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Doktor Marshall Rosenberg jest psychologiem, wywodzącym się z nurtu psychologii 

humanistycznej, uczniem Carla Rogersa. Od wielu lat, bardzo intensywnie jeździ po świecie i 

propaguje pokojowe metody rozwiązywania konfliktów. W Afryce rozdziela walczące 

szczepy, na zachodnim brzegu Jordanu mediuje pomiędzy Żydami i Palestyńczykami, w 

krajach byłej Jugosławii uczy dzieci i nauczycieli zrozumienia dla innych kultur. Prowadzi 

treningi i szkolenia ucząc metody, którą nazwał Porozumienie bez Przemocy
1
.  Polskę 

odwiedził dotychczas trzykrotnie, na zaproszenie Stowarzyszenia Polska Wspólnota Pokoju. 

Wygłaszał wykłady w Kancelarii Prezydenta RP, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a 

także dla osób współpracujących z Niebieska Linią. Przedstawiony poniżej wykład odbył się 

w Białobrzegach koło Warszawy, w lutym 2005 roku, dla dyrektorów szkół i nauczycieli 

realizujących projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Ucząca Się”. Spotkanie to 

odbyło się przy okazji prowadzonego przez Rosenberga IIT – Intensywnego 

Międzynarodowego Treningu NVC. 

Wygłoszony przez Marshalla Rosenberga wykład dla CEO, został nagrany i 

przygotowany do upowszechnienia, za zgodą Rosenberga, przez Elżbietę Nerwińską, w tym 

czasie dyrektora Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej. CMPPP 

było centralną placówką doskonalenia nauczycieli, w której od 2004 roku podejmowano 

próby wprowadzenia do naszych szkół metody Porozumienia bez Przemocy, realizując 

program „Porozumienie w szkole”. Organizowane były prezentacje, wykłady i szkolenia w 

celu zaznajomienia uczniów i nauczycieli z procesem budowania wzajemnego szacunku i 

porozumienia w szkole. Metoda PBP Rosenberga była prezentowana na wielu konferencjach i 

opisywana w kilku artykułach na łamach „Charakterów”, „Niebieskiej Linii” a także 

„Zwierciadła”. Można też na ten temat przeczytać w publikacjach, które dotychczas ukazały 

się na polskim rynku wydawniczym. Są to: Marshalla Rosenberga „Porozumienie Bez 

Przemocy. O języku serca” i „Edukacja wzbogacająca życie” – obie pozycje ukazały się 

nakładem Wydawnictwa Jacek Santorski & Co. Natomiast Wydawnictwo CMPPP w ramach 

serii „Biblioteka Szkolnej Żyrafy” opublikowało następujące pozycje: „Porozumienie Bez 

Przemocy, czyli język żyrafy w szkole” – poradnik dla nauczycieli Towe Widstrand, 

Marianne Gethlin i Niclasa Ronstrom, „Empatyczna klasa. Relacje, które pomagają w nauce” 

autorstwa Sury Hurt i Vitorii Kindle Hudson, „Dorastanie w zaufaniu” Justine Mol oraz 

„Strażnicy Uśmiechu” 1 i 2 Nady Ignjatović Savić.  

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do lektury książek, a także poniższego 

wykładu. Wierzę, że zmiana języka i sposobu porozumiewania się w polskich szkołach może 

przyczynić się do powstawania edukacji, która będzie służyła życiu i rozwojowi uczniów, 
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nauczycieli i rodziców. Podjęłam próbę zredagowania wykładu i udostępnienia go w wersji 

drukowanej „Psychologii w szkole”, ponieważ chciałabym, aby jak najwięcej nauczycieli, 

psychologów, pedagogów i wychowawców miało okazję zapoznać się z propozycją 

Rosenberga. Wykład został też udostępniony na stronie internetowej CMPPP 

www.cmppp.edu.pl.  

Życzę przyjemnej lektury  

Elżbieta Nerwińska  

 

 

Spotkanie z Marshallem Rosenbergiem dla przedstawicieli programu CEO „Szkoły uczące 

się” Białobrzegi 2005 

Dzień Dobry! 

Cieszę się, że poświęcicie mi swoją  uwagę i swój czas. Mam nadzieję, że wspólnie 

dojdziemy do pewnych wniosków. Podzielę się z wami procesem, który dla mnie okazał się 

bardzo wartościowy i wiem, że wiele osób na całym świecie mówi, że jest wartościowy 

również dla nich. Jestem szczególnie zadowolony, że mam możliwość dzielenia się tą wiedzą 

z ludźmi, którzy uczą dzieci. Moim priorytetem jest tworzenie szkół, które będą 

przygotowywać kolejne pokolenia zgodnie z najważniejszymi wartościami. Jestem 

zainteresowany procesem edukacyjnym, który niezależnie od tego, jaki program realizuje i w 

jaki sposób działa, uczy rzeczy, o których za chwilę powiem. Chodzi o to, żeby pomóc 

ludziom zrozumieć, że posiadamy moc, siłę i umiejętność uczenia się. Mamy moc i 

możliwość uczynienia życia cudownym! Druga rzecz to taka, że szkoły mogą uświadamiać, 

jak dobrze czuje się człowiek, kiedy przyczynia się do szczęścia innych. Ja nie chodziłem do 

takich szkół. Chodziłem do szkół, które uczyły mnie, że największą wartością jest 

posłuszeństwo wobec władzy. Chodziłem do szkół, w których mówiono - nie uczysz się żeby 

wzbogacić swoje życie, uczysz się po to, żeby zdobywać nagrody. Dlatego przez ostatnie 

czterdzieści lat próbuję pomagać w tworzeniu szkół, które mają inne przesłanie. Będę 

zadowolony, jeśli w tym czasie wspólnie spędzonym, uda mi się podzielić z wami kilkoma 

założeniami takiej szkoły.  

