie w sferze konwersacyjnej, można zaobserwować zjawisko, które określam mianem
„rozmawiania bez rozmowy”. Mam tutaj na myśli sytuację, w której dwie
komunikujące się osoby niejako pełnią rolę skrzynek nadawczych – bardziej
zależy im na tym, by kompulsywnie wyrzucić z siebie emocje, niż na wysłuchaniu drugiego człowieka. Dialogi takie przypominają monologowe narracje
i odległe są od sytuacji, w której obie strony dążą do osiągnięcia porozumienia
komunikacyjnego poprzez otwarcie się na Drugiego, wykazując wewnętrzną
potrzebę empatii i rozumienia. Na tym zasadza się – moim zdaniem – problem
18
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