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DLACZEGO PORADNIK? 

Poradnik powinien być w miarę krótki. 

W swojej idei ma dostarczać konkretne rozwiązania, przykłady, ujawniać mecha-

nizmy, objaśniać zasady, ma być czymś w rodzaju skrzynki narzędziowej, czyli prak-

tyczny i gotowy do użycia. 

Dobrze, aby treści były ciekawe i inspirujące, ponieważ wtedy czyta się go z przy-

jemnością. 
Czy spełniliśmy te oczekiwania? 

W naszym (oczywiście subiektywnym) odczuciu — tak. Jednak to Ty, Czytelniku, 

zdecydujesz, co o nim sądzić. I to jest chyba jeden z niewielu przypadków tak rozumia-

nej „sprawiedliwości”. 

To także Ty zdecydujesz, czy w nieodległej przyszłości kupisz nasz następny 

poradnik. 

Bardzo wacne — pojawiający się akronim JZN oznacza Język Zręcznie Niejasny. 

Krótko o naszych intencjach w czasie pisania tego poradnika 

Wpływamy na innych, aby zdobyć lub utrzymać posiadaną władzę. Władza bowiem, 

niezależnie od obszarów, które kryją się pod tym pojęciem, działa jak narkotyk, jak 

opium, uzależnia. 

Oczywiście wiele osób zaprzeczy, powie, że nie wywiera wpływu, że nie posiada 

żadnej władzy i nie dąży do jej osiągnięcia. Czy aby na pewno? A co, jeśli jest inaczej? 

A co, jeśli dotyczy to każdego z nas? 

Politycy otwarcie deklarują, że ich celem jest zdobycie i utrzymanie władzy. Me-

nedżerowie czy szefowie w znakomitej większości przypadków nie potrafią funkcjono-

wać bez nominalnej, nadanej im władzy. Możliwość nagradzania i karania jest niestety 

bardzo często ich głównym narzędziem wywierania wpływu i utrzymania pozycji, a na-

dane uprawnienia są z tą władzą utożsamiane. Władza rodzica nad dzieckiem jest 

gwarancją utrzymania ładu i porządku (ładnie brzmi, ale dla wielu jest to chyba dążenie 

o tyle znajome, o ile niedoścignione). W innych sytuacjach władza jest szczególnie 
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pożądana przez tych, którzy już jakąś władzę posiadają, być może mniej przez tej 

władzy poddanych. 

W naszej książce piszemy o idei JZN, idei, która jest ponadczasowa i skuteczna. 

Różne hasła, slogany, eufemizmy to malutki wycinek z JZN. Jest to język skuteczny 

na całym świecie. Ponadnarodowy. I tak chcący lub niechcący powstała ksiącka, która 
jest dla wszystkich. Zarówno dla tych, którzy ulegają JZN, jak i dla tych, którzy go 

stosują. 
Tak jak w zamierzchłej przeszłości najczęściej toczyła się walka o ogień, tak obecnie 

toczy się wszędzie walka o władzę nad umysłami, nad innymi ludami. Naszą intencją 
jest uchylenie rąbka tej tajemnicy. Jeśli bowiem nie znasz mechanizmów, jesteś osobą 
bezbronną, najwyżej wyczuwającą coś intuicyjnie. Natomiast wiedząc, możesz skutecz-

nie się temu przeciwstawić i powiedzieć „STOP”. Takie są nasze intencje. 

Dlaczego ten temat 
Ponieważ jest to gorzka prawda. 

Ponieważ jest to już więcej niż powszechne. 

Ponieważ demagogia i manipulacja stają się wszechobecne jak powietrze. 

Ponieważ ludzie nawet nie wiedzą, nie mają pojęcia, że są traktowani przedmiotowo, 

a nie podmiotowo. 

Ponieważ to jest dobry motyw przewodni dla wszystkiego, o czym dalej przeczytasz. 

Ponieważ pora, abyś poznał przynajmniej część mechanizmów, którymi organizują 
Ci świat. 

Ponieważ możesz się nauczyć, jak się przed tym obronić. 
Ponieważ nie musisz być ani ofiarą, ani ich wspólnikiem. 

Ponieważ po przeczytaniu tej książki będziesz zauważał to, co ukryte. 

Ponieważ zasługujesz na normalne życie, uczciwe traktowanie i sprawiedliwość. 
Ponieważ będziesz wiedzieć, co jeszcze wpisać w wykropkowane miejsce. 

Ponieważ ….………………………………………………………………………… 

Dlaczego nie opisujemy wszystkiego 

Opisaliśmy jakąś część posiadanej przez nas wiedzy. Nie wiemy, jakie mogą być inten-

cje niektórych osób, do czego tę wiedzę mogą wykorzystać. Stawiamy na pozytywne 

intencje, ale zdarza się, że w niektórych przypadkach może dojść do głosu ta „ciemna 

strony mocy”. Dlatego może to zabrzmi dziwaczne, ale czasami mniej znaczy lepiej 

czy jakoś tak… 



  Dlaczego poradnik? 9 

Zresztą nie wiemy, jak ten poradnik będzie przyjęty, a ponieważ w planach mamy 

kolejne, to w zależności od odbioru najprawdopodobniej będziemy ujawniali coraz 

więcej „narzędzi” w następnych książkach. 

