
SPOTKANIE 1C 

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. BUDZENIE POTRZEBY 

KOMUNIKOWANIA SIĘ – OD KOMUNIKACJI DO KOMUNII. 
„Zależy nam, aby ludzie mogli się porozumieć. Reszta to technologia...” – Lars Ramqvist, szef 

firmy Ericsson. 

ANATOMIA WYPOWIEDZI, CZYLI „ROZUMIEM KAŻDE JEGO SŁOWO - ALE CO ON WŁAŚCIWIE 

CHCE POWIEDZIEĆ?” 
Jak głosi aksjomat Paula Wazlawicka, „Każde komunikowanie się posiada aspekt treściowy 

i relacyjny.”  

KWADRAT WYPOWIEDZI: 
Komunikacja jest rzeczywistością czterowymiarową. Każda wypowiedź ma cztery płaszczyzny 

a każda z nich jest odpowiedzialna za jakość (przejrzystość) komunikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zawartość rzeczowa wypowiedzi - Co chce się zakomunikować? Podstawowym – choć 

nie jedynym – zadaniem wypowiedzi jest udzielenie informacji. 

2. Ujawnienie siebie. Każda wypowiedź, przekazując informacje o stanie rzeczy, mówi 

także coś o samym nadawcy. Mówię o „ujawnieniu siebie”, aby w tym określeniu zawrzeć 

zarówno (zwykle chciane) wyrażenie siebie, jak i często mimowolne odsłonięcie siebie. 

Z tą płaszczyzną wypowiedzi wiążą się liczne problemy komunikowania 

międzyosobowego. Kiedy ktoś mówi coś od siebie, objawia także część samego siebie. Ta 

rzeczywistość przemienia każdą wypowiedź w małą próbkę osobowości. Chociaż 

nałożona „maska” pozwala jakoś radzić sobie z lękiem przed ujawnieniem siebie, ale 

szkodzi ona zarówno zdrowiu psychicznemu, jak i jakości wzajemnych relacji. Wiele jest 

sposobów – technik uatrakcyjnienia i ukrywania siebie, by wypaść jak najlepiej, nie 

zawsze będąc w zgodzie z sobą. 
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Relacja wzajemna 

Zawartość rzeczowa 

Ujawnienie siebie 



3. Relacja wzajemna - Co myślę o tobie i jaki jest nasz wzajemny stosunek. Wypowiedź 

wyraża także postawę, jaką nadawca przyjmuje wobec odbiorcy, za kogo go uważa, co o 

nim myśli. Często informuje o tym dobór słów, intonacja głosu, inne sygnały 

pozawerbalne. Ogólnie mówiąc, każda wypowiedź jest zawsze określeniem relacji 

nadawca – odbiorca. Nadawca mówi o tym, co sądzi o odbiorcy, za kogo go uważa, jak go 

widzi. Rzeczowe pytanie „Co słychać w twoim małżeństwie? – niesie następujące 

informacje o wzajemnej relacji rozmówców: „Jesteśmy w takich stosunkach,  że możemy 

poruszać takie tematy (intymne). Oczywiście może być i tak, że odbiorca nie zgadza się 

z nadawcą w jego sposobie postrzegania wzajemnych relacji. Odczyta więc pytanie jako 

natarczywe i nie na miejscu. Nierzadko między rozmówcami dochodzi do prawdziwego 

sporu o ustalenie, jak należy rozumieć relacje panujące między nimi.  Jak traktuję mojego 

rozmówcę? Jak nawiązuję kontakt z rozmówcą. W tym, jak się do niego zwracam, 

wyrażam to, co o nim myślę. Moja postawa wobec rozmówcy odpowiada za to, że 

rozmówca czuje się w mojej obecności akceptowany i w pełni wartościowy, albo – 

odrzucony, lekceważony czy traktowany niepoważnie. 

4. Apel. Kiedy ktoś coś mówi, przeważnie chce także coś osiągnąć, wywrzeć wpływ. Chyba 

nic nie jest mówione „tak sobie”. Zadaniem wypowiedzi jest również nakłonienie 

odbiorcy do wykonania albo zaniechania czegoś, do pomyślenia albo odczucia czegoś. 