Najważniejszą rzeczą jaką chcemy, żeby ludzie nauczyli się  w takich szkołach  jest język 

życia  zamiast języka dominacji. Proces, który nazywam Porozumieniem bez Przemocy
1
 jest 

językiem życia. To wartość, która pomaga nam komunikować się z innymi ludźmi w sposób 

                                                 
1
 NVC- Nonviolent Communication 

http://www.cmppp.edu.pl/
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pozwalający na czerpanie radości z dawania siebie innym. Chciałbym podzielić się tym 

językiem z wami i pokazać, jak może być zastosowany w procesie edukacji. 

Pomyślcie o kimś, kto zachowuje się w  taki sposób, który wam się nie podoba. Pokażę wam, 

jak można zastosować PBP w takiej sytuacji. Proszę was abyście zapisali pewne rzeczy, 

wybierzcie prawdziwą sytuację, możecie wybrać nauczyciela, ucznia czy kogoś spoza szkoły, 

którego zachowania nie lubicie. Kiedy już wiecie, o jaką osobę wam chodzi proszę zapisać 

jedną rzecz, jaką ta osoba robi, której nie lubicie. Popatrzcie, co napisaliście. To, o co was 

proszę to obserwacja, coś, co ta osoba zrobiła. Nie proszę was o interpretację tego, co ta 

osoba robi. Proszę o obserwację bez wartościowania.  

Pracowałem kiedyś w szkole z nauczycielami,  którzy mieli problemy w porozumiewaniu się 

z dyrektorem szkoły. Zostałem poproszony o przeprowadzenie mediacji. Spotkałem się 

najpierw z nauczycielami i zadałem im pytanie, które zadałem wam, aby powiedzieli o jednej 

rzeczy, którą dyrektor robi, której oni nie lubią. Jeden z nauczycieli momentalnie 

odpowiedział: „jest okropnym gadułą”. Czy widzicie różnicę między pytaniem, które 

zadałem a odpowiedzią, która uzyskałem? Pytałem, co ta osoba robi, a nie jaka jest. 

Zapytałem wiec ponownie, na co odpowiedział: „On myśli, że jest tutaj jedyną inteligentną 

osobą”. „To co mówisz, to diagnoza rzeczywistości, a nie odpowiedź co on robi”- 

odpowiedziałem. Nauczyciel nie potrafił tego zrobić. Dotyczy to wielu osób, obracamy naszą 

interpretację w fakty. Nie widzimy rzeczywistości, bo nasza interpretacja blokuje możliwość 

zobaczenia tej rzeczywistości. Nauczycielka, która siedziała obok próbowała mu pomóc. 

Powiedziała: „ja wiem o czym on mówi, dyrektor gada za dużo”.  „Za dużo” jest diagnozą - 

odpowiedziałem. Pytam, co on robi i nie proszę o analizy. Inny nauczyciel dodał: „On zawsze 

chce być w centrum uwagi”. To znowu diagnoza a nie odpowiedź na moje pytanie. Co on 

robi? Nastała cisza. Jeden z nauczycieli powiedział: „Marshall, to trudne”. Zgadzam się, tak, 

to bardzo trudne. Jeden z filozofów powiedział, że najwyższą formą ludzkiej inteligencji jest 

umiejętność obserwacji bez oceny. I o to was proszę. Zapiszcie obserwację bez 

wartościowania. Chciałbym usłyszeć co zapisaliście, żebyśmy nauczyli się dostrzegać różnice 

pomiędzy obserwacją a oceną. Kiedy powiecie mi, co ta osoba zrobiła, ja powiem wam czy to 

jest odpowiedź na moje pytanie. Chciałbym usłyszeć kilka przykładów. 

Głos z sali: „Mam ucznia, który co klika minut zadaje głupie pytania”. Co znaczy głupie 

pytanie? „Na przykład uczeń pyta czy może wyjść do toalety”. Mam wątpliwości co do tego, 

czy uczeń, co dwie minuty zadaje ci pytanie czy może wyjść do toalety. Myślę, że lepiej 

byłoby zapisać: mam ucznia, który zadaje mi pytanie częściej, niż ja chciałbym. Jeżeli są to 

pytania, co dwie minuty to ok., ale jakoś w to wątpię. 
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Kolejny głos z sali: „Jeden z moich uczniów gdy mówię, że jutro pierwszą lekcją jest 

matematyka zawsze mówi: o chłopaki, jutro nie ma matematyki, czyli zupełnie zmienia moje 

słowa”. Zawsze? „Tak zawsze”. Czyli nigdy nie było sytuacji kiedy przemilczał? Tak, to jest 

odpowiedź na moje pytanie. 

Kolejny głos z sali: „Jeden z uczniów śmieje się bez powodu, gdy zwracam mu uwagę”. To 

nie jest obserwacja, to diagnoza. Powiedziałaś bez powodu, a ja wierzę, że każdy z nas, każda 

istota ludzka, jeśli coś robi, to robi to z bardzo ważnego powodu. Będę mówił o tych 

powodach, za kilka minut. Moja diagnoza zachowania tego ucznia jest taka, że on robi to z 

jakiegoś ważnego powodu, twoja jest taka, że on robi to bez powodu. Ale ja pytałem o 

zachowanie a nie o diagnozę.  

Kolejne: „Jeden z uczniów, kiedy się spóźnia wita się ze wszystkimi i uniemożliwia mi przez 

15 minut prowadzenie lekcji” Co znaczy spóźnić się w Polsce? „Wejść po dzwonku do klasy”. 

Słowo spóźnić się przyjmuję jako diagnozę. Mieszkam w Szwajcarii gdzie spóźnić się 

oznacza przyjść minutę po ustalonym czasie. 

PBP wymaga oddzielenia dwóch rzeczy: obserwacji od oceny. Prezentowałem kiedyś PBP 

dla grupy 800 nauczycieli. Prosili, żebym pokazał ten proces korzystając z pomocy uczniów. 

Na scenie, obok mnie było ok. 10 uczniów. Jeden z nich robił coś, co było dla mnie bardzo 

frustrujące. A mianowicie zanim ja skończyłem mówić on dopowiadał swoje. Powiedziałem 

do niego: „Jestem sfrustrowany, kiedy mi przeszkadzasz”. Na co jego przyjaciel powiedział 

„On nie przeszkadza, on pomaga”. To było bardzo zawstydzające. Ten młody człowiek 

udowodnił mi, że nie stosuję tego, o czym właśnie mówiłem. Przeszkadzanie dla jednych 

może być pomaganiem dla drugich. 