Jaką będziesz mieć korzyść z tego poradnika 

Jest to publikacja wskazująca, jakie metody i sposoby używania języka są i będą (po 

przeczytaniu tej książki) wielu osobom znane. Jest to więc także zachęta do tego, żeby 

zrezygnować z niektórych mniej etycznych czy dwuznacznych metod i postawić na 

prawdziwe wartości. Jest to również zachęta do postawienia na relacje partnerskie, 

oparte na obustronnie akceptowanych i tak samo rozumianych wartościach.  

Próbujących zdobywać i utrzymać władzę zawsze było i będzie wielu, a pragnienie 

jej zdobycia zapewne będzie istniało zawsze. Więc dobrze, żeby „apteczka pierwszej 

pomocy” była cały czas pod ręką. 

Jak korzystać (nie mylić z korzyścią) z poradnika 

Po przeczytaniu czy to całości, czy to jakiegoś fragmentu choć przez chwilę rozejrzyj 

się wokół siebie. Przypomnij sobie, czy słyszałeś te lub im podobne słowa. Surfując 

po Internecie, słuchając telewizji, czytając jakiś tekst, zwróć uwagę na słowa, zwroty 

i na kontekst. I wtedy choć przez moment pomyśl: „Co to tak naprawdę znaczy, o co 

w tym chodzi?”. Jeśli zajdzie potrzeba, sięgnij do tego poradnika i znajda podobny frag-

ment. Może wtedy łatwiej zrozumiesz intencje nadawcy. 

Przebudzenie to świadomość, co się wokół Ciebie dzieje, jakie są intencje innych, 

co oni chcą zyskać, a Ty możesz stracić. 
Ilustracje wykonała Katarzyna Sokołowska, tutaj są biało-czarne, więc nie oddają 

pełni barw i symboliki niektórych kolorów (a to jest ważne). Nie podpisujemy ich 

tytułami, albowiem zgodnie z wątkiem tej książki wszystko lub prawie wszystko jest 

wieloznaczne. Skoro co drugie słowo (lub częściej) jest metaforą, to wybrane przez 

nas tytuły reprezentowałyby nasze rozumienie ilustracji, a co najważniejsze, związek 

przyczynowo-skutkowy między treścią i ilustracją. Dlatego zdecydowaliśmy się nie 

podawać ich tytułów. 

To będzie ciekawe doświadczenie, gdy, Czytelniku, w sposób dla siebie zrozumiały 

połączysz ilustrację z treścią. Będzie to też swoista forma „nagrody” za trafne skojarze-

nie tych dwóch elementów. Jest to także, według nas, zbieżne z tytułem książki i repre-

zentuje ideę JZN, w którym każdy może znaleać coś dla siebie. 
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I jeszcze coś bardzo wacnego! 

W książce można spotkać zdania, które wydają się nieprawidłowo sformułowane, ale 

jest to celowe i zaplanowane. Wynika to m.in. z tego, że dla mózgu wszystko, co jest 

bardzo „poprawne” i podobne do innych rzeczy, nie jest atrakcyjne, nie przyciąga zbyt-

nio uwagi i na ogół nie zostaje zapamiętane. Zgodnie z powiedzeniem „dzień jak co 

dzień” lub „dzień podobny do innych”, kiedy to nie wydarzyło się nic szczególnego, 

odmiennego, co by mogło być zapamiętane. 

Pamięć ikoniczna (krótkotrwała) nie nadaje takim rzeczom jakiegoś specjalnego 

statusu i tym samym w pamięci długoterminowej nie jest to w żaden szczególny sposób 

wyróżnione. Ot, takie to podobne do innych… 

To, co jest odmienne od „naszej szarości” życia, na pewno zostanie zauważone i za-

pamiętane. Wystarczy, że np. sąsiad podjedzie pod dom nowym różowym hummerem. 

Będziesz, Czytelniku, bardzo długo miał to przed oczami i zastanawiał się: „Za co 

go kupił?”, „Dlaczego różowy, czyżby…?” itd. To właśnie było tak odmienne, że będzie 

za Tobą bardzo długo „chodziło”. 

Podobnie jest w Języku Zręcznie Niejasnym. Posługujemy się różnymi narzędziami 

i metodami, żeby jakiś komunikat wyróżnić i/lub przemycić do Twojej pamięci. Stosu-

jemy i zdania prawostronne, i lewostronne, i język E-Prime, i neologizmy, i wiele innych.  

Tak samo czynią często nadawcy innych komunikatów (jeśli mają wiedzę na ten 

temat), aby zapadły w pamięć. Tak można przemycać i kotwiczyć różne różne treści 

i znaczenia komunikatów. To działa. Po prostu działa. 