Chęć wywarcia wpływu może być wyrażona mniej lub bardziej jasno, może być też 

ukryta – w tym ostatnim przypadku można mówić o manipulacji. Manipulujący nadawca 

nie cofa się przed podporządkowaniem apelowi także pozostałych płaszczyzn 

wypowiedzi. Zawartość rzeczowa staje się jednostronna i tendencyjna, ujawnienie siebie 

jest ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego skutku (np. wzbudzenia podziwu czy 

otrzymania pomocy). Pytanie o wywieranie wpływu  i manipulację jest aktualne nie 

tylko wtedy, gdy chodzi o reklamę, propagandę, wychowanie czy kształcenie. Dotyczy 

ono różnych ludzkich zachowań, które charakteryzują się ukrytym dążeniem do celu. 

Gdy poszczególne płaszczyzny kwadratu przestają odzwierciedlać stan rzeczywisty, 

mijają się z prawdą, a zaczynają być wykorzystywane tylko jako środek do celu, możemy 

mówić o sfunkcjonalizowaniu relacji. 

Przykład: 

Wypowiedź „dzwoniłem do ciebie pięć razy!” jest na płaszczyźnie rzeczowej jasna i zrozumiała. 

Natomiast już na płaszczyźnie ujawnienia siebie pojawia się kilka możliwości. Odbiorca nie wie 

na pewno, co nadawca chciał o sobie powiedzieć. Czy jego wypowiedź zawiera rozczarowanie, 

czy może zagniewanie? Mało przejrzysta jest także płaszczyzna wzajemnych relacji. Tutaj 

pytanie nadawcy może oznaczać zarówno „Gdzie się podziewałeś?” jak i  „Jesteś dla  mnie bardzo 

ważny!”. Podobnie nie jest wyraźny apel tej wypowiedzi. Może „zadzwoń do mnie teraz ty?” 

Odbiorca takiej wypowiedzi może znaleźć się w niewygodnej sytuacji „Rozumiem każde jego 

słowo, - ale co on właściwie chce powiedzieć?” Niejasne płaszczyzny wypowiedzi stwarzają pole 

do popisu wewnętrznemu bogactwu odbiorców ukryte w skarbcu ich własnej fantazji, 

oczekiwań czy obaw. Odbiorca często potrafi „dosłyszeć” w wypowiedzi nadawcy jeszcze coś, co 

pochodzi już tylko od niego – i w ten sposób zaczyna rozmawiać tylko sam ze sobą. 

Po drugie wypowiedź jest pakietem różnych informacji. Każda z czterech płaszczyzn 

kwadratu wypowiedzi może zawierać kilka informacji. To bywa obciążeniem dla odbiorcy, który 

chciałby (wewnętrznie) zareagować na każdą z informacji i przez to łatwo się gubi. Odbiorca, 



aby odpowiednio zareagować na wypowiedź nadawcy, musi najpierw wyraźnie i dokładnie 

uświadomić sobie, co dzieje się w jego wnętrzu. W innym razie między nadawcą a odbiorcą 

zaczyna panować raniący nieład. 

Po trzecie, podobnie jak wszystkie boki kwadratu są tej samej długości, tak wszystkie cztery 

płaszczyzny komunikacji są jednakowo ważne (nawet, kiedy w niektórych wypowiedziach ta czy 

inna płaszczyzna jest niema. Chociaż świat szkoły i pracy kładzie nacisk na „zawartość rzeczową 

wypowiedzi”, to niemożliwe, by wypowiedzi były „jednopłaszczyznowe”. Człowiek dużą wagę 

przywiązuje do tworzenia dobrych relacji wzajemnych, i miewa wiele problemów związanych 

z „ujawnianiem siebie” – a te sfery pochłaniają masę naszej energii. 