Teraz dokonajmy oceny tego zachowania. Jestem przekonany, że byliśmy tak wychowywani, 

aby porozumiewać się w sposób, który wzmacnia agresję i przemoc. Jeżeli chcesz wzmocnić 

przemoc, oceń to zachowanie językiem szakala. Mam nadzieję, że nikt z was nie słyszał 

języka szakala, bo to właśnie wzmacnia przemoc na naszej planecie. Jeżeli używasz języka 

szakala powiesz komuś, co jest w nim złego, że zachowuje się w taki sposób. To język, który 

jednoznacznie ocenia to, co ludzie robią jako dobre bądź złe, w porządku bądź nie, normalne 

bądź nienormalne, prawidłowe bądź nie i używa tysiąca innych słów do osądzania innych. 

Zakładam, że nie macie takiego języka w Polsce. 

Kiedy powiedziałem coś takiego do nauczycieli w Stanach Zjednoczonych, niestety nie 

potrafili sobie wyobrazić nawet jednego dnia bez stosowania takiego języka. Przecież to nasze 

zadanie powiedzieć uczniom, co jest dobre a co złe, co prawidłowe a co nie, co właściwe a co 

nie. Chcieli zobaczyć, w jaki sposób ja mógłbym przeżyć jeden dzień w szkole nie używając 
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takiego języka. Chcieli, abym zademonstrował im język żyrafy. Żyrafa to mój symbol 

Porozumienia bez Przemocy. Ponieważ PBP to, jak zobaczymy, język serca, to uczciwość i 

umiejętność wyszukiwania i mówienia ludziom, co w nich jest piękne. To wymaga 

dotarcia do serca i ocenę tego w sercu. To wymaga od nas uczciwości bez bycia złośliwym. 

W tej szkole uczestniczyłem w kilku lekcjach podczas jednego dnia. Towarzyszyła nam 

kamera, żeby można to było wykorzystać do pokazywania nauczycielom, jak działa język 

żyrafy. Kiedy miesiąc później wróciłem do tej szkoły dyrektor powiedział, że film który 

nakręciliśmy wywołał duże wrażenie na nauczycielach, dał możliwość nauczenia się języka 

żyrafy i motywował ich do zmiany języka. Zrobiliśmy czterogodzinny film, ale jak 

powiedział mi dyrektor, pierwsze 10 minut wystarczyło do radykalnej zmiany języka. Nie 

pamiętałem co działo się przez pierwszych 10 minut, więc on mi pokazał. Spotkałem się z 

młodym 9-letnim mężczyzną, który miał problemy z arytmetyką. Jednym z przykładów było 

dodawanie: 9+6 =14. Zapytałem „Hej chłopcze, nie jestem pewny, jak udało ci się osiągnąć 

taki wynik? Mój wynik jest inny. Czy możesz mi pokazać jak do tego doszedłeś? Może 

wymyśliłeś nowe zasady matematyki?” Ale on zaczął płakać. Zapytałem, o co chodzi. „Źle to 

obliczyłem”. Chłopiec od trzech lat był uczniem tej szkoły i już zdążył się nauczyć, że z nim 

jest coś nie w porządku, skoro nie umie rozwiązywać zadań. Jeśli zdarza się to często, ludzie 

myślą o sobie, że są głupi. Przez to nauka w szkole staje się tak zabawna jak przedłużająca się 

wizyta u dentysty.  

Niestety wszystko przez to, jak się jest ocenianym przez nauczycieli. Więc spróbujmy 

dokonać oceny w sposób, który przyczyni się do tego, że uczenie stanie się przyjemnością i 

radością. Pozbądźmy się słów, które koncentrują się na tym, co złego jest w drugiej osobie, są 

to tragiczne sposoby wyrażania. Jeśli jesteśmy uczciwi, w każdym momencie mówimy o tym, 

co w nas jest żywe a nie o tym, co jest złe u innych ludzi. Niełatwo nauczyć się języka życia, 

ponieważ język dominacji był nam wpajany przez dziesiątki lat. Łatwo mówić innym, co jest 

dobre a co złe. Jeśli postępujesz tak, jak tego oczekują inni - jesteś wynagradzany, a jeśli 

twoje zachowanie zostanie uznane przez nauczyciela za złe - jesteś karany. Żeby przeżyć w 

tej kulturze dominacji ludzie musieli nauczyć się języka szakala.  

 

Żyjemy w kulturze, w której dominuje język szakala. To uczy nas, aby oczekiwać od władz, 

naszych przełożonych, żeby powiedzieli nam, co jest dobre a co złe. To powoduje, że ludzie 

działają albo w celu uzyskania nagrody albo żeby uniknąć kary.  Jestem przekonany, że 

język, którego używamy, którego ja też byłem nauczony, to rdzeń przemocy na naszej 

planecie. Badania wykazują, że większość ludzi myśli kategoriami: dobre - złe, prawidłowe 
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bądź nie, stąd coraz więcej przemocy. Przemocy i agresji skierowanej przeciwko innym 

ludziom, przemocy w rodzinach, rodziców, którzy biją swoje dzieci. Agresja i przemoc 

skierowana przeciwko nam samym prowadzi do depresji. Jeżeli nadal  macie ten język w 

sobie, to dokonajmy transformacji. Przemieńmy ten język w język życia. Pozbądźmy się 

krytycyzmu, przestańmy obwiniać i uczciwe wyrażajmy to, co jest w nas żywe. Jak to 

zrobimy? Mówienie językiem życia wymaga alfabetyzmu uczuć. Zazwyczaj mówimy 

ludziom, że to, jak się czujemy jest spowodowane ich postępowaniem lub też tym, co złego w 

nich  dostrzegamy.  

