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1…………………  Weronika Spaleniak, Estetyczny formalizm jako strategia holistycznego opisu rzeczywistości w trylogii „Quatsi” 
Godfreya Reggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Trylogia „Quatsi” to przekaz filmowy jedyny w swoim rodzaju. Wyjątkowe jest w nim 
wszystko – od historii reżysera, przez jego inspiracje, współtwórców, muzykę, estetykę – aż do 
skrajności recenzji, które filmy zbierają. Dzięki temu wszystkiemu, „Quatsi” nie są kolejnymi 
filmami dokumentalnymi traktującymi o konflikcie natura – technologia. Reżyser ma do 
zaoferowania widzom o wiele więcej. Stosując specyficzne zabiegi formalne, wprawia widza 
w trans, podczas którego przekazuje mu całą swoją filozofię życiową. 

„Koyaanisquatsi”1 (1982), to pierwsze dzieło Reggio. Tytuł filmu pochodzi z języka 
indian Hoppi i oznacza życie wytrącone z równowagi.2 Równowagą dla reżysera jest świat, 
w którym człowiek i  natura żyją całkowitej zgodzie. Cywilizacja i postęp technologiczny 
zakłócają tę równowagę, co stanowi punkt wyjściowy dla filmu.  Reggio pokazuje w nim życie 
społeczeństw kultury Zachodu, kontrastując je z obrazami nienaruszonej natury.  

Od tego filmu zauważamy charakterystyczny sposób opowiadania reżysera, który 
będzie się powtarzał w kolejnych filmach. Najbardziej zauważalną kwestią jest manipulowanie 
prędkością rejestracji obrazów – rzadko kiedy (o ile w ogóle)  w Koyaanisquatsi i reszcie trylogii 
zauważymy ujęcia w standardowej prędkości 24 klatek/s.  Przez większość czasu są to ujęcia 
nagrywane od 36 do 130 klatek/s3 , co daje efekt zwolnienia oraz zdjęcia poklatkowe, dające 

nam timelapsy wielkich miast i zatłoczonych miejsc.  Dzięki temu zabiegowi, reżyser pokazuje nam niesamowicie szybkie tempo, 
w którym żyje obecne społeczeństwo. Momenty zwolnione, które pokazują ruch uliczny, obrazują widzom postawę obserwatora życia 
codziennego – „Co by się stało, gdybyśmy przez chwilę zatrzymali się w tłumie?”. Ważnym elementem estetyki filmu jest też 
sugestywny montaż, dzięki któremu rozumiemy ideę twórcy. Przykładem może być chociażby sekwencja otwierająca i zamykająca 
„Koyaanisquatsi”, która tworzy rodzaj klamry, doskonale wyjaśniając widzom, jaki jest cel filmu. Widzimy w niej malowidła jaskiniowe 
oraz nieudany start rakiety, co nasuwa myśl o negatywnych skutkach rozwoju cywilizacji. Ciekawym zabiegiem montażowym jest też 
zestawienie ujęć kiełbasek na taśmie produkcyjnej z ludźmi na ruchomych schodach czy ujęć dużego miasta nocą z układami 
scalonymi. Reggio wyraźnie korzysta z radzieckiej teorii montażu i podobnie jak Eisenstein opowiada perswazyjną historię w sposób 
wyłącznie obrazowy.4 w ten sposób reżyser prezentuje jasno określone stanowisko– dźwięk, poza muzyką, jest tu absolutnie zbędny. 
Jeszcze jednym istotnym zabiegiem jest manewrowanie planami. Ujęcia przyrody, a także świata industrialnego są realizowane 
w większości w planie totalnym, czasem w ogólnym – ma to na celu pokazanie ogromu pustki i nienaruszonego piękna oraz spokoju 
przyrody, a także wypełnienia przestrzeni, szarości budowli i chaosu świata industrialnego. Jednak kiedy kamera znajduje się blisko 
ludzi i „zatrzymuje ich” na chwilę w kadrze,, mamy plany średnie i zbliżenia – wszystko po to, aby nawiązać z portretowaną osobą 
kontakt emocjonalny i spojrzeć przez nią też na siebie, jako uczestnika niespokojnego współczesnego świata. 