Jeśli jeszcze nie dowierzasz, to przypomnij sobie Gwiezdne Wojny i język mistrza 

Yody — nietypowy, inny od tego „poprawnego”. Wahanie i niedowierzanie w Tobie 

wyczuwam wielkie… 

„Zgodę swoją Rada ci daje. Uczniem Skywalker twoim będzie”. A to jest najzwy-

klejsza, najprostsza inwersja. 

W książce znajdziesz wiele innych ciekawych przykładów, stąd to krótkie wyja-

śnienie. 

I to tyle wstępu. Przechodzimy do znacznie ciekawszych rzeczy, więc zapnij pasy! 
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ROZDZIAŁ 1.  

PRZEDPOKÓJ 

Prawdziwą sztuką jest namalowanie obrazu  
bez ucycia farb, pędzli, płótna. 

— Katarzyna Sokołowska 

Język zręcznie niejasny czy język specjalnie niejasny?  

Mikołaj Rej napisał: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, 

iż swój język mają”1. Był to swego rodzaju głos przedstawiciela narodu promujący 

używanie języka polskiego i zerwanie z panującą modą pisania przy użyciu klasycz-

nej łaciny (której nie potrafił używać, a jej brzmienie kojarzyło mu się z gęganiem).  

Na przestrzeni wieków to powiedzenie zostało przeformułowane na potrzeby 

chwili i dzisiaj często jest odmiennie rozumiane lub używane. Z reguły przez tych 

sfrustrowanych, którzy z jakiegoś powodu nie chcą, bąda częściej nie potrafią, po-

rozumieć się w innym języku. A przecież umiejętność porozumiewania się nie za-

biera odrębności. Wręcz przeciwnie: im lepiej rozumiemy innych (nie tylko w ob-

szarze językowym), tym łatwiej i z większą świadomością możemy zachować swoją 
unikatowość. Im lepiej znamy i „czujemy” język obcy, rozumiemy kontekst i niuanse, 

czujemy intencje, tym łatwiej jest nam się komunikować, unikając błędów, pomyłek 

czy konfliktów. Niektórym niestety trudno to zrozumieć. 
W czasach współczesnych obserwujemy narastającą równorzędność używania ję-

zyków obcych, szczególnie języka angielskiego, względem języka polskiego. Jest to 

swego rodzaju wymóg czasów, następstwo globalizacji, braku granic i szerokich moż-
liwości kontaktów międzynarodowych (prywatnych czy biznesowych). Jeśli chcemy 

stanowić jedność i z tego czerpać, musimy się porozumieć i język staje się tego pod-

stawowym narzędziem.  

Zajmujemy się językiem jako jednym z podstawowych środków wyrazu i prze-

kazu. Jednym z wielu, ponieważ komunikujemy się nie tylko za pomocą słów, ale 

 
1 Dwuwiersz pochodzi z wierszowanego tekstu Mikołaja Reja pt. Do tego, co czytał (1562). 
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także za pomocą mimiki, tonu głosu, intonacji i akcentowania, używania pauz, mowy 

ciała, sposobu poruszania się, ubioru, przestrzeni (proksemika) i wielu innych środków. 

Zrozumiałość przekazu jest doskonała wtedy, gdy odbiorca rozumie i uświadamia 

sobie intencje nadawcy. To nie jest tak, że nadawca ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za zrozumienie wysłanego komunikatu. Ta odpowiedzialność w najprostszym ujęciu 

jest podzielona pomiędzy nadawcę i odbiorcę, chociaż wiele osób może się z tym stwier-

dzeniem nie zgodzić. Łatwiej i wygodniej jest przecież wskazać „kozła ofiarnego”, niż 
wziąć odpowiedzialność za porażkę komunikacyjną, brak porozumienia. Docho-

dzimy więc do błędów i lapsusów językowych, bardziej lub mniej gramatyczno-sty-

listycznych konstrukcji. Jakże często jest w użyciu zwrot: „Och, ale cię zrozumiałem”. 

Złe zrozumienie komunikatu może być błędem wynikającym z różnic pomiędzy na-

dawcą a odbiorcą, rozmaitych doświadczeń, wartości, przekonań, oczekiwań czy in-

tencji. Może być także zamierzonym efektem stosowania „specyficznego” języka.  

Tutaj wciąż mamy ciekawą kwestię, nad którą się zastanawiamy. Jak powinniśmy 

dalej przedstawiać treść tej książki? Czy powinniśmy używać zwrotu „język zręcznie 

niejasny”, czy też zwrotu „język specjalnie niejasny”. Różnica sprowadza się do słów 

„zręcznie” i „specjalnie”.  