 

Odnieście się teraz do zachowania, które prosiłem abyście zapisali i napiszcie proszę, jak się 

czujecie, kiedy ta osoba tak postępuje, tak się zachowuje. Proszę przeczytajcie niektóre 

odpowiedzi. Moi przyjaciele powiedzą wam, czy to, co napisaliście to są emocje, czy też nie. 

Jeśli to, co napisaliście jest językiem życia to zadowoli żyrafę, a jeśli to nie jest język życia - 

szakal to pokocha i będzie wył. Posłuchajmy co czujecie, kiedy ta osoba robi to, co 

napisaliście.  

Jestem smutna - TAK. Jestem zrozpaczona - TAK. Czuję żal - TAK. Boli mnie głowa - w 

porządku czujesz ból. Czuję się ignorowana - interpretujesz, że ta osoba cię ignoruje. A ta 

osoba być może wcale tego nie robi. To twoja interpretacja i wcale nie mówi o tym, jak się 

czujesz. Wierzę, że czasami wydaje ci się, że ludzie cię ignorują, ale myślę, że czujesz także 

ulgę, ponieważ wcale nie chcesz być nimi. Kiedy jesteś ignorowana możesz się czuć smutna 

albo zraniona. Mówiąc zignorowana nie określasz jednak swoich uczuć. To jest tak, jakby 

powiedzieć czuję się źle zrozumiana. To nie mówi jak się czujesz. Jest to raczej diagnoza, że 

druga osoba cię nie zrozumiała. To tak, jakby powiedzieć czuję się krytykowany. To nie są 

uczucia tylko twoja interpretacja, że ta osoba cię krytykuje. 

Inne uczucia. Zirytowana - TAK. Oszukana - to diagnoza. Ponownie diagnozujesz to, co ta 

osoba robi w stosunku do ciebie. Oszukuje. To nie mówi jak się czujesz. Przygnębiona - 

TAK. Wyczerpana - TAK. Jest mi przykro - TAK. 

 

Uczucia mogą być używane w sposób przemocowy, jeśli obwiniasz inne osoby za 

swoje samopoczucie, jeśli wyrażasz swoje uczucia w sposób, który zakłada, że to, jak się 

czujesz jest winą innych osób. Pozwólcie, że pokażę wam sposób, w jaki szakal może mówić 

do swojego ucznia. Powiedzmy, że uczeń nie rozumie czegoś, co powiedział nauczyciel: 

jesteś powolny i słaby intelektualnie. Co jednak wtedy, jeśli to uczeń  powie coś, czego 

nauczyciel nie zrozumiał? – odpowiedź jest oczywista: jesteś niegrzeczny i społecznie 
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niedostosowany. Jeśli zaś nauczyciel mówi tak szybko, że uczeń nie może nadążyć? – Masz 

problemy ze słuchem. A co, jeśli uczeń mówi tak szybko, że nauczyciel nie może nadążyć? – 

Masz problemy z wysławianiem się. Pierwsza rzecz, jaką robi szakal, jeśli chce użyć uczuć     

w sposób agresywny, gdy uczeń robi coś, czego nauczyciel nie lubi - to próbuje wyglądać 

żałośnie. Potem mówi do swojego ucznia „Ranisz mnie, gdy to robisz, smucisz mnie, 

denerwujesz mnie, gdy tak postępujesz”. Szakal mówi w taki sposób, ponieważ chce, aby 

inne osoby wzięły odpowiedzialność za jego własne emocje. Ale żyrafa mówi - nie używaj 

uczuć w ten sposób: winny – niewinny.  

 

Wyraź swoje uczucia i weź za nie odpowiedzialność, poprzez powiązanie uczuć                

z własnymi potrzebami, ponieważ uczucia i emocje są powodowane przez potrzeby. Gdy 

nasze potrzeby są zaspokojone, odczuwamy zadowolenie, radość. Kiedy nasze potrzeby nie są 

zaspokojone, czujemy ból. Język życia oparty jest na potrzebach. Musimy nauczyć się 

rozpoznawać, jakie potrzeby wywołują nasze uczucia. Wszystkie istoty ludzkie mają te same 

potrzeby. Kiedy używamy języka życia, języka potrzeb, druga osoba może zobaczyć, jak 

wiele nas łączy, że wszyscy jesteśmy stworzeni w taki sam sposób. Czujemy wtedy wspólnotę 

z drugą osobą, rozumiemy jakie są jej potrzeby. Wiemy jak to jest, kiedy taka potrzeba nie 

jest zaspokojona. Mamy całkowicie inne relacje z osobą, która mówi językiem życia niż z 

osobą posługującą się językiem dominacji, kiedy ktoś mówi nam, co z nami jest nie w 

porządku. Połączcie więc swoje emocje z potrzebami i zapiszcie, która z waszych potrzeb nie 

jest zaspokojona, kiedy dana osoba tak postępuje. 

Posłuchajmy o tych potrzebach. Moi przyjaciele ponownie dadzą znać czy udaje się wam 

rozpoznać potrzeby czy też nie. 

Potrzeba bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji – TAK. Miłość własna – to raczej uczucie a 

nie potrzeba. Jest to wynik zaspokojenia tych potrzeb. Na przykład jedną z najważniejszych 

ludzkich potrzeb jest potrzeba sensownego życia. Jest ona najpełniej zaspokajana, kiedy 

jesteśmy w stanie dać coś z siebie innym i widzimy, że możemy przyczynić się do dobra 

w ich życiu. Czujemy się wtedy dobrze ze sobą, mamy zaspokojoną tzw. miłość własną. 

Potrzeba współpracy, przyjaźń, zaufanie - TAK. 

 

Pozbyliśmy się krytycyzmu, obwiniania. Zastąpiliśmy to czymś pięknym, uczciwością życia. 