„Powaqqatsi”5 (1988)  to kolejny film Reggio, będący kontynuacją przekazywania światu poglądów twórcy. Opowiada on 
o społeczeństwach trzeciego świata – miejscach, gdzie dawna kultura ma jeszcze swoją pozycję. Zaczynając od miejsc, gdzie jeszcze 
nie dotarła zaawansowana cywilizacja, a kończąc na ujęciach pokazujących wielkie miasta krajów półkuli południowej, w których 
następuje zderzenie tradycji z nowoczesnością, Reggio pokazuje ludzi którzy będąc w pewnym kręgu kulturowym musieli dostosować 
się do zmian, jakie zachodzą na świecie. 6 

W przypadku tego filmu, Reggio stosuje głównie zwolnienia – za pomocą nich, oraz bliższych planów stawia bohaterów 
bezpośrednio naprzeciwko nas i każde się im przyglądać, tak jak niektórzy bohaterowie przyglądają się nam. Przez ten zabieg, 
zostajemy emocjonalnie wciągnięci w film. z kolei w planach ogólnych pokazuje masę ludzką – jej kolory, różnorodność, rytm. Nie 
mamy tu właściwie zdjęć poklatkowych. Może to sugerować, że mimo rozwoju cywilizacji trzeciego świata, zachowują one swoje 

                                                             
1 Koyaanisquatsi, reż Godfrey Reggio, dyst. Gutek Film, USA, 1982 

2 < http://www.koyaanisqatsi.org/films/koyaanisqatsi.php> 
3 Piotr Zawojski, Techno mundi zamiast anima mundi. Wokół trylogii „Quatsi” Godfrey’a Reggio, 

http://www.zawojski.com/2006/04/04/techno-mundi-zamiast-anima-mundi-wokol-trylogii-qatsi-godfrey%E2%80%99a-reggio/ 

(4.04.2006) 

A. 4 Landon Palmer, Godfrey Reggio’s ‘Qatsi’ Trilogy and the Diminishing Returns of Pure Cinema,< 
https://filmschoolrejects.com/godfrey-reggios-qatsi-trilogy-and-the-diminishing-returns-of-pure-cinema-
5e1ac3adfac7#.jcginbirx> (30.01.2013) 
5 Powaqqatsi, reż Godfrey Reggio, dyst. Gutek Film, USA, 1988 
6 < http://www.koyaanisqatsi.org/films/powaqqatsi.php> 

Weronika Spaleniak 
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (filmoznawstwo praktyczne). 
Trenerka na zajęciach z młodzieżą poświęconych technikom audiowizualnym. 
. 

http://www.filmweb.pl/Koyaanisqatsi/dates
http://www.zawojski.com/2006/04/04/techno-mundi-zamiast-anima-mundi-wokol-trylogii-qatsi-godfrey%E2%80%99a-reggio/
https://filmschoolrejects.com/godfrey-reggios-qatsi-trilogy-and-the-diminishing-returns-of-pure-cinema-5e1ac3adfac7#.jcginbirx
https://filmschoolrejects.com/godfrey-reggios-qatsi-trilogy-and-the-diminishing-returns-of-pure-cinema-5e1ac3adfac7#.jcginbirx
http://www.filmweb.pl/Koyaanisqatsi/dates


Mentor - czytasz i wiesz, Nr 1/2017 (7) 

 

3 

tempo i styl życia, nie wciągając się zupełnie w świat Zachodu. Mimo ciągłego ruchu, samochodów i zachodnich rozrywek, zachowują 
swoją własną harmonię.  

Ostatnia część trylogii, „Naqoyaquatsi”1 (2002), jest odpowiedzią Godfreya Reggio na cyfrowy świat. Zaczynając od ujęć 
opustoszałych budowli, kończąc na animacjach pokazujących w pewien sposób Internet, reżyser wydaje się przekazywać widzom 
wiadomość „Skoro wszystko jest cyfrowe, a duża część życia społecznego przeniosła się do wirtualnego świata, to tak naprawdę ludzi 
nie ma w rzeczywistości, są w cyberświecie.” Jest to też wyraz obaw współczesnego świata związanych z wojnami i terroryzmem. 
Reggio stawia się tu w pozycji obserwatora czegoś zupełnie dla niego niezrozumiałego i obcego. Przez to, film bardziej niż obserwacją 
społeczeństwa nieraz wydaje się obserwacją życia pozaziemskiego.2 

W tym filmie reżyser faktycznie korzystał prawie włącznie z tego, co podsunęła mu technologia i kultura zachodu. Większość 
filmu to tzw. Found footage pochodzące z mediów, archiwów itp., przetworzone cyfrowo. We wcześniejszych filmach fund footage 
pojawiało się tylko miejscami, tu stanowi ogromną część filmu.3 Można by więc powiedzieć, że , „Naqoyaquatsi” jest prawdziwie 
postmodernistycznym atakiem w epokę postmodernizmu. Tutaj, jeśli chodzi o obraz, to głównym zabiegiem jest przetworzenie 
cyfrowe materiałów poprzez nałożenie na nie efektów i animacji. Przez to obraz staje się bardzo migotający, chaotyczny, 
przejaskrawiony, udziwniony. Możliwe, że Reggio za pomocą tych środków chciał pokazać to, jak on widzi cyfrowy świat i ludzi, którzy 
w nim funkcjonują. 