W słowniku2 słowo „zręcznie” jest zdefiniowane jako sposób odznaczający się dużą 
sprawnością (fizyczną), ale także jako spryt, pomysłowość, przebiegłość (zręcznie coś 
przedstawić, o coś poprosić, pokonać lub coś ominąć). Słowo „specjalnie, specjalny” 

oznacza coś wyjątkowego, niezwykłego. Może to dotyczyć osoby, rzeczy, zachowania, 

sytuacji (specjalne traktowanie, specjalne potrawy itp.). 

Wybór był więc trudny. Bo przecież coś, co robimy zręcznie, też robimy w jakimś 
celu — spełnione jest tutaj rozumienie, że „specjalnie”.  

W końcu wybraliśmy określenie „zręcznie”. Dlaczego? Otóż każde słowo ma swoją 
denotację i konotację. Detonacją jest to, co dane słowo nazywa — np. ocean. Ocean 

to jeden z trzech największych akwenów na naszej planecie. Konotacja tego słowa to 

nasze emocjonalne z nim skojarzenia. Tak więc bezmiar wody, wodna pustynia, bogac-

two różnych form życia, niezbadane głębie, ryzyko i niebezpieczeństwo, ale także 

ocean możliwości, miłości i uczuć.  
Inną przesłanką było to, że wyrazy bywają nacechowane (pozytywnie lub negatyw-

nie). „Zręcznie” wydaje się nam dość pozytywnie nacechowane i dające więcej po-

zytywnych skojarzeń emocjonalnych niż określenie „specjalnie” (chociaż „specjalnie” 

w pewnych sytuacjach też jest bardzo trafne i właściwe). 

Podczas analizy konotacji przyszła nam na myśl sytuacja z obszaru wojen szy-

frów (trwają zapewne do dzisiaj). Celem szyfru jest przekazanie w sposób utajniony 

informacji. Szyfr nie powinien być łatwy do złamania, czyli do poznania i zrozumienia 

 
2 B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego jCzyka polskiego, WILGA, Warszawa 1996. 
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treści. Bardzo podobnie (choć z innymi założeniami) wygląda proces komunikacji z dru-

gim człowiekiem. Aby przekazać informację, kodujemy ją w swój indywidualny 

sposób. Tym niemniej naszym celem jest wybranie kodu czytelnego dla odbiorcy. 

Kodu, który pozwoli mu zrozumieć informację. Każdy z nas ma odrobinę odmienny od 

innych sposób komunikowania się, dlatego czasem pojawiają się też nieporozumienia. 

Większość elementów kodu jest znana obydwu stronom i tak samo interpretowana. 

Jednak większość nie oznacza „wszystko”.  

Przykład 1 

„Możesz to zrobić” — zwrot wypowiedziany bez akcentowania jest informacją. 
Jeżeli jednak podniesiemy na końcu zwrotu głos (część podkreślona): „Możesz to 

zrobić”, to zwrot zamienia się w pytanie: „Możesz to zrobić?”. 

Jeżeli to samo słowo wypowiemy w inny sposób, np. z naciskiem i zdecydowanie, 

to przekaz przybiera formę polecenia: „Możesz to zrobić!”. 

Przykład 2 

„To, co panu proponuję, jest bardziej funkcjonalne”. 

Wypowiedz ten zwrot, kładąc nacisk po kolei na podkreślonych wyrazach. 

1. To, co panu proponuję, jest bardziej funkcjonalne. 

2. To, co panu proponuję, jest bardziej funkcjonalne. 

3. To, co panu proponuję, jest bardziej funkcjonalne. 

4. To, co panu proponuję, jest bardziej funkcjonalne. 

5. To, co panu proponuję, jest bardziej funkcjonalne. 

Jak widać, w jednym zdaniu możemy zawrzeć pięć różnych przekazów (interpre-

tacji), używając oprócz słów także akcentu. 

Powyższe przykłady obrazują, jak można zmienić przekaz komunikatu (przy nie-

zmienionej strukturze zdania) poprzez wykorzystanie głosu.  

Innym narzędziem może być przecinek, zrobienie dłuższej (wymownej) pauzy, 

użycie gestykulacji lub postawy ciała. Możliwości jest wiele. 

Przykład 3 

„Przebaczyć nie wolno karać” — oczywiście brakuje tutaj czegoś, zapewne prze-

cinka, prawda? 

To postawmy ten przecinek: 

„Przebaczyć, nie wolno karać”. 

Co mamy? Wyraany, jednoznacznie brzmiący komunikat! Przebaczyć! Nie wolno 

karać! 
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Ale postawmy tenże przecinek w innym miejscu: 

„Przebaczyć nie, wolno karać”. 

I co teraz? Tryb dopuszczający czy warunkowy? Wyrazy „wolno karać” nie nakła-

dają obowiązku karania, dopuszczają jedynie taką możliwość. 
To postawmy może przecinek w jeszcze w innym miejscu: 

„Przebaczyć nie wolno, karać”. 