Nie wystarczy „ładne opakowanie”. Sposób na poprawę komunikacji jeszcze nie tak dawno 

wyobrażaliśmy sobie w ten sposób, że zamiast „niech pan nie opowiada bzdur”, bardziej 

stosowna byłaby wypowiedź: „nie jestem pewien, czy we wszystkich punktach mogę się z panem 

zgodzić”. Ćwiczenie „właściwego” stylu wypowiedzi w sumie na niewiele się zdało dla poprawy 

komunikacji między nimi. Emocjonalne niezadowolenie, które słychać w pierwszej wersji, jest 

faktem, którego nie można negować Co więc z nim zrobić? Jak je traktować? Co robić z tym, co 

się dzieje we mnie i w tobie? Jak ci o tym powiedzieć, nie budząc w tobie jednocześnie poczucia 

winy? Wersja „dobrze” (nie jestem pewien czy...) zakłamuje część rzeczywistości emocjonalnej. 

Może się okazać dobra w niektórych łatwych i krótkotrwałych relacjach, ale nie może stać się 

wzorem dla osobistego postępowania ze sobą i postępowania z innymi.  Niewykluczone, że 

niewypowiedziane niezadowolenie rozrośnie się w psychicznym podziemiu i zaburzy wzajemne 

relacje. Uczucia są bowiem głosem naszego świata wewnętrznego. A tym, o co nam chodzi, jest 

głęboki wymiar komunikacji – autentyczny kontakt międzyosobowy. Droga odpowiedniego 

opakowania okazała się ślepą uliczką. 

Cechy sensownej komunikacji to „przejrzystość” i „współbrzmienie”  
„Przejrzystość” – bądź sobą, tzn. bądź na zewnątrz takim, jakim jesteś wewnątrz. 

„Współbrzmienie” to nie tylko harmonijna zgodność mojej wypowiedzi z moją wewnętrzną 

kondycją, z moimi pragnieniami, moją hierarchią wartości, ale również z wewnętrzną kondycją 

mojego rozmówcy i z całą „prawdą sytuacji”, w jakiej się razem znajdujemy. Współbrzmienie 

pojawia się wtedy, gdy to, co mówię (i całe moje działanie), w każdym momencie odpowiada 

temu, czego pragnę w swojej egzystencji (a nie osiągnięciu doraźnego efektu – oszczędzenie 

konfliktu, niepowodzenia). Współbrzmienie to innymi słowy „zgodność ze sobą” w konkretnym 

momencie. Oznacza ono również zgodność z charakterem sytuacji. Jeśli sytuacja wymaga 

szybkiego działania, będę musiał wydawać zdecydowane polecenia i nie będę zwracał uwagi na 

to, jak się odbiorca czuje. Informując kogoś o tym, że został zwolniony, nie będę wyliczał jego 

zalet (nawet jeśli to prawda – nie współbrzmi to z sytuacją). Jako trener mogę udzielać rad 

niemalże przy każdym ruchu zawodnika, natomiast grając z żoną nie mogę sobie pozwolić na 

takie zachowanie, bo byłoby ono przemądrzałe i przesadne. 

Skrajną karykaturę braku współbrzmienia daje humorysta Jurgen von Manger: kat krótko przed 

ścięciem rozmawia ze skazanym. Opowiada mu o tym, że martwi się, jak na czas dojechać 

tramwajem do domu. 

Bardzo ważna dla określenia charakteru sytuacji jest relacja do odbiorcy i jego wewnętrznej 

kondycji. Całkowita intymna otwartość zakłada inny rodzaj relacji niż rozmowa grzecznościowa. 



Jeżeli rozmówca czuje się zraniony, odrzucony czy jest wzburzony, nie mogę z nim rozmawiać 

o swoim ostatnim urlopie. 

Najważniejszym pytaniem na drodze do „współbrzmienia” (albo do odkrycia braku 

współbrzmienia) jest dla mnie „Co jest prawdą tej sytuacji?” 

Czy kieruje nami wspólny interes (jaki?) czy raczej konkurujemy ze sobą? Czy istnieje między 

nami jakiś niewypowiedziany konflikt? (jeżeli tak, nie uda nam się uprzejma miła pogawędka). 