Środki estetyczne użyte w całej trylogii nadają temu dziełu charakterystyczny wyraz, bez którego 
nie byłoby tak wyjątkowe. Poprzez manewrowanie obrazem, reżyser pokazuje swoje spojrzenie na 
współczesnych ludzi. Jego wizja jest dosyć przygnębiająca i sugeruje, że ludzkość, jako społeczeństwo, jest 
bliska upadku. Wszystko dzieje się szybko - za szybko dla człowieka, więc wynaleziono komputery - a kiedy 
zatrzymać się na chwilę widzimy przygnębione twarze ludzi, którzy niby są wolni, ale zniewala ich 
współczesna kultura. 

Trylogia „Quatsi” przekazuje nam kompletny światopogląd w formie dzięki której widzowie 
wpadają w trans, pewnego rodzaju medytację nad współczesnością, podczas której każdy wychwytuje to, 
co dla niego istotne. To jest właśnie niezwykłość „Quatsi”. 

  
 
 
 
 
2                                                                                             Mirosława Spaleniak-Jurkowska, Sytuacje trudne i kryzysowe w szkole  

 

 
 
  

 
 
Do podstawowych zadań szkoły należy zapewnienie uczniom opieki, wychowania i nauki. Głównym obszarem działań 

opiekuńczych szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i psychicznego i społecznego osób przebywających 
w szkole, przeze wszystkim uczniów. a przecież w każdym środowisku szkolnym mogą zdarzać się sytuacje zaskakujące, niepokojące 
czy stwarzające zagrożenie. Stąd kilka uwag dotyczących sytuacji trudnych i kryzysowych, wymagających adekwatnego działania ze 
strony szkoły, ukierunkowanego na zapobieganie lub niwelowanie negatywnych skutków tych sytuacji. 

Przyjmijmy, że sytuacją trudną jest stan nierównowagi między potrzebami i zadaniami 
a sposobami i warunkami ich realizacji. Sytuacją trudną mogą być także zaburzenia przewidywalności 
sytuacji, zwiększające prawdopodobieństwo niepowodzenia (zagrożenia celu) definiują na nowo 
sytuację jako trudną, a człowiek aby sobie poradzić musi zmobilizować dodatkowe zasoby. 
Wśród sytuacji trudnych występujących w środowisku szkolnym można wyróżnić: 

• Sytuacja deprywacji, gdy dochodzi do braku podstawowych elementów do normalnego 
funkcjonowania człowieka.  

• Obniża się jakość realizacji zamierzonych celów,  
• Przedłuża czas reakcji,  
• Wzrasta pobudzenie emocjonalne 
• Zawęża pola świadomości  - może powodować nawet halucynacje i błędy w postrzeganiu 
• Zanik wartości i związanej z nim utraty poczucia sensu życia 
• Depresje sytuacyjne 

• Sytuacja przeciążenia, gdy trudność zadania jest na granicy sił fizycznych lub umysłowych, ale ich nie przekracza 

                                                             
1 Naqoyaqatsi, reż Godfrey Reggio, dyst. SPInka, USA, 2002 
2 Stephen Holden, FILM REVIEW; Technology's March, Surreal and Grim,< 

http://www.nytimes.com/movie/review?res=9807E4D9113BF93BA25753C1A9649C8B63>, (18.10.2002) 
3 Bartosz Wróblewski, Trylogia Quatsi – magiczne filmy bez słów. z tęsknoty za matką naturą.,< 

http://wyborcza.pl/1,90535,20565168,trylogia-qatsi-magiczne-filmy-bez-slow-z-tesknoty-za-matka.html> , (18.08.2016) 

Mirosława Spaleniak-Jurkowska 
Psycholog, mediator, trener, coach. Prowadzi poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Gdyni. 

http://www.filmweb.pl/Koyaanisqatsi/dates
http://www.nytimes.com/movie/review?res=9807E4D9113BF93BA25753C1A9649C8B63
http://wyborcza.pl/1,90535,20565168,trylogia-qatsi-magiczne-filmy-bez-slow-z-tesknoty-za-matka.html
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• Sytuacja utrudnienia, gdy możliwość wykonania zadania jest mniejsza z powodu pojawienia się elementów dodatkowych 
(zbędnych) lub niepojawienia się elementów potrzebnych 

• Sytuacja konfliktowa gdy człowiek znajduje się w polu działania sił przeciwstawnych (siły fizyczne, naciski społeczne, 
moralne); znajduje się jednocześnie wobec sprzecznych wartości pozytywnych lub negatywnych. 