Zupełna odwrotność pierwszego przypadku. Nie można przebaczyć!! Karać!! 
Tak więc dzięki użyciu jednego małego znaku interpunkcyjnego mamy trzy moż-

liwości i trzy różne znaczenia. To odnosi się do napisanych wyrazów. Za pomocą 
słów (wyrazy wypowiedziane) możemy osiągnąć to samo dzięki odpowiednio zro-

bionej pauzie w miejscu przecinka, bo przecież wypowiadając takie zdanie, nie wtrą-
cimy „a teraz przecinek”. 

Dlaczego podaliśmy powyższe przykłady? 

Ponieważ takich „zręczności językowych” w codziennej komunikacji jest wiele 

i łatwiej je zauważyć, mając w pamięci właśnie przykłady.  

W dalszej części tego rozdziału przedstawiamy tylko ich część, ale nawet ta część 
pozwoli się zorientować, jak jesteśmy bombardowani narzędziami i przekazami przy 

ich użyciu. Wyszliśmy z założenia, że wartościowe będzie odniesienie się do nich nawet 

na ogólnym poziomie, krótkim, lakonicznym ich opisem. W końcu to chyba lepiej wie-

dzieć „coś”, niż nie wiedzieć „nic”.  

 



 Rozdział 1. Przedpokój 15 

Odbiorca dokonuje zdekodowania (rozszyfrowania) przekazu. To jest bardzo new-

ralgiczne i kluczowe miejsce w procesie komunikacji. W tym momencie (momencie 

rozkodowywania) następuje zrozumienie przekazu, czyli skojarzenie z tym, co jest 

odbiorcy znane, bliskie, charakterystyczne dla niego. Ważną rolę w rozkodowaniu od-

grywają wartości odbiorcy, jego przekonania, doświadczenia, upodobania, stan emocjo-

nalny, sytuacja materialna i/lub rodzinna, zawodowa, jego potrzeby, oczekiwania — 

lista jest bardzo długa. 

To, jak informacja zostanie rozkodowana, ma wpływ w obszarze przetwarzania in-

formacji na decyzję, jaką odbiorca podejmie. Oczywiście nie zawsze musi to być de-

cyzja, nadawcy może chodzić o wywołanie zakładanego stanu emocjonalnego (np. 

buntu, zgodności), zakładanej postawy. Może chcieć wpłynąć na sposób myślenia, 

przekonania, na tworzenie stereotypów, utrwalanie lub zmianę nawyków.  

Aby stosować skuteczne komunikaty (lub bronić się przed ich działaniem), pro-

ponujemy przeczytać dalszą część książki, przyjrzeć się ich strukturze i pamiętać, że 

kontekst ich stosowania jest kluczowy. 

Zręcznie sformułowany komunikat w JZN daje zakładany efekt. Specjalnie podany 

nie wzbudza podejrzeń, a przenika do umysłu. W końcu „wojna” o umysły trwa od nie-

pamiętnych czasów. I odnajdujemy tutaj, w tej „wojnie”, dwa wcześniej podane słowa: 

„zręcznie” i „specjalnie”. Jeżeli nie możemy dokonać prostego skojarzenia, to możemy 

sobie „dopowiedzieć” to, co nie zostało wypowiedziane, zrozumieć w kontekście, 

zrozumieć po swojemu, odwołać się do swoich przekonań lub chociażby do tego, czego 

oczekujemy (jak zwykle możliwości jest bardzo wiele). Zresztą np. w języku polityki 

funkcjonuje przekonanie, że chodzi o powiedzenie jak największej liczby słów, po-

ruszenie wielu tematów, nie mówiąc niczego konkretnego.  

Zastanawiamy się, pisząc te słowa, jak namalować obraz bez użycia pędzla, płótna 

i farb. Z drugiej strony w dzieciństwie słyszeliśmy o królu, który chodził bez szat, będąc 

przekonanym o swoim eleganckim stroju. To musieli być (krawcy) wielcy mistrzo-

wie języka zręcznie i sprytnie niejasnego. Czyżby przepowiednia z przeszłości?  

Po rozkodowaniu przekazu i podjęciu decyzji przychodzi pora na zakomuniko-

wanie tego przez odbiorcę w jego języku (troszeczkę jednak odmiennym). Dla polityka 

zapewne będzie to oczekiwane głośne „Tak! Tak! Tak!”, dla sprzedawcy „Tak…”, 

dla rodzica „Niech będzie…”. Warunkiem jest jednak zręczne sformułowanie komuni-

katu i sprytne jego podanie w celu jak najmniej problemowej konsumpcji. W końcu 

sam odbiorca staje się nadawcą i proces powtarza się od początku. 

Historia zna wielu świetnych mówców i ich wystąpienia. Historia zna także wiele 

przykładów JZN i ich skutki. Naszą intencją jest przedstawienie drobnej części tego ję-
zyka. Byłoby dobrze, gdybyśmy mieli świadomość tego, jak jesteśmy „karmieni” JZN, 

choćby po to, aby umieć to zauważyć i nie być narzędziem w rękach innych.  
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Największym wrogiem wiedzy nie jest ignorancja,  
tylko złudzenie wiedzy. 