Mówimy o tym, co jest w nas żywe, a nie o tym, co jest nie w porządku z innymi. Żyjemy 

teraz w innym świecie. Teraz pozbądźmy się jeszcze kilku innych rzeczy, które przyczyniają 

się do przemocy.  
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Nigdy więcej kar. Karanie to gra skazana na porażkę. Nigdy nie karalibyśmy uczniów ani 

naszych własnych dzieci, jeśli zadalibyśmy sobie dwa pytania. Niestety nie zostaliśmy 

przygotowani, żeby zadawać sobie te pytania. Byliśmy wyedukowani aby wierzyć w to, w co 

wierzy szakal, a  przekonania szakala opierają się na bardzo agresywnym słowie zasługiwać. 

Zostaliśmy nauczeni, by wierzyć w agresywną formę sprawiedliwości. Jeśli robimy coś 

dobrego - zasługujemy na nagrodę, jeśli robimy coś złego - zasłużyliśmy na cierpienia. Znając 

tylko takie zasady, ludzie zaczynają być agresywni w stosunku do dzieci, karzą uczniów.  

 

Zadajcie sobie dwa pytania i odnieście te dwa pytania do sytuacji, nad którą tutaj pracujecie. 

Pierwsze pytanie: co chcielibyście, aby ta osoba zrobiła inaczej zamiast zachowania, którego 

nie lubicie? Jeśli zadacie sobie nawet to jedno pytanie, momentalnie zauważycie, że kara nie 

zadziała. Oczywiście każdy z was może dać wiele przykładów sytuacji, kiedy ktoś postępuje 

w jakiś sposób by uniknąć kary, a to powoduje, że ludzie myślą, iż kara przyczynia się do 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku.  

Jednak, gdy zadamy drugie pytanie, już nigdy nie będziemy stosować kar. Jakie jest to drugie 

pytanie? Z jakiego powodu ktoś miałby zrobić coś, czego od niego oczekujemy? Na przykład 

siedzimy przy stole i proszę cię o podanie mi soli, czy chciałbym, żebyś to zrobił, ponieważ 

boisz się kary? Nie! Nie chciałbym. Ponieważ za każdym razem, kiedy ktoś mnie postrzega 

jako potencjalne źródło kary, to obniża jego radość z wkładu w moje życie. Za każdym 

razem, kiedy jesteśmy postrzegani jako źródło kary, tracimy coś cennego. 

 

PBP opiera się na następującym założeniu: chcemy, żeby ludzie  z własnej woli postępowali 

w oczekiwany przez nas sposób i zobaczyli jak to wzbogaca ich życie. Gdy prosimy ludzi o 

coś, to chcemy by zrobili to tylko wtedy, jeśli chcą przyczynić się do naszego dobra. Nigdy 

więcej kar. Nigdy więcej nagród. Nie używajmy pochwał i komplementów jako nagrody. 

Więc jak nagradzać? Nie chodzi o nagradzanie. Jedyna sytuacja, w której potrzebujemy 

nagrody, by spowodować, żeby ktoś coś zrobił, to sytuacja, kiedy prosisz o coś, co dla tej 

osoby nie ma sensu albo jest wbrew niej. Jeżeli prosisz kogoś, żeby wykonywał nudną pracę 

przez 8 godzin dziennie przez kolejne 30 lat swojego życia, pracę, która niszczy środowisko 

albo taką, która szkodzi zdrowiu -  nie zgodzi się, dopóki go odpowiednio nie nagrodzisz. 

Niektóre prace są po prostu nudne. Jeżeli zobaczymy, w jaki sposób to co robimy, może 

wzbogacać życie, wtedy nie będzie to nudne.  

Chciałbym, abyście zobaczyli przemoc tkwiącą w nagrodzie. Warto zapoznać się z książką 

opublikowaną w języku angielskim autorstwa Alfie Kohn’a „Ukarany przez nagrody”, która 
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jest adresowana do nauczycieli i rodziców. Jako uczeń zadawałem nauczycielom pytanie, 

którego nienawidzili: „Po co się tego uczymy, nigdy mi się to nie przyda”. Odpowiadali: 

„Pewnego dnia będziesz zadowolony, że się nauczyłeś”, „Kiedy?”. W 90 % nigdy tych rzeczy 

nie użyłem, a nawet, jeśli miałem okazję ich użyć to i tak już ich nie pamiętałem. Więc 

rzeczywiście jedyny sposób, żeby zmotywować ucznia do nauki to nagradzanie. W ten sposób 

przygotowujemy uczniów do systemu ekonomiczno – gospodarczego, który wymaga tłumu 

ludzi robiących coś zupełnie bez wartości przez resztę życia. Jakieś pytania? 

 

Jak można zapobiec niebezpieczeństwu, kiedy małe dziecko wychodzi na ulicę pod pędzący 

samochód albo zachęcić do mycia zębów nie stosując kar i nagród? Znając różnicę między 

korzystaniem z siły w celu ochrony i w celu karania. Jaka jest różnica? 

Są dwie istotne: sposób myślenia i intencje. Kiedy mój syn miał 3 lata, mieszkaliśmy na 

bardzo ruchliwej ulicy, pewnego dnia, kiedy zajmowałem się trawnikiem przed domem, 

zaczął biec w kierunku ulicy. Użyłem siły. Moją intencją była ochrona dziecka przed 

cierpieniem. Zatrzymałem go i powiedziałem: jestem przerażony, gdy biegniesz wprost pod 

samochód. Proszę zostań po tej stronie ulicy. Wracam do trawnika, a on znowu biegnie. Więc 

podchodzę do niego i mówię: Jeśli jeszcze raz zobaczę jak biegniesz na ulicę, zamknę cię z 

drugiej strony domu. Moim zamiarem nie była kara. Na podwórku z drugiej strony też było 

miejsce do zabawy, to nie było więzienie, ale był tam też płot i mój syn nie mógł wyjść. To 

użycie siły w celu ochrony.  

W naszych szkołach żyraf mamy znacznie mniej przemocy niż w innych szkołach. Nie 

ma kar i nagród, ale mamy zasady. Jeśli ktoś działa wbrew zasadom, jest poddawany 

działaniu siły ochronnej. Warunkiem jest jednak świadomość uczniów, że to zasady, a nie 

kary, chronią. Jest bardziej prawdopodobne, że ludzie będą przestrzegać zasad, kiedy zobaczą 

za zasadą ochronę życia. Jeśli zasada będzie narzucona odgórnie przez władzę, a 

nieprzestrzeganie będzie zagrożone karą, zrobią wszystko, by postępować wbrew regule. Nie 

ma radości w stosowaniu się do zasad, jeśli ich przestrzegamy tylko po to, by uniknąć kary. 