• Sytuacja zagrożenia, gdy występuje prawdopodobieństwo naruszenia cenionej wartości 
Natomiast wśród sytuacji trudnych dotyczące bezpośrednio ucznia można wymienić trudności w spełnieniu oczekiwań związanych 
z odgrywaniem ról społecznych: ucznia, dziecka, kolegi. Trudności te są tym większe im bardziej przekraczają możności i możliwości 
działania ucznia oraz im bardziej podstawowa jest norma społeczna którą naruszają. Ponadto sytuacje trudne ucznia mogą wynikać 
z trudności powodowanych deprywacją potrzeb. Trudności te są tym większe im deprywacja jest większa, im intensywność potrzeby 
deprywowanej jest większa. 

Szczególnym okresem w życiu ucznia, w którym mogą, a w zasadzie występują sytuacje 
kryzysowej jest wiek dojrzewania. Adolescencja w szkole podstawowej pojawia się od 9 roku 
życia, a jej głównymi przejawami jest kryzys autorytetów, kształtowanie własnego „ja”, 
budowanie obrazu ciała, formowanie tożsamości i odpowiedzialności, podejmowanie i uczenie się 
ról społecznych oraz odnajdowanie miejsc w grupach odniesienia. 

Do zewnętrznych manifestacji adolescencji spowodowanych wewnętrznymi konfliktami 
i zmianami w obrębie struktury psychicznej należy maniakalny wielkościowy nastrój („ jestem tak 
wielki i wspaniały jak moi rodzice”), jako zaprzeczenie własnym lękom co do braku kompetencji, 

bezradności i utraty opiekuńczych rodziców. Inna manifestacją może być podejmowanie działań podkreślających własną niezależność 
i testowanie swoich możliwości, a także poddanie w wątpliwości spostrzeżeń i przekonań, poglądów otrzymanych od rodziców 
i innych dorosłych - kształtowanie osobistego sumienia i systemu wartości. Warto zwrócić uwagę na to, że w wieku adolescencji może 
nastąpić zmiana idealizacyjnego stosunku do rodziców na pogardę i krytykę wobec nich i innych dorosłych, jednakże akceptacja 
przekonań rodziców musi przynajmniej częściowo zostać wewnętrznie zniszczona po to, aby młoda osoba mogła wypracować swoje 
własne wartości. 

Szkoła i nauczyciele powinni podejmować działania wspierające radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Działania takie mogą 
być nakierowane na wszystkich uczniów, zarówno bez poprzedzania tych działań badaniami diagnostycznymi, jak i po ich 
przeprowadzeniu, a także działaniami skierowanymi na konkretne jednostki wymagające wsparcia. 
Wśród działań skierowanych na wszystkich uczniów, prowadzonych bez wcześniejszej diagnostyki, można wymienić: 

• uświadamianie uczniom obowiązujących norm społecznych; 
• kształtowanie nawyków zachowań w typowych sytuacjach; 
• monitorowanie zachowań uczniów i bieżącym egzekwowaniu od nich zachowania zgodnego z zaprezentowanymi normami; 
• wskazywanie zachowań uczniów niezgodnych z normami, wyjaśnianie dlaczego i prezentowanie właściwych zachowań; 
• dyskutowanie nad ustaleniem norm dla zespołu uczniowskiego, zgodnych z normami społecznymi a dotyczącymi obowiązku 

szkolnego i oceniania; 
• eksponowanie własnym zachowaniem wartości społecznie uznawanych np. szacunku dla drugiego człowieka. 

Wśród działań skierowanych na wszystkich uczniów, które należy poprzedzić indywidualną diagnostyką można wymienić: 
• organizowanie wspólnych działań z podziałem na zadania dla poszczególnych uczniów dostosowanych do ich możliwości 

i zainteresowań integrujące zespół uczniowski; 
• motywowanie uczniów do uczenia się przez eksponowanie ich osiągnięć; 
• nauczanie rozwiązywania konfliktów wewnętrznych przez dookreślenie kryteriów wyboru; 
• nauczanie rozwiązywania konfliktów zewnętrznych indywidualnych i grupowych; 
• promowanie zdrowego stylu życia, odżywiania się, planowanie odpoczynku, aktywności ruchowej. 

