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ROZDZIA 2.

Nowe metody

Prowokowanie sowem,
czyli mo liwo zastosowania celnej riposty
Zapomnijcie o „zmotywowanej solidarnie” dialektyce (okrelenie
filozofa RupertaLaya), profesjonalnie uprzejmej, pokerowej twarzy
skutecznego sprzedawcy czy wpojonych spoecznie i prze wiczonych uprzejmociach w prowadzeniu rozmowy.
Nowoci jest doradca, owiadczajcy paradoksalnie swojemu
klientowi, e zlecenie w okrelonej formie zupenie mu nie odpowiada czy psychoterapeuta, irytujcy klienta swoj odpowiedzi
(„Nie widz rozwizania paskiego problemu”), tudzie niecierpliwy
rozmówca, kontrujcy i ironizujcy przesadnie swoj mow ciaa
wypowied przeciwnika.
Czynnikiem niezbdnym i zarazem granic prowokowania sowem i argumentacji jest (i nadal pozostanie) dobry, oparty na emocjach kontakt, rednia czy nawet wysoka temperatura rozmowy
oraz aktywne prowadzenie dyskusji.

Czy istnieje co takiego, jak prowokowanie sowem?
Gdy kilkanacie lat temu Frank Farrelly i Jeff Brandsma tworzyli
w Stanach Zjednoczonych tak zwan „Provocative Therapy”, niezbyt
kojarzon obecnie w innych czciach wiata, systematycznie wyszukiwali wiele rónych elementów komunikacji midzyludzkiej
zawartych w — czsto niesprawiedliwej — dialektyce, która naleaa do repertuaru zachowa jzykowych dowiadczonych dziennikarzy bd bya tworzywem prowadzenia rozmowy przez doradców.
Mona j równie dostrzec w dyskusjach politycznych lub podczas
zwykych rozmów przy stole.
Nowoci nie jest sama technika komunikacji prowokacyjnej, lecz
moliwo zastosowania jej w celach rozmowy terapeutycznej. Jeeli
wyzwolimy si od zawonego kontekstu, otworz si nowe moliwoci komunikacji dla doradców, sprzedawców oraz dla wszystkich tych,
którzy chc lub musz posugiwa si profesjonaln komunikacj.
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Celem jest:










uwiadomienie sobie znaczenia rónych zachowa,
powizanie procesów ze stanami emocjonalnymi (warunek
wprowadzenia zmian),
odrzucenie wyuczonych reakcji,
powizanie w sposób uprzejmy i dowcipny wypowiedzi lub
toku rozumowania,
wiadome prowokowanie sprzeciwów,
ironizowanie na temat rzeczy powanych,
prowokowanie paradoksalnych reakcji.