W tej sytuacji, ludzie nie będą stosować zasad, jeśli będą mogli uniknąć kary. 

 

Jaka jest różnica między nagradzaniem a docenianiem? 

 Zależy od intencji osoby wyrażającej docenienie. Wielu nauczycieli myśli, że chwalenie 

zaowocuje lepszą pracą uczniów, więc wyrażają pochwały jako nagrodę, aby manipulować 

innymi, żeby te osoby robiły to, czego oni oczekują. Jest to więc tak jak z karą. Są to sposoby 

manipulowania ludźmi, żeby zachowywali się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Kiedy 
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wyrażasz swoje docenienie nie po to, aby manipulować, ale po to żeby świętować, możesz 

osiągnąć znacznie więcej! Ale musisz być pewny, że nie robisz tego po to, aby manipulować. 

Ponieważ to niszczy piękno wdzięczności. Każdy doświadczył kiedyś niedowierzania, gdy 

był chwalony. Prawdopodobnie zastanawialiście się, czego ta osoba ode mnie chce, ponieważ 

mamy doświadczenie z nauczycielami bądź rodzicami, którzy nadużywali pochwał. To 

smutne, że coś takiego jak wdzięczność czy docenienie można zamienić w manipulację. 

 

Jak chronić tych, którzy nie rozumieją reguł i nie chcą się do nich stosować? 

Odnosząc się z empatią do potrzeb, dla których te osoby nie chcą stosować się do zasad. 

Kiedy potrafimy w empatyczny sposób zobaczyć, dlaczego ci ludzie nie chcą postępować 

zgodnie z zasadami, jesteśmy na najlepszej drodze do tworzenia zasad, które będą dla 

wszystkich satysfakcjonujące. I to jest druga strona Porozumienia Bez Przemocy. Jak tam się 

dostać? Najpierw musimy przejść przez pierwszą część komunikacji bez przemocy. 

Pokazałem wam, jak uczciwie zwracać się do innej osoby. Ale mamy jeszcze jeden element, 

który musimy do tego dodać.  

Na razie powiedzieliśmy tej drugiej osobie, co zrobiła, jak my czujemy się w związku z tym, 

jakiego rodzaju potrzeba została zaspokojona przez to  zachowanie, teraz musimy znaleźć 

czwarty składnik: jasno sprecyzowane oczekiwanie, prośbę, która wyjaśni, co chcielibyśmy, 

aby ta osoba zrobiła, żebyśmy mogli zaspokoić swoje potrzeby. Wymaga to powiedzenia, 

czego chcemy, zamiast mówić o tym, czego nie chcemy. Kiedy pracowałem z 

nauczycielami w Stanach martwiła ich ilość rozbitych szyb w szkole. Więc kiedy doszliśmy 

do pytania, co chcielibyście, aby uczniowie robili inaczej – jeden z nauczycieli powiedział: 

„To oczywiste, chcemy żeby przestali rozbijać okna”. A ja odpowiedziałem, że mam pomysł, 

co powinni zrobić; powiedziałem: „Zabijcie ich, badania dowodzą, że martwi uczniowie nie 

rozbijają okien”. Chociaż to głupie, popatrzcie jak wielu światowych przywódców stawia 

tego rodzaju cel: musimy spowodować żeby ludzie przestali. Gdy chcemy żeby ludzie 

przestali, wzbudzamy ich agresję i przemoc. W PBP chcemy, żeby ludzie zrobili coś inaczej, 

ponieważ wtedy zobaczą, w jaki sposób to wpłynie na nasze i ich życie. Więc mówmy, czego 

chcemy a nie, czego nie chcemy. Wyrażajmy się jasno i nie używajmy dwuznacznych słów. 

Np. „chciałbym, żebyście mnie słuchali, kiedy do was mówię. Słuchamy. Nie słuchacie. Tak 

słuchamy”. To się zdarza, kiedy używamy niejasnych wyrażeń. Kiedy o coś prosimy, musimy 

używać języka jasno określającego działania.  

Proszę napiszcie teraz, co chcielibyście, aby ta osoba zrobiła. 

Chciałbym usłyszeć kilka przykładów. 
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Nie krzycz – to diagnoza. To dwuznaczne. Co masz na myśli? 

W jednej ze szkół, gdzie było sporo przemocy  poproszono mnie abym popracował z gronem 

pedagogicznym. Zapytałem: powiedzcie mi, co inni robią takiego, że trudno z nimi pracować. 

Mężczyzna zwrócił się do kobiety, która siedziała obok niego: „nie lubię kiedy krzyczysz 

podczas spotkań naszej rady pedagogicznej”. A ona wrzasnęła: „kto krzyczy?”. Ona 

wychowała się w innej kulturze. „Krzyczysz” to diagnoza. Mówmy o tym, czego chcemy, a 

nie, czego nie chcemy. Ale my tego nie potrafimy. To wymaga bycia tu i teraz, posiadania 

jasności co do tego czego oczekujemy. Najłatwiej jest krytykować. Proszę mów ciszej, czy 

mógłbyś mówić ciszej.  

Ważne jest również, aby formułować  potrzebę jako prośbę, a nie jak żądanie. Jak 

powiedziałem wcześniej za wszystko, co ludzie usłyszą jako krytykę, przyjdzie wam zapłacić. 

Druga rzecz, za którą zawsze płacimy to sytuacja, w której ludzie myślą, że my czegoś od 

nich żądamy. Czyli bardzo ważne jest, żeby ludzie wierzyli, że kiedy o coś prosimy to 

chcemy, aby zrobili to dobrowolnie. Będą wtedy widzieli jak mogą przyczynić się, by nasze 

życie było radosne i satysfakcjonujące. Nie chcemy, żeby zrobili coś dla nagrody ani żeby 

uniknąć kary, nie chcemy żeby robili to z powodu poczucia winy. Chcemy żeby zrobili to z 

radości, która wynika z tego, że pomagamy innym wzbogacić ich życie. Więc jak 

spowodować żeby było jasne, że nasza prośba to nie żądanie?  