Przyjmijmy, że sytuacją kryzysową jest zazwyczaj niespodziewane i niepożądane zdarzenie lub seria wydarzeń, które mogą 
stanowić istotne zagrożenie dla pozycji oraz stabilności organizacji/ osoby, której dotyczą. Zagrożenie takie, obok czynników 
ekonomicznych i organizacyjnych, może mieć negatywne znaczenie dla relacji z otoczeniem. z reguły jest to sytuacja, która swoją 
trudnością przewyższa zasoby i możliwości do rozwiązania dla danej organizacji/ osoby. 

Sytuacje kryzysowe w szkole mogą mieś wymiar organizacyjny lub jednostkowy. Mogą wynikać z kontekstów zewnętrznych, 
jak zmiany globalne: wirtualizacja, migracje, ruchy społeczne czy narastająca przemoc, mogą wynikać z nieprzygotowania 
instytucjonalne lub ze zdarzeń losowych. 
Wśród sytuacji kryzysowych, w jakim może znaleźć się szkoła, można wymień następujące: 

• Gwałtowna śmierć pracownika 
• Śmierć ucznia 
• Próba samobójcza na terenie szkoły 
• Ciężkie zranienia lub uszkodzenia ciała na terenie szkoły 
• Atak terrorystyczny 

• Podpalenie 
• Awaria techniczna 
• Podłożenie materiału wybuchowego 

• Wymuszenia, zastraszenia, zachowania antyspołeczne 
• Katastrofy naturalne 

• Wstrząsy sejsmiczne 
• Osuwiska ziemi 
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• Pożary 
• Susze 
• Powodzie itp 

• Cyberprzemoc 
• Uczeń z bronią  
• Uczeń pod wpływem: alkohol, narkotyki, dopalacze 
•  Inne: zatrucia pokarmowe, chemiczne itp 

W sytuacji kryzysowej stres i silna potrzeba jego redukcji są przyczyną 75% błędów 
w postępowaniu. Brak przygotowania organizacyjnego i jednostkowego stanowi przyczynę 
lekceważenia zaistniałej sytuacji. Ponadto należy wskazać, że błędy w komunikowaniu się 
w sytuacji kryzysowej są powodem jej uproszczenia i tym samym prowadzą do niezrozumienia.  
Odpowiedzialność za podejmowane działania lub zaniechania w sytuacji kryzysowej spoczywa na 
dyrektorze, jednak wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy administracyjni są jednakowo 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo w szkole. Szkoła powinna dysponować wdrożoną, poprzez 
uprzednie ćwiczenia zachowania się, procedura postepowania w sytuacji kryzysowej, określająca 
w szczególności, którą sytuację należy traktować jako kryzysową, kto i w jakim zakresie 
podejmuje jakie działania i w jakim czasie ma je podjąć, jakie zasoby mają być wykorzystywane 
rozwiązywania sytuacji trudnej oraz kto i jakie działania ma podjąć po ustaniu tej sytuacji. 
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Trudności w procesie komunikowania się spowodowane mogą być błędami w definiowaniu używanych pojęć oraz błędami we 
wnioskowaniach z posiadanych przesłanek. Definicja stanowi stwierdzenie zawierające charakterystykę określonego przedmiotu, 
którą można przypisać temu i tylko temu przedmiotowi (definicja realna). Definicja może także stanowić stwierdzenie o znaczeniu 
jakiegoś słowa lub słów (definicja nominalna). Poprawna definicja pojęcia nie rodzi trudności z jej rozumieniem. Definicja jest 

poprawna wówczas, gdy nie zawiera błędów. Do istotnych błędów definicji zaliczyć można:  
➢ błąd ignotum per ignotum – nieznane przez nieznane, gdy nieznane pojęcie definiujemy za pomocą 
nieznanych dla odbiorcy definicji słów, zwrotów lub wyrażeń, 

➢ błąd idem per idem – to samo przez to samo, (błędne koło bezpośrednie), 

➢ błąd błędnego koła pośredniego – gdy „A” jest zdefiniowane za pomocą „B”, „B” za pomocą „C”, 
natomiast „C” za pomocą „A”, 

➢ błąd definicji za szerokiej lub zbyt wąskiej – gdy zakresy wyrazu definiowanego i treści definicji są 
różne, 

➢ błąd definicji za szerokiej i za wąskiej jednocześnie – gdy zakresy wyrazu definiowanego i treści 
definicji krzyżują się, 