Swego czasu bya niemiecka minister do spraw modziey, rodziny
i zdrowia, prof. Rita Süssmuth opisaa prezentera telewizyjnego
Ulricha Wickerta jako osob, która uywa jzyka nie jak miecza, ale
jak floretu. Takie samo zadanie stoi przed osob, która chce prowokowa sowem.
Co cechuje tak osob? Lubi sowne dowcipy, niedopowiedzenia
i dwuznacznoci wypowiedzi. Zamiast zachowywa si powanie,
chtnie prowokuje suchaczy i rozmówców do miechu, potrafi zaartowa z samej siebie, jeli pozwala to podtrzyma rozmow lub
gdy wymaga tego sytuacja. art moe by take wygodnym wyjciem z pooenia, które w innym razie staoby si beznadziejne.
Ponadto taki wybieg umoliwia zyskanie czasu na podjcie wanej
i wicej decyzji.
Wickert i Süssmuth, oboje nagrodzeni „orderem za najbardziej
city jzyk” przyznawanym przez Towarzystwo Karnawaowe BlauWeiss Neunkirchen, s przykadami osób prowokujcych sowem.
Przykad:
Gdy 27 stycznia 1995 roku pani Süssmuth odbieraa wspomniany
order, Wickert siedzia jako go honorowy wród publicznoci.
W trakcie wystpienia burmistrz Neunkirchen, niejaki Stapmann
pozwoli sobie odczyta tre zakadu dotyczcego wanie Wickerta:
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„Panie Wickert, zaoylimy si, e do rody popielcowej nie uda
si panu przemyci zdania »Pikne Neunkirchen-Seelscheid«
w paskim programie »Tematy dnia«. Jeli by si to panu udao,
bd zbiera na wszystkich wystpieniach karnawaowych przynajmniej 3000 marek na akcj pomocy dzieciom… Jeli by si to
panu nie udao, bdzie pan musia przez tydzie codziennie oglda wiadomoci, popijajc przy tym ciepe piwo”.
Kilka sekund póniej Wickert wskoczy na scen i zripostowa:
„Id o zakad, e pan, szanowny burmistrzu, nie da rady do rody
popielcowej przemyci zdania »Pikne Neunkirchen-Seelscheid«
w moim programie »Tematy dnia«. Jeli by si to jednak panu
udao, chtnie zapac 3000 marek na akcj pomocy dzieciom”.
W ten sposób Wickert osign wano zakadu z pierwszej wersji,
ale pod pewnym warunkiem. To, czy istotnie przemyci sowa: „Pikne Neunkirchen-Seelscheid” do programu, pozostawao kwesti
otwart.
Na drugi dzie wprowadzi do swoich wiadomoci zdanie: „Na
wiecie jest wiele piknych miejsc, czy to Neunkirchen, Seelscheid
czy Todtmoos. Tam…”.
To klasyczny przykad prowokowania sowem. Waciwe s dla
niego dowcip i celno . Na pocztku istniay na pozór tylko dwie
moliwoci — albo przyj zakad, albo go odrzuci . Zupenie nieoczekiwanie Wickert wprowadzi do gry trzeci wariant, który pomóg mu wydosta si ze lepej uliczki. W kocu intencja zakadu
bya szczytna, poza tym bya obecna sama Rita Süssmuth.
Mog przytoczy inny przykad dotyczcy szkolenia pewnego
kierownika zatrudnionego w niemieckim koncernie samochodowym. Gdy rozmawialimy o prowokowaniu sowem, opowiedzia mi
nastpujc historyjk:
„Jaki czas temu odbyem rozmow z jednym z moich najwaniejszych interesantów. Czowiek ten nie móg si zdecydowa, czy
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chciaby by wycznym dystrybutorem naszej marki czy nie.
Stale dzwoni i opowiada o swych przemyleniach, ale kwestia
wicej decyzji nadal pozostawaa otwarta.
Nie namylajc si dugo, odwiedziem go w biurze tydzie po
naszej ostatniej rozmowie. Zupenie niezapowiedzianie. Podzikowaem za to, i by gotów do prowadzenia rozmów na temat
ewentualnego reprezentowania naszej firmy w terenie. Poinformowaem te, e po szczegóowym rozpatrzeniu argumentów zdecydowaem, e nie mog przyj jego oferty. W kocu nasza firma
stanowia rodzin, która nie miaa ochoty adoptowa nikogo,
kto nie by gotów odda si cakowicie jej sprawom. Dlatego —
chocia niechtnie — zrezygnowalimy z jego oferty. Nastpnie
niezwocznie poegnaem si ze zdumionym kontrahentem.
Potem przyszed weekend, a w poniedziaek rano znalazem na
moim biurku dwie notatki na temat telefonów od owego dentelmena. Podczas ostatecznej rozmowy tumaczy, e wcale nie jest
tak, jak sobie pomylaem. Zwleka z okreleniem swego stanowiska,
poniewa nie chcia podj decyzji na apu-capu, tylko gruntownie
j przemyle. Ju to uczyni i z niekaman radoci stanie si
reprezentantem firmy. Nie pogodzi si z moj decyzj... — i dzisiaj
jest jednym z najbardziej zaangaowanych sprzedawców wewntrz
naszego koncernu”.
Wida jak na doni, e nie chodzio o waciwy sposób rozmowy
i przekonanie kogo, lecz wanie o prowokacyjne zachowanie komunikacyjne. I dopiero groba rezygnacji przyniosa waciwy skutek.
Stale obserwuj, e mao który przecitny sprzedawca jest w stanie odstpi od transakcji i zamiast duego, ale zwizanego z pewnym ryzykiem sukcesu wybiera dziaania na mniejsz skal, ale
bezpieczne. Najlepsi sprzedawcy postpuj inaczej. Nie s tylko tymi,
którzy bior, ale postrzegaj take wiadczenie swoich usug lub
