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i E. Mazlish w świetle analizy komunikacyjnej 

 
 
 
1. Wprowadzenie 

 
 Zanim przejdę do przedstawienia koncepcji wychowania Faber i Mazlish, 
przyjrzyjmy się dwóm krótkim dialogom1: 
 

1. 
DZIECKO: Mamusiu, tutaj jest gorąco. 
MATKA: Jest zimno. Nie zdejmuj swetra. 
DZIECKO: Ale mnie jest gorąco. 
MATKA: Powiedziałam, nie zdejmuj swetra! 
DZIECKO: Ale mnie jest gorąco. (FM: 18) 
 
 
2.  
(Dziecko przewróciwszy się, zaczyna płakać): 
OJCIEC: Czego beczysz! Przecież nic się nie stało!  
DZIECKO: Boli! Tuuu! (pokazując kolano) 
OJCIEC: To tylko małe otarcie! Do wesela się zagoi!  

 
1 Materiał empiryczny został zaczerpnięty głównie z książki Faber i Mazlish (2013) – skrót 
(FM). Pozostałe przykłady – skrót (KO) – pochodzą z obserwacji własnych z seminariów, 
które prowadzę dla studentów pedagogiki w zakresie omawianej koncepcji, warsztatów 
prowadzonych przez panią Alinę Dziewięcką z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
„Tęcza” w Nowym Sączu, a także wdrażania owej koncepcji w kontaktach z własnymi 
dziećmi w wieku 16, 13 i 9 lat.  
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DZIECKO: Ale mnie naprawdę bardzo boli!  
OJCIEC: Bądź mężczyzną i przestań się mazać! Idziemy! (KO). 
 

 
 Powyższe scenki obrazują bardzo popularną strategię,  stosowaną przez 
rodziców w komunikacji z dziećmi, mianowicie zaprzeczanie uczuciom. 
Wynika ona z chęci narzucenia dziecku obrazów ideacyjnych (Awdiejew 2001: 
26) zgodnych z przekonaniami rodzica o kształcie rzeczywistości 
pozajęzykowej, a także chęci wpływania na akceptację owej rzeczywistości 
przez dziecko. Najczęściej związane jest to z lękami rodzica – lękami o różnym 
podłożu (lęk o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, o jego społeczną akceptację, 
lęk o utratę poczucia własnej wartości przez porażkę dziecka, itp.). Próba 
narzucenia owych obrazów, sprzyja rozwojowi relacji ‘posiadania dziecka’, a 
nie kształtowania czy wychowywania go. Zdaniem Faber i Mazlish (FM: 18) 
„rodzice zwykle nie akceptują uczuć swoich dzieci”. Uświadomienie sobie tego 
problemu jest pierwszym krokiem do wypracowania właściwych procedur 
interakcyjnych w komunikacji z potomstwem. Program, który jest przedmiotem 
analizy w niniejszym artykule został przedstawiony przez Faber i  Mazlish w 
książce pt. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas 

mówiły. Koncepcja Faber i Mazlish ma już swoją tradycję zarówno w rodzimej 
amerykańskiej jak i polskiej praktyce pedagogicznej i psychologicznej.  Książka 
została opublikowana w USA w 1980 (How to talk so that kids will listen & 

listen so the kids will talk), a pierwsze polskie wydanie ukazało się w roku 1992. 
Wydanie w tłumaczeniu polskim zostało uzupełnione o towarzyszącą każdemu 
rozdziałowi część pt. Doświadczenia rodziców polskich autorstwa Zofii 
Śpiewak.   
 Program zawarty w książce rozpoczyna się od swoistej autodiagnozy – 
własnych uczuć czytelnika (rodzica/dorosłego) w trudnej sytuacji zawodowej 
(awantura z szefem w obecności innych pracowników), a następnie uczuć jakie 
towarzyszą mu, kiedy spotyka się z ośmioma różnymi reakcjami hipotetycznego 
przyjaciela na ów problem. Ów hipotetyczny przyjaciel stosuje następujące 
strategie: zaprzeczenie uczuciom, komentarz filozoficzny, udzielanie rad, 
zasypywanie pytaniami (‘przesłuchanie’), obronę drugiej osoby (szefa), użalanie 
się, pseudo-psychoanalizę oraz – pożądaną – reakcję empatyczną (FM: 21-25). 
Celem owej refleksji nad sytuacjami, w których własne uczucia rodzica nie są 
akceptowane/właściwie traktowane, jest próba uświadomienia czytelnikom, co 
odczuwają dzieci, kiedy ich uczucia są odrzucane. Kolejne rozdziały książki 
koncentrują się na określonych aspektach relacji rodzice-dzieci w następujących 
sferach: (1) jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami, (2) jak 
zachęcać  
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dzieci do współpracy, (3) jak być konsekwentnym, a nie karać, (4) jak zachęcić 
dzieci do samodzielności, (5) jak udzielać dzieciom pochwał, żeby ich nie 
„zepsuć”, (6) jak uwalniać dzieci od odgrywania ról. W niniejszym artykule 
skoncentruję się na wybranych aspektach programu Faber i Mazlish, które 
zaobserwowałem w punktach (1), (2) i  (5).   
 Koncepcja Faber i Mazlish to koncepcja wychowawcza, psychologiczno-
pedagogiczna, jednak nie sposób nie zauważyć, że jednym z podstawowych jej 
narzędzi jest język i właściwa komunikacja  w interakcji rodzic – dziecko. 
Już sam tytuł książki (Jak mówić…) wskazuje, że w jej centrum jest 
pragmatyczne know how (poziom interakcyjny w gramatyce komunikacyjnej, 
(Awdiejew, Habrajska 2004: 37-38)), które pozostaje w ścisłym związku z 
doborem odpowiednich środków językowych (poziom organizacji tekstu w 
gramatyce komunikacyjnej, (Awdiejew, Habrajska 2004: 39-40)), a także 
odpowiednim kryterium wyboru obrazowania (poziom ideacyjny w gramatyce 
komunikacyjnej, (Awdiejew, Habrajska 2004: 34-36)). Autorki prezentują 
propozycję czegoś, co możemy nazwać zaprojektowaniem komunikacji (por. 
Fleischer 2010) z dzieckiem (i nie tylko – również partnerem, szefem, 
uczniem…). Cele owego projektowania, które są najbardziej czytelne dla mnie 
jako językoznawcy, to perlokucyjna skuteczność komunikacyjna (por. Post 
2001: 135-147), rozwijanie umiejętności negocjowania znaczenia (Fleischer 
2010: 174-176) a także komfort psychiczny i emocjonalny w budowaniu relacji 
pomiędzy interlokutorami. Autorki dokonują tego na kilku płaszczyznach. 
Zatem przyjrzyjmy się, jakie strategie komunikacyjne dominują w 
zaproponowanym przez Faber i Mazlish programie oraz jakie wykładniki 
językowe2 stosowane są w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów w zakresie 
interakcji rodzic-dziecko3. 
 