➢ błąd przesunięcia kategorialnego – gdy rzeczy są zdefiniowane przez cechy lub odwrotnie. 
Błędy we wnioskowaniu są dwojakiego rodzaju. Błąd materialny występuje wówczas, gdy wnioskowanie oparte jest o fałszywą 

przesłankę mylnie uważaną za prawdziwą. Błąd formalny występuje, gdy wniosek (teza) nie wynika logicznie z przesłanek. 
Sztuka komunikowania się, a w szczególności sztuka dyskutowania, zwłaszcza umiejętność dochodzenia do prawdy przez 

ujawnianie i przezwyciężanie sprzeczności w rozumowaniu rozmówcy, obejmuje także obalanie twierdzeń rozmówcy. Zarzuty, jakie 
mogą być podniesione służą dojściu do prawdy albo wykazaniu słuszności. Zarzuty, których celem jest ustalenie prawdy są zarzutami 
rzeczywistymi, znajdującymi uzasadnienie i zasługującymi na uznanie. Przynależą one do strategii WYGRANY - WYGRANY. Zarzuty 
mające na celu jedynie wykazanie słuszności bez względu na prawdę, stanowią nielojalne fortele erystyczne i przynależą do strategii 
negocjacyjnej WYGRANY –PRZEGRANY lub PRZEGRANY – PRZEGRANY. Pośród przykładów zarzutów o popełnienie błędu materialnego 
wymienić można: 

✓ niezgodność tezy rozmówcy z prawdą obiektywną (argumentum ad rem), 

✓ błędność przesłanek (negowanie większej – nego majorem, negowanie mniejszej –nego minorem), 

✓ sprowadzenie do absurdu przez potraktowanie tezy rozmówcy jako przesłanki, do której dodaje się inną przesłankę prawdziwą 
i wykazanie fałszywości tezy wynikającej z tych przesłanek (apagoga – argumantum ad absurdum), 

✓ dowód przeciwny przypadku objętego ogólną tezą rozmówcy(instancja – exemplim in contrarium). 
Pośród zarzutów o popełnienie błędu formalnego wymienić można: 

✓ niezgodność tezy rozmówcy z inną jego tezą (argumentum ad hominem), 

✓ z przesłanek rozmówcy nie wynika jego teza (nego consequentiam), 

✓ bezpodstawne przyjęcie przesłanek (petitio principii), 

Ryszard Jurkowski 
Prawnik, ekonomista, pedagog. Mediator, trener, coach. Prowadzi ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz placówkę kształcenia 
ustawicznego w Gdyni. 
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✓ z przesłanek rozmówcy wynika inna teza (argumentum ad concessis). 
Pośród nielojalnych forteli erystycznych, których celem nie jest wykazanie prawdy a wykazanie racji wymienić można: 

✓ uogólnienie wypowiedzi rozmówcy poza jej naturalną granicę, przy zawężeniu wypowiedzi własnej, 

✓ użycie nazwy podanej przez rozmówcę na określenie innego pojęcia własnego (homonim), 

✓ przyjęcie wypowiedzi szczególnej jako ogólnej, 

✓ wyciągnięcie nieuzasadnionych wniosków z wypowiedzi rozmówcy, sprzecznych z jego intencjami, 

✓ obalenie błędnego twierdzenia za pomocą innego błędnego twierdzenia, 

✓ świadome dowodzenie tezy na podstawie błędnych przesłanek, 

✓ użycie tezy dowodzonej jako przesłanki dowodu, 

✓ stawianie pytań szczegółowych w celu wyzyskania odpowiedzi do udowodnienia własnej tezy, 

✓ przestawianie pytań dla naruszenia kolejności wnioskowania, 

✓ wykorzystywanie odpowiedzi rozmówcy do różnych wnioskowań, 

✓ wywołanie złości u rozmówcy, 

✓ wykorzystywanie indukcji przez uznawanie prawdziwości tezy ogólnej na podstawie kilku przypadków, 

✓ nadawanie pojęciu ogólnemu nazwy przez wybranie porównania korzystnego dla własnej tezy np. gorąca wiara  fanatyzm, 

✓ sprowadzenie do wyboru pomiędzy nie udowodnioną tezą własną a przejaskrawioną antytezą, którą rozmówca odrzuci, 

✓ przerwanie biegu dyskusji dla uniemożliwienia rozmówcy przeprowadzenia dowodu prawdziwości jego tezy, 

✓ wysuwanie własnego wniosku na podstawie częściowo przyjętych przesłanek, 

✓ stosowanie oporu w celu skłonienia rozmówcy do rozszerzenia jego twierdzenia poza granice prawdy, 

