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Deliberację (pogłębioną debatę) i analizę spo-
łeczno-ekonomiczną należy uznać za kluczo-
wy składnik dialogu we współczesnym rozu-
mieniu. Dialog w dzisiejszym państwie wy-
maga bowiem nie tylko zdolności partnerów 
społecznych do wymiany wzajemnych korzy-
ści (jak to ma miejsce w przetargach intere-
sów na różnych szczeblach), ale zawiera on 
zwykle wymianę wzajemnych argumentów, róż-
norodnych elementów wiedzy, danych, które 
wskazują na określone racje. 
Warto wskazać na bariery, które ograniczają 
deliberację między partnerami społecznymi 
i redukują skalę, w jakiej partnerzy posługują 
się analizami społeczno-ekonomicznymi. 

Poszukiwanie zrozumienia
Do tych ograniczeń w dialogu zaliczam m.in. 
ukształtowanie się kultury konkurencji i siły 
wśród partnerów społecznych, kultury racji, 
dużego dystansu władzy między nimi. Wśród 
barier są także niski poziom „autonomii inte-
lektualnej”, niedorozwój tradycji i skłonności 
do analizy problemów społeczno-ekonomicz-
nych itp. 
Współczesny dialog dotyczy bowiem często 
niezwykle skomplikowanych zagadnień eko-

Dialog w trudnych 
okolicznościach

Na rozwój dialogu społecznego mają wpływ różne czynniki, w tym 
te powiązane z kulturą umysłową. Współkształtują one zdolność 
do rozważań i konfrontacji idei między partnerami społecznymi oraz 
wpływają na ich zdolność do posługiwania się analizami społeczno-
-ekonomicznymi i dowodzenia swoich racji w instytucjach dialogu.

Andrzej Zybała 
Szkoła Główna Handlowa

nomicznych i społecznych. Uzyskiwanie poro-
zumień wokół nich wymaga najpierw ich do-
głębnego zrozumienia, co dzieje się poprzez 
różne formy deliberacji i analizy.
Elżbieta Wesołowska pisała o znaczeniu deli-
beracji w szerzej rozumianym życiu publicz-
nym. Postawiła pytania: czy debaty delibera-
tywne są możliwe w stosunkowo młodej pol-
skiej demokracji, czy idea deliberacji ma 
szanse akceptacji we współczesnym polskim 
społeczeństwie, czy jest kompatybilna z pol-
skim systemami wartości i praktykami spo-
łecznymi, czy potrafimy rozwiązywać problemy 
i dyskutować kontrowersje w ramach debat 
deliberatywnych? 
Zdefiniowała debatę deliberatywną jako gru-
powy proces, w którym dana społeczność 
poszukuje porozumienia poprzez dyskusję. 
W ramach takiej debaty uczestniczące w niej 
jednostki przyznają sobie równy status, wza-
jemne poszanowanie i wolności. Idealna deli-
beracja wymaga m.in. współpracy między stro-
nami, racjonalnej i merytorycznej argumenta-
cji, poszukiwanie tego, co łączy, a nie dzieli 
dyskutantów. 
W swojej książce „Potencjały i bariery urzeczy-
wistnienia deliberacji w polskich warunkach 
kulturowych” autorka wskazuje, że: „Można 
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znaleźć dane wskazujące, że polska kultura 
bazuje na wartościach odmiennych niż po-
chodzące z kultury, w których wyrosły idee 
deliberacji”. Jako uzasadnienie przedstawia 
wyniki badań prowadzonych przez psycholo-
gów czy socjologów w zakresie wzorów kul-
tury w ramach m.in. międzykulturowych ba-
dań porównawczych (z wykorzystaniem pojęcia
skryptów zachowań interpersonalnych, czy 
skryptów kulturowych). Omówiła m.in. wyni-
ki badań, które są najbardziej kompleksowe
i znane w tej dziedzinie (badania zrealizo-
wane w ramach projektu Globe, wyniki ba-
dań psychologa Geerta Hofsede czy Shaloma 
Schwartza). 

Otwartość na argumenty?
Na kolejne bariery wskazuje Janusz Hry-
niewicz, socjolog. Mogą mieć one potencjalnie 
spory wpływ na rzeczywiste ograniczenie roz-
miaru dialog. Jego badania wskazują, że część 
społeczeństwa cechuje dogmatyzm poznaw-
czy, skłonność do poszukiwania „jedynej przy-
czyny wszystkiego”, niechęć do zapoznawania 
się z nowymi poglądami. Znajduje tego po-
twierdzenie w badaniach nad polskimi orga-
nizacjami (wszelkiego typu organizacji publicz-
nych czy prywatnych). Ich członkowie mają 
skłonność do kurczowego trzymania się dość 
jednostronnych interpretacji wyjaśniających 
powody zajścia danego faktu czy zdarzenia. 
Trudno pogodzić się im z faktem, że anali-
zowane zjawisko społeczne czy gospodarcze 
może mieć wiele przyczyn, które wymaga-
ją rozważenia i uszeregowania pod względem 
znaczenia. 