 

 

 
2 Język, który analizuję, jest polskim wariantem proponowanych przez Faber i Mazlish 
werbalnych zachowań interakcyjnych. Mimo tego omawiane przez mnie strategie określam 
jako zaproponowane przez te autorki.  Problem tłumaczenia oraz różnicy pomiędzy 
oryginalnymi i polskimi strukturami w ramach omawianej koncepcji stanowi odrębne 
zagadnienie badawcze, które zamierzam przedstawić w innym artykule.      
3 Należy w tym miejscu wspomnieć, że koncepcja Faber i Mazlish jest koncepcją 
zorientowaną nie tylko na relację rodzic-dziecko. Rekomendowana jest ona również dla 
wychowawców, nauczycieli, opiekunów, a przydatna także w pracy nad poprawą 
relacji/komunikacji między dorosłymi – np. partnerami, rodzicami. Niejednokrotnie rodzice, 
którzy próbują wdrożyć założenia tego programu w pracę ze swoimi pociechami, dostrzegają 
przy okazji i przepracowują loci vitiōsī we wzajemnych relacjach.      
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2. Komunikowanie związane z uczuciami. 

 

2.1. Funkcja fatyczna i akt milczenia 

 

 Aby ułatwić czytelnikowi zaprojektowanie komunikacji z dzieckiem, 
autorki w wybranych fragmentach książki kontrastywnie przedstawiają typ 
komunikacji niepożądanej i pożądanej w procesie budowania więzi z dzieckiem, 
stosując przy tym tekst wielokodowy (Eng. multimodal text, (Kress and van 
Leeuwen 2006: 8-9)). Na przykład dla zobrazowania kluczowej dla 
podtrzymania komunikacji umiejętności słuchania, przedstawiają scenki 
komunikacyjne za pomocą następujących rysunków 
 

 

 

Rys. 1. (FM: 28-29)  

 
Scenki pokazują, że zasypywanie dziecka pytaniami oraz udzielanie rad może 
doprowadzić do fiaska komunikacyjnego. Dodatkowo efekt negatywny 
wzmocniony jest bipolarnie zakotwiczonymi wielkimi kwantyfikatorami4 
zawsze   i    nigdy   (Zawsze    ci     powtarzam,  ale   ty    nigdy    nie     słuchasz) 
 

 
4 Terminu wielki kwantyfikator (popularnego w teorii argumentacji i językoznawstwie) 
używam jako ekwiwalentu logicznego terminu kwantyfikator ogólny (por. Tokarz 2006: 115; 
Grygiel 2010: 105).  
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oraz definiowaniem dziecka jako problemu rodzica na poziomie ideacyjnym: 
Problem z tobą polega na tym, że….  
 Alternatywa proponowana przez autorki to zastosowanie interiekcji uhh, 

och, mmm, rozumiem, czyli realizacja funkcji fatycznej. Zatem proces 
komunikacyjny wystarczy podtrzymywać, by dziecko – jako istotę kreatywną – 
zachęcić do samodzielnego rozwiązania problemu.  
 W tej funkcji widzą autorki także akt milczenia. Nie wyraża on w tym 
kontekście dezaprobaty czy akceptacji (por. Agyekum 2002: 34), ale 
wspomagany odpowiednimi sygnałami pozawerbalnymi, charakterystycznymi 
dla postawy słuchania, wyraża zainteresowanie interlokutora. Skutek 
perlokucyjny jest wówczas podobny – zachęcamy dziecko do wnioskowania, 
rozumowania, które ma doprowadzić do diagnozy problemu i poszukiwania 
rozwiązań alternatywnych (Od dzisiaj będę bawił się z Dannym), np.  
 
 
 

 
 
 

Rys. 2. (FM: 26-27)  

 
 

 Obrazki pokazują także jak siła illokucyjna aktu mowy może być 
wyzerowana przez niespójność przekazu werbalnego i niewerbalnego5. To, co 

 
5 Por. “Jeżeli przekaz werbalny i niewerbalny są spójne, przekaz jest wiarygodny. Jeżeli do 
siebie nie przystają, nadawca wytwarza wątpliwość w umyśle odbiorcy i przekaz zostanie 
zakwestionowany” (Calero 2005: 89-90, tłum. własne, K. O.). 
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rodzic wartościuje pozytywnie  jako podzielność uwagi i określa jako swoją 
zaletę: Potrafię jednocześnie słuchać i oglądać mecz. Mów dalej, przez dziecko 
odbierane jest jako brak szacunku. Ów odbiór można by opisać krótko: ‘Może i 
słuchasz, ale nic cię to nie obchodzi’.  
 
 
2.2. Wielkie kwantyfikatory jako uwypuklenie standardu semantycznego 

lub standardowego scenariusza 

 

 Wspomniane już wielkie kwantyfikatory mogą zostać użyte jako 
aksjologicznie dodatnie (cytuję tekst wielokodowy najpierw w wariancie 
pożądanym). 
 
 

 
 

Rys. 3. (FM: 31)  
 
 

 Mają one rację bytu w komunikacji z dzieckiem wówczas gdy stanowią 
odniesienie do standardu semantycznego (Awdiejew 1998: 53) lub 
standardowego scenariusza (Awdiejew, Habrajska 2010: 104-105). Np. 
wypowiedzenie   strata   przyjaciela   zawsze   (podkreślenie własne, K.O.6) boli      

 
6 Wszystkie podkreślenia w cytowanym materiale empirycznym są moje, K.O. 
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stanowi ukryty akt mowy, będący odniesieniem do dwóch standardowych  
nałożonych na siebie skryptów – przyjaźni i straty: ‘przyjaciel to ktoś dla ciebie 
drogi, bliski. Strata jest bolesna, a szczególnie wtedy, gdy tracimy coś/kogoś 
bliskiego, drogiego’. Akt ów możemy odczytać w następujący sposób ‘to, że jest 
ci smutno, to stan normalny/standardowy/zrozumiały’.  
 Istotnym warunkiem fortunności komunikacyjnej jest tutaj prawidłowe 
odczytanie standardu na poziomie emocjonalnym i intelektualnym dziecka. W 
całej gamie standardowych orzekań implikowanych przez pojęcie 
PRZYJACIEL trudno dorosłemu znaleźć miejsce dla konceptu ŻÓŁW jako 
nośnika wartości zakładającej przywiązanie, bliskość. Stąd w standardowym z 
pespektywy dorosłego typie komunikacji nieświadomie deprecjonuje on ową 
istotną dla dziecka wartość i wymiar jej utraty w próbie (często zakładającej 
dobre intencje) pocieszenia dziecka poprzez racjonalizację: 
 
 

 
Rys. 4. (FM: 30)  
 
 Typowe zaprzeczanie uczuciom: Nie przejmuj się tak bardzo, pozornie 
łagodzone poprzez adresatywne pieszczotliwe: kochanie, przechodzi zwykle w 
deprecjację:   to    tylko   żółw,  a    następnie     w        substytucję:              kupię 
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ci innego żółwia w celu jednoczesnego pocieszenia dziecka i usunięcia 
problemu rodzica (który często zrobi wszystko, by uciszyć płaczące dziecko dla 
własnego komfortu), by zakończyć się konstatacją nieracjonalności 
(zachowujesz się niedorzecznie) zachowania dziecka, mierzonej standardowym 
postrzeganiem tego typu sytuacji w świecie dorosłych.    
 