✓ potraktowanie czegoś co nie jest przyczyną jako przyczyny, 

✓ wykorzystywanie argumentów rozmówcy przeciwko jego tezom, 

✓ nacisk na argumenty wywołujące złość, 

✓ odwołanie się do uczucia litości (argumentum ad misericordiam), 

✓ demagogia, używanie argumentów nierzeczowych wywołujących emocje (argumentum ad populum), 

✓ pochlebstwo (argumentum ad vinitatem), 

✓ ośmieszenie tezy rozmówcy przed audytorium, 

✓ dyskredytowanie rozmówcy bez względu na jego tezy (argumentum ad personam), 

✓ powołanie się na nauczyciela (iurare in verba magistri), 

✓ powołanie się na autorytet (argumentum ad verecundiam), 

✓ wykorzystywanie nieświadomości co do błędnych założeń (argumentum ad ignorantiam), 

✓ oddziaływanie poprzez motywy na wolę rozmówcy, 

✓ sofizmat, czyli argument pozornie trafny, z utajonymi błędami logicznymi, np.: „Może to słuszne w teorii, w praktyce jest to 
fałszywe”. 

Sztuka dyskutowania, obejmuje także przezwyciężanie barier pojawiających się w procesie komunikowania się. Bariery 
w komunikowaniu się to reakcje o wysokim stopniu ryzyka, które z reguły wpływają negatywnie na proces komunikowania się. Ich 
destrukcyjny charakter pojawia się wraz ze stresem partnera. z reguły obniżają samoocenę drugiej osoby i skłaniają do postaw 
obronnych, budzą opór i resentyment. Bariery w procesie komunikowania się mogą prowadzić do zależności, do wycofywania się, do 
poczucia klęski czy do nieprzystosowania. Zmniejszają prawdopodobieństwo otwartości. 

Barierą w komunikowaniu się może być prowadzenie dyskusji 
nierzeczowej czy stosowanie nielojalnych forteli erystycznych. Jakość 
wypowiadania się także może stanowić bariery w komunikowaniu się. Jako 
istotne aspekty można tu wskazać zbyt szybkie lub zbyt wolne tempo 
mówienia, niewyraźne artykułowanie i akcentowanie wyrazów, jąkanie się, 
różnice w interpretacji tej samej wypowiedzi przez uczestników procesu 
komunikowania, skupianie uwagi i aktywne słuchanie. 

Barierami w komunikowaniu się mogą być postawy, w szczególności 
stereotypy, a także wartości, poglądy, czy cele. Jako bariery 
w komunikowaniu się można wskazać także osądzanie, dawanie rozwiązań 
oraz unikanie udziału w troskach drugiego człowieka. 

Osądzanie jest taką kategorią barier, gdzie można wskazać krytykowanie jako często występującą barierę, polegającą na 
wyrażaniu negatywnych ocen i opinii tak o rozmówcy jak i o innych osobach czy sytuacjach. Barierą w komunikowaniu się jest także 
chwalenie połączone z opinią (oceną), czyli wyrażanie pozytywnych opinii (ocen). Inną barierą jest etykietowanie (nadawanie etykiet) 
i przezywanie, w tym także poniżanie, obrażanie i stereotypizacja. Jako kolejną, można wskazać stawianie diagnozy, polegające na 
analizowaniu powodów zachowania drugiej osoby. Mówienie innym, że stawiają bariery również może stanowić barierę, gdyż może 
wywoływać poczucie winy, wyrzuty sumienia, żal.  

Dawanie gotowych rozwiązań jako kolejna kategoria barier w komunikowaniu się obejmuje rozkazywanie, czyli nakazywanie 
określonego zachowania, oparte na przymusie, sile. Do tej grupy należy także grożenie, stanowiące nakaz określonego zachowania 
poparty negatywną sankcją. Nieco łagodniejszą formę przyjmuje moralizowanie polegające na wskazywaniu powinności. Doradzanie 
również stanowi formę dawania rozwiązań, i może być wyrazem braku zaufania do możliwości samodzielnego rozwiązania problemu 
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przez drugą osobę, ponadto rzadko oparte jest na pełnej wiedzy. Barierą należącą do tej kategorii może być także stawianie zbyt wielu 
lub niewłaściwych pytań, jako że stanowią one komunikaty niepełne, szczególnie pytania zamknięte. 

Unikanie udziału w troskach drugiego człowieka jako bariera w komunikowaniu się, realizowana jest poprzez odwracanie uwagi, 
polegająca na przenoszeniu ciężaru rozmowy na inny temat, poprzez uspokajanie, czyli powstrzymywanie negatywnych emocji drugiej 
osoby, co może skutkować blokowaniem emocji, oraz poprzez logiczne argumentowanie, które może skutkować alienacją drugiej 
osoby i brakiem odwołania się do emocji. 