— Stephen Hawking 

Wiemy, że medal ma dwie strony. Znajdą się zapewne osoby, które uznają przedsta-

wiane wzorce i struktury za tak ciekawe i przydatne, że po nie sięgną. Dlatego za-

prezentujemy tylko część naszej wiedzy, mając na uwadze konieczność i zasadność 
budowania dobrych i zdrowych relacji z innymi wokół. Jest to ta część, która nie 

powinna w sposób znaczący wpłynąć na zachwianie czegoś, co nazywamy równo-

wagą w naturze. Nie chcemy, aby jedna grupa zdobyła przewagę nad drugą i ją zdo-

minowała, chociaż o to się toczy odwieczna wojna. Bardziej zależy nam na aspekcie 

poznawczym, który pozwoli dostrzec przypadki wykorzystania JZN. Jeśli ktoś używa 

w stosunku do nas pewnych technik, sposobów czy JZN, to nie mając o tym pojęcia, 

jesteśmy praktycznie bezbronni. Bo jak bronić się przed czymś, o czym nie wiemy?  

Pamiętamy doskonale z naszych warsztatów, jak czasami wieczorem przy kominku 

zdarzało się nam uchylić rąbka wiedzy, której w tej książce nie podajemy. I pamię-
tamy, jak mówiono: „To straszne i przerażające…”, „To oznacza przecież pełną władzę 
nad innymi…” i wiele podobnych rzeczy.  

Mówiono to z jednoczesnym błyskiem pożądania w oczach, pożądania bycia tymi, 

którzy taką władzę posiadają. A to była tylko kropla w morzu możliwych zręczności 

i niejasności językowych. 

W tym rozdziale przedstawiamy kilkadziesiąt przykładów narzędzi, które będą się 
przewijać w dalszej treści książki, a utrudnieniem byłoby ciągłe zaglądanie do podręcz-

nego słownika. Oto one.  

Akcent wyrazowy — silniejsze wymówienie jednej z sylab w wyrazie. Polega on 

na wyróżnieniu — za pomocą środków fonetycznych, przez wzmocnienie głosu lub 

intonację — pewnych sylab w wyrazie. Może być stały — wówczas pada na jedną 
określoną sylabę we wszystkich wyrazach i w formach wyrazu. 

Akcent zdaniowy — silniejsze wymówienie jednego z wyrazów w zdaniu. 

Anafora (inaczej: powtórzenie) — środek stylistyczny polegający na zaczynaniu 

kolejnych wersów od tych samych wyrazów. 

Animizacja (inaczej: ożywienie) — środek stylistyczny polegający na przypisa-

niu przedmiotom lub zjawiskom cech istot żywych. 

Antonimy — wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. Dzielimy je na: antonimy prze-

ciwstawienia, których człony się wykluczają (nie podlegają stopniowaniu): praca – wy-

poczynek, wschód – zachód, oraz antonimy właściwe, opisujące posiadanie lub niepo-

siadanie jakiejś cechy (podlegają stopniowaniu): dobry – zły. 

Bezokolicznik — nieosobowa forma czasownika, zakończona na -ć lub -c. 

Cytat — dosłowne przytoczenie czyichś słów.  
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Epitet — środek stylistyczny; wyraz — najczęściej przymiotnik — będący okre-

śleniem rzeczownika. 

Farsa — odmiana komedii oparta na błahych konfliktach, karykaturze i komizmie 

sytuacyjnym. Przenośnie: rzecz niepoważna, niedorzeczność, głupstwo, kpina. 

Frazeologizm — związek frazeologiczny, stałe utarte połączenie wyrazów, które 

oznacza co innego, niż to wynika ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzą-
cych w jego skład.  

Frazy — mają postać zdania (równoważnika zdania), a ich elementy są ze sobą ściśle 

zespolone znaczeniowo, np. człowiek człowiekowi wilkiem. 

Hiperonimy — wyrazy o zakresie znaczeniowo szerszym, np. pies w stosunku do 

owczarka. 

Hiponimy — wyrazy o zakresie znaczeniowo węższym, np. owczarek w stosunku 

do psów. 

Homonimy — dwa różne wyrazy słownikowe, które brzmią i wyglądają tak samo, 

ale nie ma między nimi żadnego związku znaczeniowego. 

Intencja wypowiedzi — zamysł nadawcy, który chce osiągnąć określony cel. Ta 

sama wypowieda może wyrażać różne intencje.  

Intonacja — podniesienie lub obniżenie tonu wypowiedzi (melodia zdania). 

Metafora (inaczej: przenośnia) — środek stylistyczny; takie połączenie wyrazów, 

które zmienia ich znaczenie. 

Mit — pradawna opowieść nieznanego pochodzenia oparta na starożytnych wie-

rzeniach. Mit próbuje wyjaśnić pochodzenie, naturę i przeznaczenie świata, bogów 

i człowieka. 