2.3. Operatory metatekstowe 
 

 W sytuacji, kiedy widzimy, że dziecko silnie coś przeżywa, Faber i 
Mazlish sugerują unikanie pytań bezpośrednich, które z perspektywy 
systemowej wydają się idealnym środkiem do zainicjowania komunikacji i 
zdiagnozowania problemu dziecka. Typowe pytania to (FM: 45/KO): 
 

 Co się stało? 
 Dlaczego tak to odczuwasz? 
 Dlaczego płaczesz? 
 Czemu masz nos na kwintę? 
  
 Zamiast tego proponują strategię opisową, w której wyodrębnić można 
zastosowanie operatorów metatekstowych (Czapiga 2006: 9-20), najczęściej 
nacechowanych modalnie, czasowników modalnych lub innych wykładników 
pewności sądu (FM: 35/KO): 
 

Wygląda na to, że Cię zawstydził.  
Na pewno było Ci wstyd.  
Z pewnością jesteś zły.  
Widzę, że jesteś rozgoryczona.  
Musiało cię to rozczarować.  

   
 Strategię ową proponują w odniesieniu do nazywania uczuć dziecka. 
Wprowadzają ćwiczenie, polegające na nazwaniu uczucia dziecka jednym 
słowem na podstawie tego, co ono mówi, a następnie użyciu owego słowa w 
zdaniu. Analiza pokazuje, że wprowadzenie formuły metatekstowej 
zaprojektowane jest jako zakomunikowanie zrozumienia uczucia. Na przykład 
dziecko mówi: Mam ochotę przyłożyć temu Michaelowi w nos. Uczucie, które 
przeżywa, określamy jednym słowem: złość, a zakomunikować zrozumienie 
tego uczucia, możemy stosując formułę z predykatem wyższego rzędu P (x)  
Wygląda na to, że jesteś zły.  
 Faber i Mazlish (FM: 37-39) przytaczają jako przykład relację ojca, który 
uczestniczył w warsztatach grupowych organizowanych przez autorki. 
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Przyszedłszy do domu, jego syn oświadczył: Mam ochotę przyłożyć temu 

Michaelowi w nos (wypowiedź, której uprzednio użyły w ćwiczeniu). Według 
relacji ojca, standardowy dialog, który miałby miejsce, zanim został 
uczestnikiem warsztatów, przebiegłby najprawdopodobniej następująco (FM: 
37-38): 
 

SYN: Mam ochotę przyłożyć temu Michaelowi w nos! 

OJCIEC: Dlaczego? Co się stało? 

SYN: Rzucił mój zeszyt w błoto! 

OJCIEC: Rozumiem, a czy ty zrobiłeś mu coś przedtem? 

SYN: Nie! 

OJCIEC: Jesteś pewien? 

SYN: Przysięgam, nawet go nie tknąłem. 

OJCIEC: No cóż, Michael jest twoim kolegą. Przyjmij moją radę i zapomnij o całej 
sprawie. Nie jesteś święty, wiesz o tym. Czasami ty zaczynasz, a potem winisz kogoś 
innego – tak jak to jest z twoim bratem.  

SYN: Nieprawda. To on zaczyna… Oj, z tobą nie warto rozmawiać. 

 
 W rzeczywistości7 rozmowa wyglądała inaczej, dzięki zastosowaniu przez 
ojca strategii nazwania uczucia za pomocą odpowiedniego operatora 
metatekstowego (FM: 38-39): 
 

SYN: Mam ochotę przyłożyć temu Michaelowi w nos! 

OJCIEC: Wygląda na to, synu, że jesteś zły! 

SYN: Mam ochotę walnąć go w ten tłusty pysk! 

OJCIEC: To jesteś aż tak wściekły na niego! 

SYN: Wiesz, co ten drań zrobił? Wyrwał mi zeszyt na przystanku autobusowym i rzucił 
w błoto. Zupełnie bez powodu! 

OJCIEC: Hmmm! 

SYN: Założę się, że on myślał, że to ja stłukłem jego głupiego glinianego ptaka w 
pracowni plastycznej.  

OJCIEC: Tak myślisz.  

SYN: Tak, cały czas, kiedy płakał, patrzył na mnie.  

OJCIEC: Och. 

SYN: Ale ja tego nie zrobiłem! 

OJCIEC: Ty wiesz, że tego nie zrobiłeś.  

 

 
7 Należy pamiętać, że przytoczony tekst jest tłumaczony z angielskiego. Niestety w 
przekładzie gubi on nacechowanie potoczne i przez czytelnika polskiego może być odbierany 
jako zbyt formalny, przez co traci na wiarygodności jako autentyczny kontakt ojca z 
dzieckiem. Por. oryginalne I’m gonna tell him anyway! lub Boy, you’re angry (FMO: 22). 
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SYN: No, nie zrobiłem tego celowo! Nic na to nie poradzę, że ten głupi Debby 
popchnął mnie na ławkę. 

OJCIEC: Tak więc Debby cię popchnął.  

SYN: Tak. Dużo rzeczy spadło, ale zbił się tylko ten ptak. Nie chciałem go zniszczyć. 
Był Ładny. 

OJCIEC: Rzeczywiście nie chciałeś go zbić. 

SYN: Nie, ale on mi nie uwierzył. 

OJCIEC: Sądzisz, że nie uwierzyłby Ci, gdybyś powiedział mu prawdę. 

SYN: Nie wiem… W każdym razie powiem mu – bez względu na to, czy mi uwierzy 
czy nie. Ale myślę, że on powinien przeprosić mnie za rzucenie mojego zeszytu w 
błoto! 

 
 
 W powyższym dialogu widzimy także zastosowanie innych strategii – 
omawianych już wcześniej interiekcji, a także użycie formuł opisowych na 
poziomie przedstawieniowym8 (Tak więc Debby cię popchnął), które podobnie 
jak interiekcje służą podtrzymaniu kontaktu werbalnego. Większość strategii 
językowych, które zaobserwowałem w programie Faber i Mazlish zwykle 
koegzystuje w realnej komunikacji z dzieckiem; w niniejszym artykule 
omawiam je oddzielnie, by każdą wyodrębnić i pokazać jej wartość 
komunikacyjną.  
 
2.4. Formuły epistemiczne i ideacyjny obraz bieżącej czynności 

 

 Autorki słusznie twierdzą, że, dbając o uczucia dziecka, nie możemy 
zapominać o własnych (FM: 85). Nikt tak jak dziecko nie potrafi wpłynąć na 
nastrój rodzica, zatem o swoje uczucia i siebie rodzice również muszą umieć 
zadbać. Wykazanie się taką umiejętnością stanowi doskonałą lekcję dla dziecka, 
które nie tylko czuje, że jego uczucia są akceptowane, ale uczy się również 
akceptować uczucia innych (por. sekcja 3.1, pkt. 4). Ciekawą strategię, którą 
zaobserwowałem w sekcji książki pt. „Porozmawiaj o swoich uczuciach” to 
przejście od formuł dyrektywnych i komunikacji skierowanej na ‘ty’ do 
formuł epistemicznych i komunikacji skierowanej na ‘ja’, a także zastąpienie 
atrybutywnej predykacji wartościującej, neutralną predykacją 
zdaniotwórczą9, która przedstawia ideacyjny obraz bieżącej czynności. 
Porównajmy: 
 
 

 
8 Por. sekcja 2.5 oraz 3.1, pkt. 1. 
9 Znaczenie terminu predykacja zdaniotwórcza jako hybrydowego – odwołującego się do 
poziomu pojęciowego i wyrażeniowego – wyjaśniam w Ozga (2011: 65, 70)  
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          vs. 
          