 

W pewnej szkole poproszono mnie żebym popracował z czterdziestoma uczniami ze 

specjalnej klasy. Nazwali uczniów społecznie i emocjonalnie niedostosowanymi. Czy to 

szkoła szakala czy żyrafy, w której nazywa się uczniów w ten sposób? Powiedzcie mi 

uczciwie, jeśli zostaniecie nazwani społecznie niedostosowanymi, czy nie daje wam to 

pozwolenia na to, aby się świetnie bawić w takiej szkole? Bardzo ważne, żeby mieć 

świadomość, że to, co widzisz to dostaniesz. Jeśli w domu widzicie własne dzieci, jako 

leniwe i powiecie im, że są leniwe, nie oczekujcie, że będą mieć satysfakcję ze sprzątania 

pokoju.  

Pracowałem kiedyś z pewnym małżeństwem poprosiłem żeby przedstawili sobie swoje 

potrzeby. I nagle mąż powiedział do żony. Jesteś zupełnie nieczuła na moje potrzeby. Czy 

myślicie, że to spowodowało, że ona stała się bardziej wrażliwa na jego potrzeby? Co widzisz 

to dostajesz!  

Wracając do uczniów. Przewidywałem, że będzie ciężki dzień. Kiedy wszedłem do klasy, byli 

tam uczniowie w wieku od 13 do 17 lat. Połowa z nich krzyczała przez okno jakieś 

wulgaryzmy. Powiedziałem do nich: „Przepraszam, czy moglibyście wszyscy usiąść 
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w ławkach” – powiedziałem do nich coś, co było prośbą. „Chciałbym powiedzieć, kim jestem 

i co zamierzam robić”. Połowa z nich przyszła. Nie byłem pewien, czy druga połowa mnie 

usłyszała, ponieważ było dużo hałasu. Powtórzyłem, więc moją prośbę. Teraz wszyscy 

usiedli, z wyjątkiem dwóch największych, którzy wciąż stali przy oknie. Ale przynajmniej 

przestali krzyczeć i patrzyli na mnie. Czy któryś z was dżentelmeni usłyszał, co 

powiedziałem? „Tak kazałeś nam usiąść”. Widzicie, ja poprosiłem a on usłyszał żądanie. A 

kiedy ludzie słyszą żądanie mają tylko do wyboru posłuszeństwo albo bunt. Zapłacimy za to 

w obydwu przypadkach. Za każdym razem, gdy ktoś robi coś z posłuszeństwa zapłacimy za 

to. To było oczywiste, że ten młody człowiek usłyszał żądanie. Powiedziałem: „Proszę Pana 

(nauczyłem się używać słowa Proszę Pana w stosunku do ludzi, którzy maja duże bicepsy, 

zwłaszcza gdy mają jeszcze na nich tatuaż) w jaki sposób mógłbym dać do zrozumienia, że 

proszę, żeby to nie brzmiało, jak rozkaz?” Odpowiedział: „ha?” Dla człowieka, który od 

zawsze kontaktował się z rodzicami, którzy używali języka szakala, z nauczycielami, którzy 

mówili mu, co on musi zrobić, to ogromna zmiana usłyszeć prośbę.  

I chyba najgorsza według mnie forma przemocy, której używamy w roli nauczyciela  

to przemoc „Amtssprache”, co w dowolnym tłumaczeniu oznacza „mowę urzędową” albo 

„biurokrację”. Dlaczego używam tego terminu? Jest to zapożyczenie pochodzące od 

nazistowskiego zbrodniarza wojennego Adolfa Eichmanna. Podczas procesu za zbrodnie 

wojenne, Eichmann został zapytany: „Czy wysyłanie tysięcy ludzi na śmierć było trudne?”. 

Eichmann odpowiedział: „Prawdę mówiąc, było czymś łatwym. Nasz język sprawiał, że było 

to łatwe”. Ta odpowiedź zszokowała przesłuchującego, więc zapytał: „Jaki język?”. 

Eichmann odpowiedział: „ Mój kolega – nazistowski oficer i ja mieliśmy własną nazwę na 

nasz język. Nazywaliśmy go „amptssprache”.  

To język, który zwalnia z odpowiedzialności za czyny. Więc jeśli ktoś zapyta, dlaczego 

zrobiłeś to co zrobiłeś, ty odpowiadasz „Musiałem”. „Dlaczego musiałeś?” „Rozkaz 

przełożonego, polityka firmy, obowiązujące prawo.” Tak wygląda klasyczny „amptssprache”, 

najbardziej niebezpieczne słowo w każdym języku: muszę, nie mogę.  

Powiedziałem to kiedyś grupie rodziców i nauczycieli z St. Louise w Missouri, gdzie 

pracowałem. Jedna z matek była wyraźnie zasmucona moją sugestią, że jest to język 

przemocy. Przemoc w języku „AMPTSSPRACHE” polega na odrzuceniu odpowiedzialności 

za własne wybory. Powiedziała mi: „Ale są pewne czynności, które człowiek musi 

wykonywać. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest nauczenie dzieci obowiązków. Są rzeczy, 

które muszę robić codziennie, chociaż nie lubię ich wykonywać, a mimo to powinny być 

zrobione”. Zapytałem: „Jakie?” Odpowiedziała: „Na przykład, kiedy wyjdę stąd wieczorem, 
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muszę wrócić do domu i ugotować kolację. Nienawidzę gotować. Nienawidzę tego z pasją. Ale 

muszę to robić każdego dnia od dwudziestu lat, nawet wtedy, gdy jestem bardzo chora”. 

