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Jeśli chcesz dotrzeć do źródła, musisz iść w górę, pod prąd…
Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski



Esej ten poświęcony jest perspektywie porozumienia, określanej często 
mianem pojednania, może nawet komunikacji. Zaznaczyć jednak nale-
ży, że nie jest to manifest nawołujący do przyjęcia konkretnych poglą-
dów w perspektywie politycznej, religijnej, czy ekonomicznej. Nie jest to 
również podręcznik do właściwego nawiązywania kontaktów, ponieważ 
nie podaje gotowych przykładów do porozumiewania się. To pozostaje 
już w kwestii Czytelnika, dla którego lektura ta stanowić może co naj-
wyżej inspirację. Dlatego nie promujemy tutaj utopijnej wizji świata bez 
nieporozumień, co stanowi cechę charakterystyczną dla totalitaryzmów, 
ale proponujemy, jak je przekraczać, wskazując, że jedynym właściwym 
odniesieniem jest odwołanie się do Dialogu jako Źródła wartości osoby – 
każdej, nie wykluczając kogokolwiek. 

Tutaj znajdujemy odpowiedź na pytanie o możliwość Dialogu – mię-
dzyosobowego, międzyreligijnego, międzykulturowego, Dialogu prze-
kraczającego wszelkie granice różnic i wyrosłych na ich gruncie podzia-
łów, które niczym bezlitosny pożar trawią wszelkie mosty konstruowane 
nad przepaściami wzajemnych niechęci. To próba odpowiedzi na pyta-
nie: jak prowadzić Dialog i dążyć do pojednania umożliwiającego wspól-
ne istnienie kultur, nie tyle obok siebie, ponieważ to można zagwaran-
tować przemocą, ale razem, z całym bogactwem cywilizacyjnym, które 
jest wiatykiem dla kultury, a jednocześnie jej miarą. Rozwiązanie tej 
zagadki, z której wypływa Źródło każdego Ja, wszyscy powinni odkryć 
wobec Ty, podobnie jak i odkrywając siebie, idzie się zawsze pod prąd… 

Helsinki, MMXVI



Źródło

Co to jest Źródło? To początek, stamtąd wypływa woda, tam zaczyna się 
świat, który znamy, ponieważ Źródło łączy. Dlatego można powiedzieć, 
że to spotkanie, a właściwie zawarta w nim idea Dialogu, szansa na po-
jednanie mimo różnic, a więc jednocześnie pragnienie, które pozwala 
poznać samego siebie, zrozumieć sens. Źródło to nie miejsce, ani kon-
kretna nazwa własna. To marzenie, jakie mają w sobie wszyscy, choć 
bywa, że nie każdy ma tego świadomość. Dlatego powiemy, że Źródło to 
intencje, a zatem, droga, jaką przemierzamy, niekiedy nie rozumiejąc jej 
celu, bowiem od intencji wszystko zaczyna się, ale intencje są również 
celem. Jednak nie jest to zwykła droga, jaką zwykle sobie wyobrażamy 
myśląc o trakcie, linii, którą mamy już za sobą, do której wracamy we 
wspomnieniach i nieznanym przed sobą. Źródło to postawa, to przeszko-
da pokonana przez nasze myślenie, to nastawienie wobec Innych, a przez 
to i wobec siebie. Może właśnie dlatego znalezienie odpowiedzi jest rozu-
mieniem tego, co inne, w znaczeniu, którego nie da się sprowadzić do tego, 
co tożsame. Źródło zawiera w sobie nie tylko nutę jakże naturalnej cieka-
wości, ale i zrozumienie, jakie daje wzbogacenie samego siebie o wiedzę 
o Innym, tak bardzo, że staje się podstawą własnej tożsamości. Źródło jest 
Źródłem spotkania, które daje możliwość poznania, ale to wciąż tylko 
możliwość, ponieważ reszta zależy już od intencji. Przecież wszystkich 
poznajemy tylko wtedy, kiedy ich spotykamy, w najrozmaitszy sposób, 



Źródło12

a wówczas poznajemy też samych siebie, jakimi jesteśmy, odkrywając 
niekiedy kogoś, kogo do tej pory nie spodziewaliśmy się ujrzeć. 