Rys. 5. (FM: 100) 

 
 

Formuła dyrektywna + komunikacja skierowana na ‘ty’: Przestań! + atrybutywna 
predykacja wartościująca: jesteś taki natrętny  (przymiotnik wartościujący 
natrętny przypisujący cechę dziecku) 

 
Formuła epistemiczna + komunikacja skierowana na ‘ja’: Nie lubię, kiedy… + 
neutralna predykacja zdaniotwórcza: ciągniesz mnie za rękaw (obraz ideacyjny 
fundowany na predykacie CIAGNĄĆ, opisujący bieżącą czynność wykonywaną 
przez dziecko) 

 

 

2.5. Gradacja wyrażeń emfatycznych 

 

 Jedną z form zachęcenia dziecka do zakomunikowania o swoim stanie 
emocjonalnym w chwilach wzburzenia, która zarazem służy jako wentyl dla 
skłębionych w małym człowieku emocji jest rysowanie. Faber i Mazlish 
proponują wszakże, by procesowi artystycznego komunikowania uczuć 
towarzyszyła właściwa komunikacja językowa ze strony rodzica. Jest to 
szczególnie pomocna strategia w przypadku, kiedy inne próby uspokojenia 
wzburzonego dziecka nie skutkują. Faber i Mazlish przytaczają następującą 
relację jednej z matek, która właśnie wróciła ze spotkania grupy rodziców, 
pracujących w programie autorek (FM: 48-49): 
 

Właśnie wróciłam do domu z naszego spotkania i zobaczyłam mojego trzyletniego syna 
leżącego    na    podłodze    w   napadzie   złości.   Mój mąż    stał                              
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obok wzburzony. Powiedział: „A więc, specjalistko od dzieci, zobaczymy, czy potrafisz 
postawić go na nogi”. Poczułam, że mam okazję się sprawdzić. Spojrzałam Joshuę, 
który kopał i krzyczał. Chwyciłam ołówek i notes, leżący obok telefonu. Potem 
uklękłam, wręczyłam ołówek i notes synowi i powiedziałam: „Trzymaj, pokaż mi, jaki 
jesteś zły”. Narysuj na kartce swoje uczucia”. Joshua zerwał się natychmiast i wściekle 
zaczął kreślić koła. Potem pokazał mi, co narysował, i powiedział: „Taki jestem zły!”. 
„Ty rzeczywiście jesteś zły!” – odpowiedziałam i wyrwała następną kartkę z notesu. 
„Narysuj mi więcej”. Z furia rysował po papierze, więc znowu powiedziałam: „Rany, aż 
tak zły!”. Tę sytuację powtórzyliśmy jeszcze raz. Kiedy wręczyłam mu czwartą kartkę 
papieru, był znacznie spokojniejszy. Patrzył na nią długą chwilę, a potem powiedział: 
„Teraz pokażę ci, jaki jestem szczęśliwy”. I narysował koło z dwoma oczami i 
uśmiechniętą buzią. To było nie do uwierzenia. W ciągu dwóch minut histerię zastąpił 
uśmiech, i to tylko dlatego, że miał mi pokazać, co czuje. Później mąż powiedział: 
„Chodź dalej na spotkania tej swojej grupy”.  

 

Zastosowana strategia polega na stopniowym wzmacnianiu orzekania o stanie 
emocjonalnym dziecka poprzez zastosowanie kolejno:  
 
 1. dyrektywnego aktu mowy, będącego zachętą do wyrażenia emocji 
poprzez rysunek: Pokaż mi, jaki jesteś zły!  
 2. modalizatora, pełniącego funkcję modalnego operatora interakcyjnego 
(por. Awdiejew 2004: 102 ff) wskazującego na reakcję interlokutora na 
komunikat dziecka – ‘przekonałeś mnie, że Twoje uczucia są prawdziwe i 
intensywne’: Ty rzeczywiście jesteś zły! 
 3. wykrzyknika Rany! jako wzmacniającego operatora interakcyjnego 
(Awdiejew 2004: 147-149) będącego wykładnikiem wrażenia, jakie stan 
emocjonalny dziecka robi na odbiorcy w połączeniu z dwoma intensyfikatorami: 
partykułą aż wyrażającą wyższy od oczekiwanego stopień intensywności oraz 
przysłówkiem stopnia tak: Rany! Aż tak zły! 
 4. operatora interakcyjnego po prostu w kombinacji z przymiotnikiem o 
wyższym niż w poprzedzających predykacjach stopniu natężenia cechy: 
wściekły: Jesteś po prostu wściekły! 

 
 Zastosowanie takiej gradacji w doborze środków językowych wyzwala w 
dziecku pragnienie wyrażenia nurtującego je uczucia, które ustępuje po 
osiągnięciu zenitu natężenia; co więcej zostaje zastąpione uczuciem o zgoła 
przeciwnym biegunie (Teraz pokażę ci, jaki jestem szczęśliwy). 
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2.6. Operacje na poziomie organizacji tekstu.  

 

 Przy werbalnej akceptacji uczuć dziecka istotne jest, aby ten sam obraz 
ideacyjny (lub istotny jego fragment), który dziecko komunikuje, wyrazić za 
pomocą innych wykładników w celu zasygnalizowania zaakceptowania owego 
obrazu oraz pobudzenia młodego nadawcy do kontynuowania komunikacji. 
Użycie tych samych co nadawca środków (‘papugowanie’) zdaniem Faber i 
Mazlish spotyka się ze sprzeciwem dziecka (FM: 52). Np. gdy dziecko 
komunikuje nam: Nie lubię już Dawida, negatywnym typem reakcji będzie 
reduplikacja: Nie lubisz już Dawida. Autorki sugerują, by zamiast tego 
powiedzieć na przykład: Wygląda na to, że on naprawdę Cię irytuje.  
 Reduplikacja stanowi także pejoratywną strategię w przypadku ujemnej 
samooceny dziecka. Np. w sytuacji, gdy dziecko wróciwszy ze szkoły, 
komunikuje: Nauczyciel powiedział, że do zrobienia zadań z  matmy wystarczy 

nam 15 minut. Mnie zajęło to całą godzinę. Jestem głupi. (FM: 54), u rodzica 
najczęściej automatycznie rodzi się pokusa zaprzeczeniu owej negatywnej 
samoocenie w sposób bezpośredni, czyli z użyciem dokładnie takiego samego 
doboru środków: Wcale nie jesteś głupi!. W tego typu przypadkach powtórzenie 
negatywnego predykatu oceniającego (głupi), powoduje wzmocnienie 
przekonania dziecka o trafności autodiagnozy. Jako alternatywę proponują 
autorki strategię, którą nazwałbym uogólnieniem (por. sekcja 3.4), np. Można 