Morał — uwaga, nauka umoralniająca, puenta końcowa o charakterze pouczają-
cym, objaśniająca symbolikę przedstawionych zdarzeń. 

Mowa niezalecna — dosłowne przytoczenie czyjejś wypowiedzi.  

Mowa zalecna — przytoczenie czyichś słów w formie zdania podrzędnego, roz-

poczynającego się od spójników: że, żeby, aby, czy. 

Narracja — wypowieda mająca na celu przedstawienie zdarzeń w określonym 

porządku czasowym i przyczynowo-skutkowym, informująca zwykle o faktach mi-

nionych; jest to także sposób opowiadania. 

Neologizm — nowy wyraz zbudowany z elementów już obecnych w języku. 

Obiektywizm — postawa człowieka w ocenie zjawisk, ludzkich zachowań i syste-

mów wartości, oparta na równoważeniu pierwiastka racjonalnego i emocjonalnego, na 

kierowaniu się racjami zarówno dobra ogólnego, jak i własnego. 

Oksymoron — wyrażenie, które tworzy się przez zestawienie wyrazów o prze-

ciwstawnych znaczeniach. 

Onomatopeja — dawiękonaśladownictwo; w poezji jest jednym ze środków sty-

listycznych i polega na stosowaniu i gromadzeniu wyrazów dawiękonaśladowczych. 
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Partykuła — jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy, wyraża, uwydat-

nia pytanie, rozkaz, zaproszenie, przypuszczenie, życzenie, np.: bym, byś, by, byście, 

czy, nie, niech, oby, niechaj, byle, bodaj, chyba. 

Personifikacja (inaczej: uosobienie) — środek stylistyczny, przypisanie cech 

ludzkich przyrodzie lub przedmiotom martwym. 

Polisemia — jeden i ten sam wyraz słownikowy mający wiele znaczeń, ale znacze-

nia te są ze sobą powiązane. 

Przyimek — nieodmienna i niesamodzielna część mowy, dopiero w połączeniu 

z innym wyrazem tworzy całość znaczeniową, czyli wyrażenie przyimkowe. Przyimki 

dzielimy na:  

• Proste: w, o, z, za, u, do, nad, na, dla, bez, przy, od, ku, mimo, śród, przed, po, pod, 

przez, między. 

• Złożone: obok, około, oprócz, spod, spoza, zza, znad, ponad, poprzez, pośród, po-

między, wbrew, pomimo. 

Przysłówek — nieodmienna część mowy, która odpowiada na pytania: jak? gdzie? 

kiedy? 

Pytanie retoryczne — środek stylistyczny; pytanie pozorne, gdyż nie wymaga 

odpowiedzi; jest to jak gdyby stwierdzenie ujęte w formę pytania. 

Retrospekcja — sposób ujęcia tematu polegający na wprowadzeniu do opowia-

dania wcześniejszych faktów, łamiących chronologiczny tok narracji. 

Rodzina wyrazów — grupa wyrazów pokrewnych, które mają ten sam rdzeń. 
Równowacnik zdania — wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia, czyli 

brak jest w tym wypowiedzeniu czynności wykonywanej.  

Sentencja — zwięzłe, wyraziste zdanie zawierające ogólną myśl o charakterze 

filozoficznym lub moralnym. 

Subiektywizm — kierowanie się w działaniu oraz w ocenie faktów i zjawisk wy-

łącznie własnym sposobem widzenia; stronniczość. 
Symbol — umowny znak ukrytej treści w konkretnym dziele literackim bąda pla-

stycznym. Może nim być postać, miejsce, przedmiot lub zdarzenie. Symbol jest tajem-

niczy i może być rozumiany na wiele sposobów. 

Synonim — wyraz bliskoznaczny, wyraz o podobnym lub takim samym znacze-

niu co inny wyraz. 

Synonimia — polega na wyrażeniu tej samej treści za pomocą dwóch lub kilku 

form językowych: synonimia całkowita i częściowa. 

Wyracenia — ich ośrodkiem jest rzeczownik, np. dziadowski bicz. 

Wyracenia określające — np. cisza jak makiem zasiał. 
Wyracenie przyimkowe — połączenie przyimka z rzeczownikiem, zaimkiem 

rzeczownym, przymiotnikiem, liczebnikiem oraz przysłówkiem. 
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Zaimek — odmienna część mowy, która odmienia się przez przypadki, liczby i ro-

dzaje oraz odpowiada na pytania tych części mowy, które zastępuje. Wyróżniamy: 

• Zaimki rzeczowne — występują w funkcji rzeczownika i odpowiadają na jego pyta-

nia: kto? co? Ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one, kto, co, ktoś, coś, nikt, nic. 

• Zaimki przymiotne — występują w funkcji przymiotnika i odpowiadają na jego 

pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? Mój, swój, twój, 

czyj, nasz, wasz, taki, jaki, który, ten, tamten, inny, ta, ci. 

• Zaimki liczebne — występują w funkcji liczebnika i odpowiadają na jego pytania: 

ile? który z kolei? Ile, tyle. 