Źródło to także wybór, którego zawsze musimy dokonać; nie można 
przecież myśląc, myśleć o niczym, bowiem nawet owo nic staje się wów-
czas czymś, jak powie Parmenides1. Przeto odkrycie Źródła, spotkanie, 
to nadzieja, ale i wyzwanie, to droga i cel, wielka szansa i przestrzeń dla 
słowa, które wypowiadając, ukazujemy samych siebie. Jeśli istnieć zna-
czy tyle, co spotkać kogoś, cóż bowiem wiemy o sobie i Innych bez spot-
kania, i co wówczas Inni wiedzieć będą o nas samych? – to sami jesteśmy 
spotkaniem i słowami (logoi), jakie w nim wypowiadamy. Nigdzie nie da 
się tak wyraźnie doświadczyć intencji, jak w słowach. Mówimy przecież 
o świecie skonstruowanym ze słów i w żadnym razie nie chodzi tutaj o fi-
lozofię języka.

Historia to słowa, na które czekamy, słowa wypowiedziane, słowa 
niosące jakąś treść, nie ma bowiem słów bez treści, tak jak i intencji 
niemających celu, a nawet gdyby były bezcelowością, to ona stałaby się 
wówczas celem. Słowa to wszystkie spotkania, które zawsze mają miej-
sce i to w różnych, niekiedy zupełnie nieoczekiwanych kontekstach. 
Spotykamy się bowiem na polach bitewnych, słowa takie jak „zabić!”, 
czy w perspektywach zupełnie trywialnych, kiedy podajemy cenę za 
chleb, albo pragniemy wody, lub słowa bardziej bezpośrednie, te w Dia-
logu. Również milczenie jest słowem, ponieważ nie możemy zawęzić sło-
wa tylko do wypowiedzi, milczenie też posiada treść, niekiedy bardziej 
znaczącą niż potok słów bez sensu. Historia tych spotkań pomoże nam 
zrozumieć, może oduczyć głupoty ukrytej w stereotypach i wciąż po-
wtarzanych kłamstwach, a przez to i nauczyć mądrości, ponieważ słowa 
wypowiedziane nie zawsze są takie, jak moglibyśmy się spodziewać. Stąd 
też doświadczenie słów jest bezcenne, ukazując ich wartość – słów, jakich 
najbardziej oczekujemy i których powinniśmy się wystrzegać. Słowa 
inne niż nasze własne możemy usłyszeć tylko spoza horyzontu naszego 
świata, gdyż są one świadectwem, jak ujmuje to Karol Wojtyła. Świade-
ctwem tego, kogo zza horyzontu oczekujemy, kto zamieszkuje świat poza 

1  G. Reale, Storia della filosofia antica, vol. 1–5, Milano 1975.
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naszym. Przychodzi z zewnątrz, tak jak i słowa, jakie wypowiada, przy-
chodzą z zewnątrz. Czym zatem są słowa?

Słowa są tak ważne, ponieważ są spotkaniami, w których poznaje-
my również samych siebie, kim jesteśmy wobec wypowiedzianego sło-
wa, jak się zachowamy, czy odpowiemy nienawistnym słowem na nie-
nawiść? Ale tego dowiadujemy się tylko wobec Innego, przyglądając się 
słowom, gdyż im mniej wiemy o tym, co za widnokręgiem, tym mniej 
wiemy o sobie samych, ponieważ to inność pozwala nam rozumieć nas 
samych i odkryć, skąd pochodzimy. Sięganie za morze i szukanie tam 
odpowiedzi to właśnie pragnienie starożytnych: Oikoumene, Źródło, 
poznawanie inności i zrozumienie siebie samego, sięgnięcie do Źródła. 
Konieczny jest ktoś, do kogo słowo skierujemy, inaczej pozostaje nam 
tylko monolog, retoryczne zapytanie siebie: być albo nie być? Do kogo 
jednak wypowiadamy słowa, skoro nie ma nikogo, ponieważ nikogo 
nie szukamy? Nie znamy wówczas i siebie, dlatego słowo Ja jest możli-
we wyłącznie wobec Ty. Wartość nie pochodzi wyłącznie od Ja; byłby to 
niebezpieczny rodzaj egoizmu. Prawdziwa wartość wywodzi się ze spot-
kania, ponieważ i tam rozpoczyna się również Ja, tak bardzo jak zaczy-
na się też Ty. Wówczas możliwa jest s a m o ś w i a d o m o ś ć, podobnie 
jak według Martina Bubera Ja możliwe jest tylko w obliczu spotkania 
z Ty, wobec słowa, bez którego Ja jest niepotrzebne, ponieważ wobec 
kogo byłbym Ja, jeśli nie ma Ty2? 

Pozostawmy więc owo retoryczne pytanie Czytelnikowi i zastanów-
my się, czy Źródło to również ślady, jakie pozostawiamy po sobie, czy też 
ślady, którymi podążamy dalej.

2  M. Buber, Ich und Du, Stuttgart 2008.