się zniechęcić, kiedy praca zajmuje więcej czasu, niż zakładaliśmy. Unikamy w 
ten sposób bezpośredniej referencji do dziecka, kierując jego uwagę na typ 
sytuacji, w której się znalazło.   
 Negatywnym typem reakcji na komunikat dziecka jest również 
hiperbolizacja w ocenie problemu czy też źródła problemu. Np. gdy dziecko 
skarży się: Steve kazał mi czekać na siebie na rogu ulicy pół godziny, a później 

wymyślił nieprawdziwą historyjkę, nieproporcjonalny emocjonalnie odzew 
rodzica, np. To niewybaczalne! Jak mógł Ci zrobić coś takiego?! On jest 

bezmyślny i nieodpowiedzialny! Pewnie nie chcesz go już więcej widzieć! (FM: 
53)  wzbudzi u dziecka wątpliwości. Wskaźnikami owego braku proporcji są 
nieodpowiednio dobrane predykaty sekundarne o zbyt wysokim wysyceniu 
pejoratywnym –niewybaczalne, bezmyślny, nieodpowiedzialny, a także 
współdziałające z negacją (nie chcesz) operatory interakcyjne już, więcej. Dobór 
tego typu środków deformuje obraz ideacyjny komunikowany przez dziecko, 
uzupełniając go niepotrzebnie o wykładniki stanu emocjonalnego rodzica. 
Wyjściowy blok intencji, którego celem winna być akceptacja uczuć dziecka 
zostaje przytłumiony dodatkowym ładunkiem informacyjnym dotyczącym 
uczuć rodzica, efektem czego jest sytuacja, w której dziecko musi się zmierzyć 
nie tylko ze swoimi uczuciami, ale także z uczuciami dorosłego interlokutora.  
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 3. Zachęcanie dzieci do współpracy10 i pochwały. 

 

 Przed przedstawieniem strategii pożądanych przy próbie zachęcenia 
dziecka do współpracy czy podjęcia jakiegoś działania, Faber i Mazlish 
doskonale diagnozują nieskuteczność metod, najczęściej stosowanych przez 
rodziców, przypisując im jednocześnie niezwykle trafne etykiety. Wyróżniają 
dziesięć takich metod (FM: 87-91): 
 

Obwinianie i oskarżanie (Dlaczego znowu siedzisz przy komputerze?!) 

Przezywanie (Ale z ciebie flejtuch!) 

Straszenie (Dostaniesz, kiedy tata wróci do domu!) 

Rozkazy (Natychmiast posprzątaj pokój!) 

Wykłady i moralizowanie (Widzę, że nie zdajesz sobie sprawy, jak ważne są dobre 

maniery. Musisz zrozumieć, że jeśli oczekujemy od ludzi uprzejmości, musimy być także 

uprzejmi dla nich. Musimy tak postępować w stosunku do innych, jak chcielibyśmy, aby 

inni postępowali z nami.) 

Ostrzeżenia (Załóż czapkę, bo nabawisz się przeziębienia) 

Postawa męczennika (Czy widzisz te siwe włosy? To przez ciebie. Wpędzisz mnie do 

grobu.) 

Porównania (Dlaczego nie możesz być bardziej podobny do brata? On zawsze wykona 

swoją pracę przed czasem.) 

Sarkazm (Czy to twoje zadanie domowe na jutro? Czyżby twój nauczyciel znał chiński, bo 

ja nie mogę tego przeczytać?) 

Proroctwa (Nic tylko jojczysz. Widzę cię za dziesięć lat ciągle borykającymi się z tymi 

samymi problemami, ciągle narzekającego.) 

 
 Strategią o dyskusyjnej skuteczności jest także stosowanie prośby (poza 
sytuacjami oczywistymi, gdzie słowo ‘proszę’ łagodzi codzienne zwyczajowe 
polecenia, np. Proszę, przytrzymaj, drzwi, Podaj, proszę, sól), szczególnie 
wtedy, gdy rodzic jest zdenerwowany. Autorki pokazują możliwe 
komunikacyjne fiasko prośby na przykładzie następującego dialogu i doń 
komentarza (FM: 113):  
 

MAMA:   (usiłuje być miła) Proszę, nie skacz po tapczanie. 

DZIECKO:   (nadal skacze) 

MAMA:   (głośniej) Proszę, nie rób tego! 

DZIECKO:   (znowu skacze) 

MAMA:   (wymierza mu nagle mocnego klapsa) Prosiłam czy nie? 

 

 
 

10 w szerokim rozumieniu – zachęcanie do podjęcia określonego działania, myślenia, 
samodzielności, itp. 
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Co się stało?  Dlaczego matka w ciągu kilku sekund przeszła od uprzejmości do użycia 
siły? Prawda jest taka, że jeżeli okazujesz uprzejmość i spotykasz się z lekceważeniem, 
złość następuje szybko. Myślisz wtedy: „Jak ten dzieciak śmie lekceważyć mnie?! 
Przecież zachowuję się wobec niego bardzo grzecznie. Ja mu pokażę!” 

 
 Widzimy zatem, że siła illokucyjna dyrektywnego aktu mowy jest wątła11, 
gdy stosujemy prośbę w stosunku do dziecka, które nas nie słucha. Przyjrzyjmy 
się zatem z perspektywy językoznawstwa temu, co proponują autorki, by 
zachęcanie do współpracy było skuteczne.  
 
 
3.1. Zachęcanie do współpracy – komunikacja bezpośrednia. 

  
 Analizując pomysły Faber i Mazlish w zakresie zachęcania dzieci do 
współpracy, wyróżniłem pięć następujących strategii (które przedstawię w 
oparciu o przykłady): 
 

(1) profilowanie poziomu ideacyjnego 

 

 Rodzice, którzy nie radzą sobie z własnym uczuciem zdenerwowania z 
powodu powtarzających się sytuacji, np. dziecko notorycznie zapominające 
wyłączyć światło w łazience, często uciekają się do jednej z niepożądanych 
strategii – np.  inwektywy: Zgaś światło, baranie!, postawa męczennika: Znowu 

zostawiłeś światło. Do grobu mnie wpędzisz! Zawsze muszę wszystko za Ciebie 

robić!, proroctwa: Nigdy niczego się nie nauczysz! Ile razy mam Cię prosić o to 

samo! 
 W standardowej komunikacji środkiem zaradczym wydaje się być w tej 
sytuacji użycie  dyrektywnego aktu mowy – prośba lub rozkaz, np. Zgaś światło 

w łazience! Co zrobić, kiedy i tego typu komunikaty są nieskuteczne (a bywa tak 
dość często)? Strategię, którą proponują autorki programu, określiłbym jako 
profilowanie poziomu ideacyjnego lub neutralizację poziomu 

interakcyjnego (Faber i Mazlish nazywają tę strategię jednym słowem: opisz, 
(FM: 93-95)). Polega on na zwerbalizowaniu obiektywnego sądu – opisaniu 
sytuacji: W łazience pali się światło. Owo wypowiedzenie funkcjonuje  w 
kontekście jako ukryty akt mowy o funkcji deontycznej, którą rozpoznajemy 
na podstawie scenariusza:  
 

 
11 Sama zresztą prośba jako typ dyrektywnego aktu mowy standardowo charakteryzuje się 
niską wartością illokucyjną, gdyż należy do tzw. niezobowiązujących aktów mowy, bowiem 
odmowa spełnienia prośby nie wiąże się z sankcjami (Komorowska 2008: 30).   