Co gorsze, w polskich organizacjach nie jest 
mile widziana dyskusja oparta na zobiekty-
wizowanych danych i próby nieskrępowanej 
wymiany zdań. Dochodzi do ograniczania 
różnorodności poglądów. A gdy to ma już wy-
stępuje, powoduje u znacznej części członków 
organizacji tak zwany dysonans poznawczy. 
Jak autor wykazuje w swojej publikacji „Po-
lityczny i kulturowy kontekst rozwoju gos-
podarczego”, oznacza to, że kontakt z nowy-
mi poglądami, informacjami czy postawami 
wywołuje u nich poczucie frustracji i wielu 
przykrych napięć psychicznych oraz lęków. 
Dochodzi do zakłóceń we wzajemnej komu-
nikacji. Zachowanie dobrych relacji oznacza 
konieczność ograniczenia form komunikacji 
do wąskiego zasobu neutralnych słów, które 
nie budzą negatywnych skojarzeń. W konse-
kwencji organizacje tracą cechy organizacji 
uczących się. Nie wytwarzają nowych, efek-
tywniejszych metod realizacji swoich celów. 
Zdaniem Janusza Hryniewicza, cechą naszej 
umysłowości jest to, że mamy skłonności 
do formułowania nierealistycznych ocen, np. 
w polityce. Przeceniamy moc sprawczą okre-
ślonych czynników, np. wpływy wrogiego śro-
dowiska politycznego. Nie bierzemy pod uwa-
gę, że istnieje coś takiego, jak „opór materii” 
i to ogranicza w działaniu każdą stronę w po-
litycznym konflikcie. Mamy często trudności 
w zrozumieniu, że tak zwane wrogie siły nie 
są w stanie osiągać zaplanowanych celów, po-
nieważ to, co chcą osiągnąć, jest zbyt skom-
plikowane, wymaga zbyt dużych zasobów itp. 
Nasze nastawienie zbliża nas do pewnych pa-
ranoicznych sposobów myślenia. Autor pisze: 
„W konstrukcjach paranoicznych wróg jest 
obdarzony taką mocą, że sam fakt zaistnienia 
zamiaru jest równoznaczny z jego dokładną 
realizacją”.

Kultura konkurencji 
i siły
Na specyficzne bariery dla dialogu i kultury 
deliberacji wskazuje również Juliusz Gar-
dawski w pracy pod jego redakcją „Polacy 
pracujący a kryzys fordyzmu”. Zdaniem tego 
autora, w Polsce ukształtował się wzorzec 
kultury, którą nazywa kulturą konkurencji 

Jeśli ktoś przystępuje do 
dialogu z postawą, która 

zakłada posiadanie pewnych 
racji, to negocjacje nie mogą 
się zakończyć powodzeniem. 

Kompromis wymaga zazwyczaj 
uznania, że inne strony dialogu 

mają określone, jakkolwiek 
choćby cząstkowe racje.

„
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i siły. Kluczową osią w niej jest nieustanna 
walka między stronami (grupami społeczny-
mi czy ekonomicznymi), nawet jeśli dochodzi 
między nimi do okresów kompromisu. 
Strony sporów postrzegają zwycięstwo swojej 
racji i pokonanie racji drugiej strony w katego-
riach zero-jedynkowych. „Moja racja” oznacza, 
że druga strona postrzegana jest jako ta, która 
nie ma istotnych racji, których powinna bro-
nić, i w imię których ma prawo uczestniczyć 
w życiu publicznym. A zatem strony uznają, że 
ci „drudzy” nigdy nie mają racji, a kompromis 
z nimi jest traktowany jako mniej lub bardziej 
„zgniły”. W konsekwencji, gdy dochodzi do 
praktycznego działania, strony postrzegają to 
w ten sposób: „albo my ich, albo oni nas’”. 
Tworzenie tak silnie antagonistycznych linii 
podziałów stało się możliwe z uwagi na od-
działywanie u nas manichejskiej kultury. 
Zgodnie z nią strony konfliktów mają skłon-
ność do dzielenia społeczeństwa na „nas” i na 
„nich” („swoi” i „obcy”). 
Zdaniem Juliusza Gardawskiego strony sporu 
(konfliktu) społecznego z lat 1989–2000 zyskali 
właśnie takie podstawowe doświadczenie okre-
ślające sposób funkcjonowania polskiego życia 
publicznego. Oni uznali (doświadczyli), iż kul-
tura dialogu i kompromisu pozostaje w Pol-
sce nieskuteczna czy niemożliwa do realizacji. 
Dlatego należy stosować inne metody działa-
nia, a więc takie, które odwołują się do siły 
(przemocy). W takich warunkach deliberacja 
nie jest specjalnie użyteczna ani potrzebna. 
Do niczego nie prowadzi przekonywanie dru-
giej strony do własnych racji czy wypracowy-
wanie konsensusu, wspólnoty pojęć, zrozumie-
nia otoczenia. 
Gardawski wskazuje, że powyższa kultura 
stosowania siły po 1989 r. sprawiła, że prze-