produkt jako co, co mog na równowanym poziomie zaoferowa .
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Co cechuje osob prowokujc sowem?
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Wie, e prónia powstaa na skutek braków w komunikacji
w krótkim czasie wypeni si nieprawdziwymi opisami sytuacji, plotkami, pogoskami, blagami i zepsut atmosfer rozmowy. Mona temu przeciwdziaa za pomoc prowokujcej
komunikacji, a wic wkadajc palec w otwarte rany, czyli
skadajc nielogiczne i niedorzeczne owiadczenia. Osoba
prowokujca sowem formuuje swoje wypowiedzi z najwiksz precyzj.
Zna wypowiedzi, w których prawda ley midzy sowami,
a nie w nich samych. Wie, e sowa to szufladki „w które raz
wkadane jest to, raz tamto, a kiedy indziej wiele rzeczy naraz”
(Hebbel). Chce walczy z „jzykow paplanin”, która jest
wprawdzie syszalna, jednake nie stanowi zrozumiaej komunikacji. Wierzy take w to, e wielokrotnie myli s jedynie
sygnalizowane w sowach, ale nie s wypowiadane bezporednio.
Wiedza rozpoczyna si dla niej od poznawania niewiarygodnych spostrzee dotyczcych natury wiata, od pytania o faktyczn posta naszej rzeczywistoci. A take od burzenia zudze wykrzywiajcych rzeczywisto i od odczarowania tego,
w co si wierzy. A zarazem od demitologizacji rzeczywistoci.
Jzyk stanowi dla niej pierwotne ródo nieporozumie, za
te ostatnie chce naznaczy pitnem przemyle. Wszdzie
tam, gdzie pojcia przeplataj si z niechci lub brakiem
umiejtnoci komunikowania, wiat chwieje si w swych fundamentach, nastpuje chaos. Wie, e sowa to próba zblienia si do idei, cho sowa same w sobie nimi nie s.
Odrzuca definicj, zgodnie z któr rozmow rozumiano jako
swoisty „monolog”. Wprawdzie wie, e monologi wymagaj
mdrych rozmówców, ale to jej nie wystarcza. Osoba pro-
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wokujca sowem uywa wszelkich rodków werbalnych, aby
obroni si przed celem samym w sobie, jaki stanowi „szum
informacyjny”. yczy sobie, aby z ni rozmawiano, a nie
tylko do niej mówiono.
Nie wierzy w to, e punkt widzenia okrela dan kwesti.
Wany jest sposób, w jaki pogld bdzie reprezentowany.
Wprawdzie kady, kto czuje ducha danej rzeczy, znajdzie
sowa, by zgrabnie opisa swoje stanowisko. Jednak nie wierzy w to, e nie zawsze ten, kto ma racj, czuje jednoczenie
owego ducha.
„Mów tak, aby mona Ci byo rozpozna ” — tak moe powiedzie w kadej sytuacji. Osoba prowokujca sowem wie na
pewno jedno: „Jeeli mona z kim rozmawia , a nie rozmawia si, traci si czowieka. Jeeli nie da si z kim rozmawia ,
a rozmawia si, traci si sowa” (Konfucjusz). Osoba prowokujca sowem nie gubi czowieka ani nie rzuca sów na wiatr.
Powodowana wewntrznym przymusem poddaje swojego
partnera w dyskusji testowi duchowemu i intelektualnemu.
Sprawdza jego odwag i konsekwencj w reprezentowaniu
pogldów, jego system logiczny oraz pojemno aparatu
mylowego.
Swoje wypowiedzi traktuje jak czyny, którymi rozkada akcenty w rozmowie. Za ich pomoc podkrela odpowiednie
pozycje. Jednak owe akcenty i pozycje obowizuj tylko przez
chwil, a rozmówca wraca do punktu wyjcia. Jeli takie stanowisko doprowadzi do sporu, ustpuje bez emocji. Najwaniejszy jest partner dyskusji, z którym jednak nie zamierza
werbalnie postpowa nazbyt ostronie. Wypowiedzi osoby
prowokujcej sowem mog by karykatur, ironi lub dociekaniem do prawdy. Jako profesjonalista zna równie granice dziaania (mylenia) przeciwnika i respektuje je.
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Znana jest jej wypowied Bernarda Shawa, który stwierdzi, i aby dowiadczy prawdy, trzeba umie sprzeciwi
si ludziom. Sprzeciw jest elementem prowokacji, który nie
podkopuje pozycji przeciwnika ani nie neguje jej, ale rzuca
na ni wiato. Czasami skania te do duchowego wyznania.
Wie, e prawda jako pojcie wzgldne nie istnieje sama w sobie, ale w odniesieniu do odbiorcy. Domaganie si prawdy
moemy miao przyrówna do walki duchowej. Jeli aden
z rozmówców nie uzna, e ju j odnalaz, uda si chtnie
wraz z innymi na jej poszukiwanie. Tak osob moemy porówna z werbalnym Indian Jonesem, który przypuszcza, e
skarb znajduje si w gbi niewiadomego i nie ustaje w drodze. A moe naleaoby j porówna z Sokratesem, który opanowa metod „poonicz”, poczuwajc si do obowizku
wydobywania prawdy z wypowiedzi innych ludzi? Nie chodzi
o albo — albo, tylko o jednoczesno . Z jednej strony ch
zaznania przygody, z drugiej „pomoc przy porodzie”.
Taka osoba nudzi si, kiedy nie ma kontrowersji. Tylko sprzeciw pozwala jej by produktywn, kreatywn i niezmordowan. Celem dyskusji nie jest dla niej odniesienie zwycistwa, ale
przypatrywanie si, jak wygrywaj inni, a tym samym i ona.