Rozdział 5: Koncepcja modelu interakcji werbalnej 
 

409 
 

 t-1 Zapaliłeś światło.  
 t0 W łazience pali się światło. 
 t+1 Powinieneś je zgasić.      
 
Werbalizacja ogniwa t0 działa jak instygator dla deontycznego t+1 . 
 

(2) werbalizacja standardu semantycznego 

 
 W podobnej funkcji – ukrytego aktu mowy – może funkcjonować 
werbalizacja treści trywialnych – standardów semantycznych (Ozga 2001: 46-
52). Na przykład jako ukryty akt mowy o funkcji deontycznej może służyć 
zdanie generyczne Mleko kwaśnieje, gdy nie jest w lodówce w sytuacji, gdy 
dziecko, nalawszy mleka, nie schowa butelki z powrotem do lodówki (Faber i 
Mazlish określają tego typu działanie jako udzielenie informacji, (FM: 96-97)).  
 

(3) (Hyper)termy jako punkt dostępu do standardu/scenariusza 
 

 Kładzenie dzieci spać może być nie lada wyzwaniem dla rodzica. Bywają 
dzieci, które potrafią zdejmować poszczególne części swojej garderoby przez 
pół godziny z odpowiednio długimi interwałami poświęconymi na 
wykonywanie czynności towarzyszących (doczytywanie rozdziału książki w 
jednej nogawce spodni, wyłączanie komputera w bieliźnie i jednej skarpetce, 
itd.). W tego typu sytuacjach doskonale pracują słowa-klucze, stanowiące punkt 
dostępu do standardu lub scenariusza, np. wypowiedzenie: Stachu, piżama! 12 

skierowane do mojego syna otwiera scenariusz, który zakłada nie tylko zdjęcie 
ubrania i założenie piżamy, ale także uprzednie odłożenie zabawek, a finalnie 
również mycie zębów, założenie na noc aparatu nazębnego i położenie się do 
łóżka. Zwartość takiego komunikatu jest dużo bardziej skuteczna ze względu na 
ekonomię przekazu, kondensację treści i zdolność do uchwycenia uwagi 
dziecka, które prędzej zareaguje na jedno stanowczo wypowiedziane słowo niż 
skomplikowaną wypowiedź sfrustrowanego rodzica (Faber i Mazlish nazywają 
tę strategię: powiedz to jednym słowem, (FM: 98-99)).  
 

(4) Predykacja wyższego rzędu 
 

 Czwartą zaobserwowaną przez mnie strategię jest werbalizowanie 
własnych uczuć (porozmawiaj o swoich uczuciach, (FM: 100-101)), co   

 
12 Samo słowo piżama nie jest hypertermem w dyskursie ogólnym, w którym stanowi jedynie 
argument przedmiotowy, jednak w analizowanym dyskursie stanowi pewnego rodzaju stałą, 
spełniającą w danym układzie interakcyjnym kryteria hypertermu, wskazującego na 
sekwencję standardów, por. definicję Habrajskiej (2004: 104). 
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pokazuje dziecku, że jego zachowanie wpływa negatywnie na stan emocjonalny 
rodzica. Strukturalnie werbalizacja owa przyjmuje  postać predykacji wyższego 
rzędu (Karolak 2002: 123ff), np. 
 
 Nie lubię, kiedy… 
 Przeszkadza mi, kiedy… 
 Nie chcę, żeby… 
 Jestem taki zdenerwowany, kiedy   

 Chciałbym, żeby…  piżama była już na Staszku. 
 
 W ten sposób rodzic zwięźle komunikuje dziecku swoją dezaprobatę bez 
zbędnych komentarzy, a warunkiem fortunności aktu mowy jest tutaj brak 
intencjonalnego działania dziecka, zatem tego typu komunikaty sprawdzają się 
w sytuacjach, w których dziecko nie wypełniło swojego obowiązku z przyczyn 
innych niż agresja wobec rodzica, np. nie zgasiło światła przez roztargnienie, nie 
założyło piżamy, ponieważ było skoncentrowane na zabawie. Jeżeli dziecko 
celowo próbuje dokuczyć rodzicowi, następuje polaryzacja interesów 
interlokutorów i zwerbalizowanie swojego stanu emocjonalnego przez rodzica 
może doprowadzić do zaostrzenia konfliktu (odbiór dziecka: ‘to dobrze, bo 
właśnie o to mi chodziło, żeby cię zdenerwować’). 
 

(5) deagentyzacja komunikatu 

 
 Deagentyzację (Habrajska 2004: 74) zrealizować można poprzez  użycie 
form bezosobowych, strony biernej, unikanie zwrotów adresatywnych. Np.  
 
 Mleko jest rozlane. Potrzebna jest ścierka.  
 Zamiast: 
 Rozlałeś mleko! (FM: 117) 
 
Jak widać w przykładzie dobrze jest obok werbalizacji obrazu ideacyjnego t0 
wyprofilować element neutralny (instrument) kolejnego ogniwa scenariusza: 
 
 t-1 Dziecko rozlało mleko 
 t0 Mleko jest rozlane. 
 t+1 Dziecko wyciera mleko ścierką.  
 
 Poprzez deagentyzację unikamy obwiniania dziecka czy też wytykania 
mu błędu, a wskazujemy na remedium, dzięki któremu dziecko może naprawić 
swoją „wpadkę” i uczymy je samodzielności.  
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3.2. Gradacyjna multiplikacja funkcji dyrektywnej   

 
 W sytuacji, kiedy poszczególne formuły, opisane w punkcie 3.1, zawodzą, 
Faber i Mazlish sugerują zastosowanie kilku aktów mowy o tej samej intencji. 
Istotne jest w tym przypadku stopniowanie siły illokucyjnej wypowiadanych 
aktów – od najsłabszej do najsilniejszej. Owo stopniowanie dokonuje się 
również poprzez prozodię – każdy z kolejnych komunikatów wypowiadany jest 
głośniej i bardziej stanowczo.  Na przykład w sytuacji, kiedy dziecko po kąpieli 
ma zwyczaj rzucać mokry ręcznik na łóżko rodziców, gradacja formuł może 
przebiegać następująco (FM: 108): 
 
(1) profilowanie poziomu ideacyjnego: Ten ręcznik moczy moją kołdrę. 
(2) term, jako punkt dostępu do scenariusza: Jill, ręcznik! 
(3) wolitywna predykacja wyższego rzędu – zwerbalizowanie własnych uczuć:  
     Jill, nie chcę spać całą noc w zimnym, mokrym łóżku.  
 