Czy twoja decyzja nie dotyka mnie osobiście? (Jeżeli tak, nie będę mógł być twoim doradcą). Czy 

mamy te same prawa, czy może ja jestem przełożonym i ostatecznie sam muszę nieść całą 

odpowiedzialność?  

Komunikacja współbrzmi, gdy bierze się pod uwagę wszystko, co dzieje się między rozmówcami. 

Często budzi przerażenie, kiedy ktoś zaczyna mówić o tym, co „wisi w powietrzu”. Bardzo 

przyzwyczailiśmy się o oficjalnego protokołu i dążymy do przemilczania przykrej prawdy 

sytuacji. 

Reasumując: „współbrzmienie” to zgodność z prawdą sytuacji, która zakłada świadomość 

własnej wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości. Grają tu rolę przede wszystkich  takie 

czynniki jak: wewnętrzne samopoczucie, możliwa do uchwycenia kondycja rozmówcy, moja 

relacja do niego, role, jakie wobec siebie gramy, wymagania, jakie stawia nam sytuacja 

i wymagania mojej egzystencji.  

Nadawca – chce czy nie – komunikuje na wszystkich czterech płaszczyznach jednocześnie. 

Wypowiedź obejmuje wiele informacji – wypowiedź to wielopłaszczyznowy pakiet ze swoją 

zawartością werbalną i pozawerbalną. Informacja jest towarem zapakowanym w wypowiedź. 

Każda wypowiedź niesie wiele informacji. Niestety, dość rzadka jest sytuacja, że odbiorcy 

bezbłędnie udaje się rozszyfrować  informacje nadawcy i stąd biorą się  komunikacyjne 

niepowodzenia i konflikty. 

Informacje „wprost” są sformułowane wyraźnie i nie wymagają od nadawcy zbyt długiego 

procesu rozszyfrowywania. Są jasne i dość jednoznaczne. Ich biegunowym przeciwieństwem są 

informacje „nie wprost”. Nie są one wyraźne i jednoznaczne i wymagają od odbiorcy bardziej 

skomplikowanego procesu rozszyfrowania. Informacje nie wprost można podzielić jeszcze na te, 

które przez nadawcę zostały rzeczywiście umieszczone w wypowiedzi (informacje zamierzone) 

i te, których nadawca nie zamierzał, a których odbiorca się „dosłuchał” (informacje scalone). 

Na każdej z płaszczyzn kwadratu mogą się pojawić informacje nie wprost i wprost. Mogę więc 

wprost powiedzieć „Jestem z Gór” – lub (nie wprost) zdradzić się tym specyficznym akcentem. 

Tak samo mogę komuś wprost powiedzieć, co o nim myślę, albo (nie wprost) swoim tonem 

głosu i używanymi sformułowaniami potraktować go „z góry” i tym samym (równie skutecznie) 

dać mu do zrozumienia jaki mam do niego stosunek. 

Informacje wyrażone wprost mogą uchodzić za ważniejsze i bardziej godne uwagi, a informacje 

„nie wprost” – za mniej ważne, stojące jakby na drugim planie. Często jednak najistotniejsza 

informacja wyrażana jest nie wprost. Formułowanie informacji „nie wprost” „ułatwia życie”. 

Dzięki temu niektórym nadawcom udaje się unikać konfrontacji, bo nadawana przez nich 

informacja nie wprost w razie potrzeby łatwo może być zdementowana („Ja tego nie 

powiedziałem”). 



POZAWERBALNA STRONA WYPOWIEDZI 
Informacje wyrażane nie wprost często wykorzystują kanał pozawerbalny. Intonacja głosu, 

akcent i sposób wymowy, mimika i gestykulacja pozawerbalnie o czymś informują. Część 

przekazywanych w ten sposób informacji jest neutralna, natomiast niektóre z nich nadają 

wypowiedzi szczególny „kolor” – są to pozawerbalne informacje wartościujące.  Pozawerbalne 

informacje wartościujące „akompaniują” informacjom werbalnym i mówią o tym, czym dla 

nadawcy jest werbalna słowa jego wypowiedzi, jak nadawca rozumie to, co mówi.  