wagę zdobyły u nas wartości pluralistycznej 
kultury konkurencji. Przejawia się przyjęciem 
pluralistycznego systemu stosunków prze-
mysłowych i wejściem na drogę „konsensusu 
waszyngtońskiego”. W konsekwencji doszło do 
odrzucenia „podejścia ewolucyjno-instytucjo-
nalnego” w transformacji po upadku komuni-
zmu. Zdaniem prof. Gardawskiego „przegry-
wały wartości kojarzone z kulturą europej-
ską, zwłaszcza z jej nadreńską i skandynaw-
ską wersją, z neokorporacyjnym systemem 
stosunków przemysłowych i z zasadą inkluzji 
związków zawodowych do systemu”. 

Na zakończenie tej części przytoczę także 
kolejną podobnego typu barierę. Chodzi tu 
o kulturę racji, czyli czasami głęboko zako-
rzenioną skłonność do podkreślania włas-
nych racji, nawet jeśli są one słabo uzasad-
nione i ktoś je w sposób wiarogodny podważa. 
Jednostka odczuwa, że „jego racja” jako jej 
pogląd na daną sprawę czy zjawisko stanowi 
niejako jej konstytutywną część, element jej 
tożsamości. Podważenie treści jej racji odbie-
ra jako „zamach” na swoją integralność oso-
bową. 

„
Współczesny dialog dotyczy 
często skomplikowanych 
zagadnień ekonomicznych 
i społecznych, a uzyskiwanie 
wokół nich porozumień 
wymaga na wstępie 
dogłębnego zrozumienia, co 
dzieje się poprzez różne formy 
deliberacji i analizy.
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Problem polega na tym, że kultura racji nie 
sprzyja elastyczności myślenia, czyli gotowo-
ści do weryfikowania treści własnych przeko-
nań, np. pod wpływem deliberacji, perswazji 
ze strony partnerów dialogu. Jeśli ktoś przy-
stępuje do dialogu z postawą, która zakłada 
posiadanie pewnych racji, to negocjacje nie 
mogą się zakończyć powodzeniem. Kompro-
mis wymaga zazwyczaj uznania, że inne stro-
ny dialogu mają określone, jakkolwiek cząst-
kowe racje.

Co na to źródła historyczne?
Jak pisał Marek Siemek, w krajach, które 
umownie oznaczał jako „Wschód” (w tym 
Polska, kraje leżące na wschód od rzeki Łaby) 
wytworzyła się kultura monologu. Wykośla-
wia to sposób myślenia wschodnich Euro-
pejczyków. Cierpi na tym dialog rozumiany 
zjawisko, w którym ludzie decydują się wy-
mieniać myśli i budować intersubiektywność 
(wspólne rozumienie treści danych pojęć). 
Obywatele tej części Europy mają skłonność 
do zbyt pośpiesznego angażowania się w agre-
sywną walkę o dominację w sferze przeko-
nań i wierzeń (interesy symboliczne). Dążą 
do tego, aby inni bezwarunkowo uznali „mo-

je” (przekonania, wierzenia) za powszechnie 
ważne (obowiązujące) „i to natychmiast, tj. od 
razu i w całym zakresie”. Innymi słowy, chce-
my zawsze wprost, bezpośrednio, aby inny 
uznali nasze poglądy za uniwersalne przeko-
nania i wartości. To stąd w dużej mierze po-
wstaje dyskurs o charakterze monologu. 
Na koniec warto wspomnieć, że przez wieki 
wielu uznanych postaci zgłaszało zastrzeżenia 
do naszej kultury umysłowej. Są one często 
krytyczne, co nie oznacza, że jest z nią tak 
źle. Ich radykalizm wynika często z wyso-
kich oczekiwań czy niedostrzeżenia, że pewne 
problemy mają charakter uniwersalny i wy-
stępują w każdym społeczeństwie, choć może 
na różną skalę. Bardzo krytyczny był Cyprian 
Kamil Norwid. Uznał Polskę swojego czasu 
za społeczność, która nie wojuje myślą, co 
było jego zdaniem naszym najcięższym „grze-
chem”. Zarzucał Polakom brak „wiary w siłę 
myśli...”. Podejmujemy pośpieszne działania, 
bez uprzedniego ich przemyślenia i zrozumie-
nia. Poeta twierdził, że „to jedno poprawiwszy 
można zbawić naród”.
Na podobne słabości wskazywał Zygmunt Kra-
siński. Polacy wiedzą, jak być powinno, prze-
czuwają jak było, ale nie wiedzą, jak jest (nie 
rozumieją bieżącej „rzeczywistości”).
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