3.3. Zachęcanie do współpracy – słowo pisane 

 
 Jeżeli strategie w bezpośredniej komunikacji ustnej zawodzą, autorki 
programu zachęcają do wypróbowania innej metody – „Napisz liścik” (FM: 
103-105). Np.  
 

 
 
Rys. 6. (FM: 103) 

 
 Oprócz przykuwającej uwagę rymowanej formy komunikatu, rzucają się 
w oczy dwa wykładniki językowe, które powodują zwiększenie jego siły 
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argumentacyjnej. Pierwszym z nich jest zastosowanie komunikacyjnego trybu 

antropomorfizacji (por. Awdiejew 1999: 240-247) – nie rodzic, a umywalka, 
jest bezpośrednim nadawcą komunikatu. Drugi, towarzyszący pierwszemu 
wykładnik, to posesywność formuły końcowej listu: Twoja, który z jednej 
strony wzmacnia tryb antropomorfizacji, a z drugiej – komunikuje o zakresie 
odpowiedzialności w wypełnianiu obowiązków (winno się dbać o swoje rzeczy). 
Dodatkowo można wprowadzić do formuły końcowej predykację sekundarną, 
wskazującą na niepożądany stan obiektu, będącego przedmiotem uwagi, np. 
Twoje porozrzucane klocki, Twoje smutne zabawki. Często wskazują one na 
wartościowaną ujemnie czynność z uprzedniego ogniwa scenariusza (t-1: 
porozrzucane) lub wzmacniają tryb komunikacyjny poprzez projekcję stanu 
emocjonalnego na obiekt (smutne).     
 
3.4. Zachęcanie do samodzielności - generalizacja przez nominalizację 

 
 W relacjach rodzice – dzieci często spotykamy się z sytuacjami, w 
których dziecko próbuje podjąć jakieś działanie, które sprawia mu trudności, a 
rodzic czy to „z dobrego serca”, czy też ze zniecierpliwienia woli wyręczyć 
dziecko niż zachęcić je do samodzielnego wykonania, czy dokończenia podjętej 
czynności. Oto kilka przykładów (FM: 200): 
 
  Daj mi ten słój, kochanie! (kiedy dziecko nie może sobie poradzić) 
  Co tak długo robisz? (gdy dziecko nie radzi sobie z zawiązaniem sznurowadeł) 
  Dodawanie ułamków to fraszka! Pomogę Ci. (przy problemach z matematyką) 
 
Wypowiedzenie te wyraźnie implikują ocenę kompetencji dziecka – 
implikatura13: 
 

 ‘Zrobię to za Ciebie, bo umiem lepiej’. 
 ‘Ta czynność jest tak prosta, a Ty masz z nią problemy’. 
 
Zdaniem Faber i Mazlish bywają one przyczyną braku samodzielności oraz 
niskiej samooceny dziecka. Jako przykład alternatywnych działań werbalnych 
proponują następujące wypowiedzenia (FM: 200):  
 

Otwarcie słoja może sprawiać trudność. Czasami pomaga, gdy postuka 

się łyżką w wieczko. 

 
13 Por. implikatura konwersacyjna w rozumieniu Habrajskiej (2001: 34).  
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Dodawanie ułamków jest skomplikowane. Nie jest łatwo znaleźć wspólny 

mianownik. 

Wiązanie sznurowadeł wymaga dużej zręczności palców.  
 
 Z perspektywy lingwistycznej rzuca się w oczy zastosowanie w każdym z 
wypowiedzeń nominalizacji (por. Korytkowska and Małdżiewa 2002). 
Dewerbatywy (por. Czapiga 2009: 67-72; Ozga 2011: 102) pozwalają na 
redukcję korelatów argumentów w strukturze składniowej oraz tematyzację 
predykacji, która zanurzona zostaje w predykacji wyższego rzędu jako 
argument propozycjonalny (wyrażony rzeczownikiem odczasownikowym: 
otwarcie, dodawanie, wiązanie). Brak formalizacji argumentu powoduje zmianę 
poziomu uszczegółowienia (por. obrazowanie w językoznawstwie 
kognitywnym, (Tabakowska 1995: 62-63)) w postaci generalizacji (nie musimy 
precyzować kto otwiera, dodaje, wiąże), co skutkuje ustandaryzowaniem 
wypowiedzenia. Odbiorca interpretuje je jako punkt odniesienia dla swoich 
działań i brak powodzenia w podjętej czynności traktuje jako stan standardowy 
– nieobcy innym potencjalnym agensom owej czynności. Warunkiem 
fortunności wypowiedzenia jako aktu mowy jest właściwa ocena czynności w 
predykacji wyższego rzędu por.:    
  

 Dodawanie ułamków to fraszka! 
 Dodawanie ułamków jest skomplikowane. 
    

Osiągnąwszy skutek perlokucyjny, nadawca może przejść do kolejnego 
etapu zachęcania do samodzielności. Może to być wskazanie rozwiązania: 
Czasami pomaga, gdy postuka się łyżką w wieczko lub doprecyzowanie: Nie jest 

łatwo znaleźć wspólny mianownik.  

 
3.5. Zachęcanie do dialogu – funkcja fatyczna 

 
 Niejednokrotnie rodzice pragnący nawiązać rozmowę z dzieckiem, które 
wraca ze szkoły, próbują realizować funkcję fatyczną, zasypując dziecko 
pytaniami (FM: 201), np.   
 
 Czy nauczycielce podobało się twoje wypracowanie? Zdałaś test z 

matmy? Czy ktoś  przyjdzie dzisiaj po szkole bawić się z tobą? Nie? Dlaczego?   
 
 Rozmowa zaczyna przypominać przesłuchanie i, szczególnie w 
przypadku, kiedy dziecko ma za sobą nieudany dzień (choć niekoniecznie tylko 
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wtedy), powoduje, że funkcja fatyczna nie działa – dziecko przytłoczone 
pytaniami zamyka się sobie i nie podejmuje komunikacji z rodzicem. 
Alternatywą, spełniającą funkcję fatyczną, są zdaniem autorek formuły, 
wyrażające radość ze spotkania (FM: 113), np.; 
 

 Cieszę się, że już jesteś!  
 Witaj w domu! 
 
 W praktyce wychowawczej okazują się one być niezawodnym 
instygatorem właściwej trajektorii komunikacyjnej, bowiem stanowią akty 
wyrażające pozytywną ocenę interlokutora-dziecka, które otrzymuje od rodzica-
nadawcy sygnał, że jest akceptowane jako osoba i może czuć się w danej 
sytuacji komunikacyjnej bezpiecznie niezależnie od tego, czy jego potencjalne 
komunikaty będą zawierały treści wartościowane przez rodzica pozytywnie czy 
negatywnie.  
 