W tych procesach komunikowania się, których celem jest zawarcie porozumienia (rozmaite negocjacje) szczególne znaczenie ma 
kategoryzacja (rubrykowanie) tj. podejście do zdarzeń nie jako do zdarzeń wyjątkowych, jedynych w swoim rodzaju, a do zdarzeń jako 
do przykładów lub symboli danej klasy, kategorii czy typu, gdyż prowadzi ona do pojawienia się lub utrwalenia stereotypów. 
Kategoryzowanie czy stereotypizacja wywołuje określone skutki w różnych aspektach aktywności ludzkiej. Kategoryzowanie 
w postrzeganiu może prowadzić do niedostrzegania tego, co nie pasuje do istniejącego już zestawu stereotypów, ale także może 
prowadzić do nadmiernej uwagi wobec nowości odbieranych jako niebezpieczne czy zagrażające, czy do dostrzegania związków tam, 
gdzie one nie istnieją. Kategoryzowanie w procesie rozwiązywania problemów może prowadzić do umieszczenia danego problemu 
w pewnej kategorii problemów i wybrania sposobu rozwiązania najskuteczniejszego dla tej kategorii. Kategoryzowanie w myśleniu 
może prowadzić do stawiania problemów wyłącznie stereotypowych, niedostrzeganiu nowych problemów lub takiemu ich 
modyfikowaniu, aby mogły być zaklasyfikowane jako znane, może prowadzić do używania wyłącznie stereotypowych i rutynowych 
nawyków i technik rozwiązywania problemów. Wreszcie może prowadzić do wytworzenia stałych rozwiązań i odpowiedzi na wszystkie 
problemy życiowe. Jednym z przejawów kategoryzowania ludzi jest ich dzielenie na dwie grupy „moją” i „obcą”. Taki podział wywołuje 
skłonności do dostrzegania członków grupy „mojej” jako zróżnicowanych jednostek a członków grupy „obcej” jako podobnych do 
siebie nawzajem i zetykietyzowanych grupowo. Pojawia się dążność do faworyzowania grupy „mojej” przez uznawanie jej za „lepszą” 
pod każdym względem i przyznawania jej różnych dóbr. Ten mechanizm jest szczególnie istotny w negocjacjach zbiorowych, gdyż 
prowadzone są one zazwyczaj pomiędzy dwoma grupami tworzonymi przez przedstawicieli pracowników z jednej strony (głównie 
związkowcy) i przez przedstawicieli pracodawcy z drugiej strony (głównie kierownictwo, administracja przedsiębiorstwa). Stereotypy 
mają także znaczenie w postrzeganiu korzyści przez uczestników negocjacji. Jeżeli strona negocjacji postrzega zasób będący 
przedmiotem negocjacji jako ograniczony i polegający podziałowi a jego podział postrzega w kategorii korzyści dla jednej strony 
i straty dla drugiej strony, to będzie zorientowana na konfrontację. Jeżeli strony dostrzegają możliwość obopólnych korzyści, to są 
bardziej skłonne do współpracy. 

Najbardziej podstawowym sposobem komunikowania się ludzi jest rozmowa. Uczestniczenie w rozmowie wymaga aktywizacji 
niemal wszystkich procesów psychicznych, wrażliwości na wymagania sytuacji interpersonalnej oraz sprawnego wykorzystywania 
aparatu emisji i odbioru komunikatów. Rozmowa aktywizuje biologiczne, psychologiczne i społeczne mechanizmy kształtowania 
zachowania człowieka. 

Aby rozmowa była skuteczna i satysfakcjonująca, powinna być „ciepła”:  
„Często patrz w oczy. 
   Interesuj się szczerze. 
   Emanuj uczucia. 
   Pochyl się w stronę rozmówcy. 
   Ładnie się uśmiechaj. 
   Od czasu do czasu dotknij.”  

Źródło: Majewska-Opiełka I., Umysł lidera Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, 
MEDIUM, Warszawa 1998, s. 158. 

Stosowanie rozmowy „ciepłej”, uczestniczenie w procesie komunikowania się 
z otwartością i zaufaniem wobec rozmówcy oraz z dbałością o jego zrozumienie 
podnoszonych kwestii, a także wykorzystywanie wiedzy o procesach komunikowania się 
stanowi podstawową metodę zapobiegania lub eliminowania barier w komunikowaniu się. 

 