Zapocyczenia — elementy językowe przeniesione z innego języka. 

Zdanie pojedyncze — zdanie, w którym występuje tylko jedno orzeczenie. 

Zwroty — ich ośrodkiem jest czasownik, np. drzeć koty, wciskać kit. 

Inne zwroty i określenia będziemy opisywać w tekście w trakcie ich stosowania lub 

przytaczania. 

Oddzielną grupę stanowią chwyty erystyczne. Podajemy kilka najczęściej wystę-
pujących: 

Argumentum ad auditorem — sposób polegający na odwołaniu się nie do dysku-

tanta, lecz do słuchaczy, zwłaszcza ich uczuć, w celu pozyskania ich przychylności 

w wiedzionym z kimś sporze. 

Argumentum ad baculum — argument odwołujący się do kija, nazywany po-

wszechnie argumentem siły. Polega na zastraszeniu słuchaczy, którym mówca mówi 

wprost lub tylko sugeruje, że spotka ich coś złego z jego strony, jeżeli nie przyznają 
mu racji. Może to być groaba użycia siły fizycznej, środków przymusu itp.  

Argumentum ad hominem — sposób polegający na odwołaniu się do racji, założeń 
niekwestionowanych, a nawet deklarowanych przez przeciwnika. 

Argumentum ad ignorantiam — sposób polegający na odwołaniu się do niewiedzy 

przeciwnika, do rzekomych faktów, których rozmówca nie zna albo w danym mo-

mencie nie jest w stanie sprawdzić.  
Argumentum ad misericordiam — sposób polegający na odwołaniu się do litości. 

Argumentum ad personam (argument odwołujący się bezpośrednio do osoby) — 

chwyt uważany za równie naganny co argument siły. Polega on na ośmieszaniu prze-

ciwnika, wytykaniu mu rzeczywistych i rzekomych wad, co ma przekonać słuchaczy, 

że ktoś taki nie może mieć racji.  

Argumentum ad populum — sposób polegający na odwołaniu się do poglądów, 

upodobań rozpowszechnionych w danym środowisku, np. do przesądów rasowych, ste-

reotypów narodowych w celu pozyskania przychylności słuchaczy dla swoich poglądów.  

Argumentum ad vanitatem — sposób polegający na odwołaniu się do próżności 

rozmówcy, na zjednywaniu rozmówcy przez komplementowanie, pochlebstwa. 
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Argumentum ad verecundiam — sposób polegający na odwołaniu się do nieśmia-

łości rozmówcy, np. przez przywołanie czyjegoś lub powszechnie czy środowiskowo 

uznanego autorytetu, którego przeciwnik nie może zakwestionować, naraziłby się 
bowiem na zarzut zarozumiałości. 

Powyższe pojęcia mogą się pojawić na stronach tej książki. Podajemy je w tym 

miejscu. aby łatwo było do nich wrócić, po nie sięgnąć, jak (metaforycznie) po części 

ubrań (kurtki, płaszcze, buty itd.) codziennie używanych, które czekają na nas w przed-

pokoju. Stąd nazwa „przedpokój”, a nie np. „szafa”, w której nie trzymamy tak „pod-

ręcznych” rzeczy. 

Ilość opisanych pojęć oraz treść, którą niosą, pokazują, że są nieodłącznymi ele-

mentami komunikacji, praktycznie są wszędzie i „osaczają nas” ze wszystkich stron 

i w każdym miejscu. Taka współczesna złota klatka, złota, a skromna. A przecież życie 

w klatce, nawet złotej, jest jednak życiem w klatce, żeby nie użyć określenia „jest 

chowem klatkowym”.  

To tylko część JZN, którym ludzkość się posługuje świadomie bąda nieświadomie. 

Byłoby nader trudno czytać dalej, gdybyśmy przy każdym przykładzie chcieli poda-

wać, które to narzędzie. Treść książki byłaby nadziana odwołaniami, odnośnikami, 

a domyślamy się, jak „lekko i przyjemnie” by się ją wtedy czytało.  

Co warto zapamiętać: 
1. Jedno z niepodważalnych praw: nie można się nie komunikować. 
2. Komunikujesz się, gdy milczysz, śpisz czy usilnie nie chcesz się komunikować. 
3. Walka o umysły i dusze trwa od niepamiętnych czasów. 

4. Powinieneś wiedzieć po lekturze, co jest istotniejsze: to, co się mówi, czy jak się 
mówi. 

5. Zręcznie niejasny czy sprytnie niejasny? Po przeczytaniu ostatniego rozdziału 

sam, Czytelniku, ocenisz. 



Dlaczego warto mieć pełną wersję?

Pełną wersję książki zamówisz na stronie

wydawnictwa Złote Myśli

https://www.zlotemysli.pl/prod/13

966/jezyk-zrecznie-niejasny-kata

rzyna-sokolowska-mare.html

Dodaj do koszyka
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