3.6. Zachęcanie do myślenia – funkcja metajęzykowa 

 
 W komunikacji standardowej, komunikacji bona fide, kiedy zadawane jest 
pytanie, oczekiwana jest na nie odpowiedź. Warto w komunikacji z dziećmi 
wyróżnić pewien typ pytań, które moglibyśmy zaliczyć do filozoficznych – 
dotyczących natury zjawisk, świata, rzeczy bądź wymagających wnioskowania 
– na które możemy odpowiedzieć na podstawie odpowiednich danych. W 
sytuacji, gdy dziecko zadaje tego typu pytanie, warto wstrzymać się z 
odpowiedzią bezpośrednią, by pobudzić dziecko do myślenia i samodzielnego 
wykoncypowania odpowiedzi, np. na pytanie: Tato, skąd bierze się deszcz? 
zamiast udzielenia odpowiedzi wprost: Deszcz jest spowodowany parowaniem i 

nagromadzeniem wilgoci… itd., można powiedzieć: To interesujące pytanie. Jak 

myślisz?  

W podobny sposób można odpowiedzieć na pytanie filozoficzne, np. 
 
 – Dlaczego ludzie nie mogą po prostu  robić tego, co chcą? 

– Zadałeś ważne pytanie. Filozofowie zastanawiali się nad tym przez   

   wieki. (FM: 216-217)   
 
 Powyższa strategia realizuje funkcję metajęzykową (zadałeś ważne 

pytanie, to interesujące pytanie). Poprzez tę funkcję dziecko zostaje pobudzone 
do refleksji nad własnym działaniem językowym, a przez towarzyszącą dodatnią 
aksjologicznie predykację sekundarną (ważne, interesujące)                       
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buduje się w jego świadomości pozytywny obraz istotności owego działania i 
wynikającej z niego konsekwencji – myślenia.      
 
3.7. Pochwały   

 
 Pierwszą ze strategii językowych, którą zaobserwowałem w kontekście 
chwalenia dzieci, to uszczegółowienie. Rodzic, który pragnie ocenić dokonania 
swojego dziecka, bardzo często ulega pokusie wartościowania holistycznego – 
wartościowania na wysokim poziomie ogólności za pomocą przymiotników 
oceny pozytywnej, np. 
 
 Jaki piękny rysunek!  
 Ten wiersz jest fantastyczny!  
 

Zdaniem Faber i Mazlish tego typu ocena nie jest dla dziecka 
przekonująca (FM: 246-247). Sugerują one by pochwał udzielać opisowo. 
Dokonać tego można poprzez zmianę ziarnistości przekazu –  poziomu 
uszczegółowienia14. Należy zatem wartościować detale w pracy dziecka, np.   

 
 

 
 

Rys. 7. (FM: 247)  
 
 
 

 
14 Por. generalizacja (sekcja 3.4.). Tutaj zmiana poziomu uszczegółowienia przebiega w 
stronę przeciwną – „w dół”, czyli w kierunku detalizacji.  

OPISZ 
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 Strategia owa sprawdza się nie tylko w ocenie dokonań artystycznych 
dzieci, ale także w ocenie w zakresie innych dziedzin, np. sportowych (KO): 
 

To przyjemność patrzeć, jak układasz ręce przy kraulu. W fazie napłynięcia 

rękę masz w pełnym wyproście! (pływanie) 
 Świetnie! Kierownicę trzymasz idealnie – w ogóle się nie chybocze! (rower) 

        
 Druga z wychwyconych przeze mnie strategii, związana z unikaniem 
przymiotników oceny subiektywnej, to formalizacja wartościowania jako 
rzeczownika transpozycyjnego (por. Puzynina 1978: 193-195), dzięki któremu 
orzekanie przeniesione zostaje  z obiektu na jego działanie, np. 
 
 Od godziny uczysz się słówek! To się nazywa wytrwałość!  
 Zamiast: Ale jesteś wytrwały!  
  

Powiedziałeś, że będziesz w domu o piątej i jest dokładnie piąta.  

To się nazywa punktualność!  
 Zamiast: Ale jesteś punktualny!  (FM: 252)  
 
 Strategia owa związana jest z negatywnym zjawiskiem przypisywania 
dzieciom etykiet15. Niezależnie od tego, czy są to etykiety o zabarwieniu 
pejoratywnym czy pozytywnym, Faber i Mazlish uważają, że w procesie 
wychowawczym może ono wpłynąć negatywnie na samoocenę dziecka (może 
np. uważać się za małego geniusza lub fajtłapę, itp.).  
  
4. Uwagi końcowe 

   
 Opisane przez mnie strategie komunikacyjne wyodrębnione z koncepcji 
wychowawczych programu Faber i Mazlish pokazują wyraźnie, że język w 
komunikacji z dziećmi, obok swej podstawowej funkcji – przekazu informacji, 
pełni bardzo istotną rolę budowania więzi między rodzicem i dzieckiem, a także 
– odpowiednio „zaprojektowany” – staje się podstawą prawidłowego rozwoju 
osobowościowego dziecka, które w rezultacie potrafi wyrażać swoje uczucia, 
czuje się akceptowane, akceptuje uczucia innych, u którego konstruuje się 
właściwe wartościowanie siebie jako jednostki. Skutkiem umiejętnie 
zaprojektowanych działań komunikacyjnych w kontakcie z dziećmi jest także 
komfort rodzica, który bez frustracji potrafi zachęcić dziecko do współpracy, 
motywować do rozwoju.  

 
15 Autorki poświęciły temu zagadnieniu osobny rozdział: Uwalnianie dzieci od grania ról.  
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 Przy tego typu planowaniu komunikacji istnieje niebezpieczeństwo zbyt 
restrykcyjnego trzymania się wytyczonych ścieżek komunikacyjnych, braku 
elastyczności i projektowaniu nie tylko własnych oczekiwań, ale także reakcji 
dziecka.  
 Faber i Mazlish, pytane przez rodziców, czy ich dzieci zawsze zareagują, 
jeżeli będą właściwie stosować przedstawione w książce metody, odpowiadają: 
 

Mamy nadzieję, że nie. Dzieci nie są robotami, poza tym, naszym celem nie jest 
wynalezienie sposobu mechanicznego manipulowania zachowaniem tak, aby dzieci 
zawsze właściwie zareagowały. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na to, co jest 
najlepsze w naszych dzieciach – na ich inteligencję, inicjatywę, poczucie 
odpowiedzialności, poczucie humoru,  uwrażliwienie na potrzeby innych. Chcemy 
położyć kres słowom, które ranią duszę i znaleźć język, który pielęgnuje poczucie 
własnej i cudzej godności. (M: 127, podkreślenia własne, K.O.) 

 
 W niniejszym artykule próbowałem pokazać, w jaki sposób ów język 
funkcjonuje oraz  wydobyć z programu Faber i Mazlish, nazwać i lingwistycznie 
opisać te aspekty owego języka, które decydują o skuteczności komunikacyjnej 
omawianej koncepcji. Pozostaje mi mieć nadzieję, że to językoznawcze 
spojrzenie na program Faber i Malish pomoże pedagogom pełniej zrozumieć 
naturę efektywności projektowania komunikacji z dzieckiem, a lingwistów 
zachęci do badania języka w kontekście jego znaczenia dla dyscyplin 
psychologicznych i pedagogicznych zarówno w aspekcie akademickim jak i 
pragmatycznym. 
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