Powiedziałem jej, jak zasmuciło mnie to co usłyszałem, ponieważ jeśli robimy coś pod 

przymusem, to wszyscy płacą za to wysoką cenę. Ta kobieta uczyła się bardzo szybko. W 

rzeczywistości wróciła do domu i pierwszy raz tego wieczora ogłosiła swojej rodzinie, że nie 

chce więcej gotować. 

Otrzymałem też pewne informacje zwrotne od jej rodziny. Odpowiedź przyszła już trzy 

tygodnie później, kiedy prowadziłem zajęcia w tej samej grupie. Zgadnijcie, kto zjawił się na 

wieczornej sesji – nikt inny tylko jej dwaj starsi synowie. Podeszli przed spotkaniem, 

przedstawili się. Powiedziałem, że miło mi ich poznać i dodałem: „Wasza mama dzwoniła do 

mnie i opowiedziała jak bardzo zmieniło się jej życie od czasu, kiedy nauczyła się 

Porozumienia Bez Przemocy. Zawsze zastanawiałem się, co dzieje się z resztą członków 

rodziny, kiedy jeden z nich pewnego dnia przychodzi i zaczyna mówić innym językiem. Jak to 

było kiedy tamtego wieczoru wasza mama wróciła i powiedziała że nie  chce już  więcej 

gotować?”. Starszy syn John odpowiedział mi: „Marshall, pomyślałem sobie Dzięki Bogu”. 

Zaskoczony zapytałem go: „Pomóż mi zrozumieć, dlaczego tak pomyślałeś?”. Odpowiedział: 

„Pomyślałem sobie: może wreszcie mama nie będzie narzekać przy każdym posiłku”. 

Zatem widzicie, że jeśli robimy coś pod przymusem to wszyscy za to płacą. Jeśli nie czerpiesz 

przyjemności z robienia danej rzeczy, jeśli nie ma w niej pierwiastka zabawy to przestań to 

robić. Każde działanie będzie zabawą, nawet mycie podłogi czy sprzątanie toalet, jeśli nie ma 

aspektu przymusu i widzimy jak to wzbogaca nasze życie. Wystarczy jednak, że powiesz 

sobie „Powinienem to zrobić” i nigdy tego nie wykonasz, albo znienawidzisz to działanie.  

 

Wracając do klasy. Nie byłem zdziwiony, że on usłyszał żądanie. Ja od wczesnych lat 

szkolnych słyszałem żądania, prawdopodobnie on był w podobnej szkole i słyszał nauczycieli 

żądających czegoś. Zapytałem, więc „Co mam powiedzieć żebyś mi zaufał, że zależy mi na 

tym, czego ty chcesz?” To jest właśnie coś, o czym dzisiaj rozmawiamy. W jaki sposób 

stworzyć klasę, w której każdy może powiedzieć czego by chciał i to nie jest żądanie. To co 

ludzie robią,  robią to dobrowolnie. Jeśli cokolwiek powstrzymuje ich od robienia z własnej 

woli - to szukamy recept, sposobu żeby zaspokoić potrzeby wszystkich. Wszystkie potrzeby 

są zaspokajane. W przypadku niektórych uczniów to wymaga czasu, zanim zaufają, bo to 

zupełnie coś innego od tego, czego dotychczas doświadczali. Im częściej byli karani, tym 

trudniej im zaufać. 
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Jedna strona Porozumienia Bez Przemocy – to otwarte wrażanie siebie. A teraz spróbujmy 

spojrzeć na drugą część. Jak radzimy sobie z komunikatami skierowanymi do nas od innych? 

Wyobraźcie sobie, że następnym razem, kiedy spotkacie tę osobę, nad której przykładem 

pracujecie, spróbujecie użyć języka bez przemocy w kontakcie z nią. Użyjecie czterech 

kroków, którymi się tutaj posługujemy. W sposób najlepszy, w jaki potraficie. Powiecie: co 

oni robią czego nie lubicie, jak się czujecie gdy oni to robią, jakie potrzeby nie są 

zaspokojone i zakończycie jasno sprecyzowaną prośbą. Wyobraźcie sobie, jak oni mogą się 

zachować. Oni nie robią tego, o co poprosiliście. Trzeba pomyśleć, co możecie zyskać 

wychodząc, trzaskając drzwiami, wybuchając śmiechem?  

Pokażę wam, jak zastosować pewną wspaniałą metodę, wspaniałą technologię. Kiedy mówią 

do nas, zakładamy uszy żyrafy i nie usłyszymy krytycyzmu, oskarżeń, oceny. Ponieważ kiedy 

te uszy są nastawione na innych, to wszystko, co możemy zobaczyć - to serce drugiej osoby. 

Pokazywałem jedenastoletnim uczniom jak zakładać te uszy. Powiedziałem im, że jeśli macie 

założone uszy żyrafy, nie usłyszycie krytycyzmu, a całą swoją uwagę będzie kierować  na 

serce drugiego człowieka i wtedy  usłyszycie piękną pieśń. Byli sceptyczni. Powiedzieli: 

„prosiłem wczoraj moją nauczycielkę żeby coś wyjaśniła – odpowiedziała:  nie słuchasz, już 

dwa razy o tym mówiłam”. Jak usłyszeć piękną pieśń, kiedy słyszysz, że jesteś najbardziej 

egoistycznym dzieckiem na świecie. 

Zauważ we mnie piękno 

Szukaj najlepszych stron 

Bo tym naprawdę jestem 

I tylko tym chcę być 

To może trochę potrwać 

Wcale niełatwym być 

Zauważ moje piękno 

 

Zauważ we mnie piękno 

Dziś i każdego dnia 

Zechciej spróbować 

Zechciej znaleźć sposób 

By zobaczyć blask 
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We wszystkim co robię 

I zauważ moje piękno 

 

Miesiąc później znowu byłem w tej szkole. Tym razem pracowałem z nauczycielami. Jadłem 

śniadanie z jednym z nauczycieli i usłyszałem: „czy wiesz, jakie potwory wychowałeś”? Nie 

rozumiałem. Odpowiedział: „kiedy krzyczę na nich w klasie, zakładają uszy żyrafy i śpiewają 

zobacz we mnie piękno!”. 