Pewnego razu Franz Josef Strauss, wspózaoyciel CSU1 zarzuci
swojemu kontrahentowi, ekskanclerzowi Niemiec: „Panie Schmidt,
rónica midzy nami jest taka, e ja zawsze nie do koca mam
racj, ale pan zawsze cakowicie si myli”.
To, rzecz jasna, wypowied osoby prowokujcej sowem. Czy
motywowao t wypowied to, e kogo, kto cakowicie nie ma racji,
mona atwiej przekona ni kogo, kto ma j tylko w poowie, tego
nie wiem. A moe chodzio o wiadomo , i póprawda jest bardziej zgubna ni fasz?
1

CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.) — Unia ChrzecijaskoSpoeczna w Bawarii, niemiecka partia chrzecijasko-demokratyczna,
dziaajca wycznie w Bawarii i cile wspópracujca z CDU — przyp. red.

88



Werbalna prowokacja





Osoba prowokujca sowem rozumie, e atwiej jest uwierzy
w kamstwo, które syszy si sto razy ni w prawd, której si
nie syszao nigdy. Kunsztowna, przekonujca i zdumiewajca
nieprawda jest niczym skaa wród morskiej kipieli, werbalny przyldek Horn. Jeeli zarzuci , e to prawda tylko
„w poowie”, naley zgodzi si bezporednio równie z tak
odpowiedzi: „Zgadza si, ale to waciwa poowa!”. Osoba
prowokujca sowem moe take sw odpowied skierowa
bezporednio do rozmówcy: „Zgadza si, ale caej prawdy
nie byby Pan w stanie znie !”.
Unika przesadnie wygórowanego poziomu wypowiedzi, ale
równoczenie doskonale zdaje sobie spraw z tego, e nie ma
nic atwiejszego od wypowiedzenia si w trudnej formie. Wie
take, i gbia wypowiedzi czsto jest kompensowana jej
rozwlekoci. Bardzo czsto walczy floretem sowa, a nie
prymitywnym mieczem przeciwko „mieciom werbalnym”
i zbdnemu „szumowi informacyjnemu”. Postpuje tak, poniewa rozmówcy, uywajc wielu sów, ujawniaj ostatecznie to, co planowali ujawni na kocu debaty. A przecie nikt
nie siga ponownie po te myli, które ju raz zostay wypowiedziane i ujawnione.

Poniej znajduje si ogólne zestawienie najwaniejszych strategii
komunikacyjnych w usystematyzowanej formie.

1. Element strategii:
Przeamcie stereotypowe przypisanie ról
W prawie 80 proc. wszystkich rozmów wystpuj stereotypowe role,
które uniemoliwiaj równorzdn i zorientowan na partnera
komunikacj. Przykadowo, kupujcy spodziewa si podczas rozmowy ze sprzedawc, e ten bdzie chcia sprzeda jak najwicej i za jak najwysz cen. Bdzie chcia uzyska maksymalny
obrót przy jednoczesnej optymalizacji zysków. Sprzedajcy z kolei
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wierzy, e równie dobrze zna rol drugiej strony — kupujcy moe
zdoby potrzebne jego firmie produkty lub usugi u kogo innego.
Warunkiem sukcesu jest zagwarantowanie odpowiedniej jakoci
za „dobr cen”. Obaj rozmawiaj, jednak w taki sposób jakby presja
sprzeday i kupna ich nie dotyczya. Sygnalizuj równie zrozumienie zachowa i intencji drugiej strony. W swojej autoprezentacji przybieraj mask, staraj si myle o drugiej osobie. Jednoczenie uwaaj, aby nie straci twarzy. Obydwu przywieca
jedna myl: jak w tej pokerowej rozgrywce dosta do rki najlepsze
karty.
Z innego rodzaju przykadem mamy do czynienia na co dzie
w przedsibiorstwach, gdzie kierownicy przenosz cic na nich
presj wykonania zada na pracowników. Jako zwierzchnicy przytaczaj sowa swoich przeoonych, ponaglaj, aby w pocie czoa
zabra si do rozwijania nowej linii produkcyjnej. Zwracaj uwag,
jak bardzo wane jest to, by podwadni nie zawiedli pokadanych
w nich nadziei. Swój problem niejako oddelegowuj. Rozmowie
towarzysz emocje — zarówno yczliwa ojcowska uwaga, jak
i twarde dania. Oponenci zaznaczaj w rozmowie, e problem
— porednio tylko ich problem — oceniaj w taki sam sposób
i przyjmuj zlecenie.
Jednak taki pracownik myli: „Typowe, teraz znów mój szef
bdzie potrzebowa koza ofiarnego, najpóniej gdy nie uda si
osign podanego wyniku. A co gdy si uda? To on zbierze
laury, a ja nadal bd tylko wykonawc jego woli”. Obaj znaj
zatem swoje role i obaj je antycypuj.
A jak to wyglda w przypadku praktyk doradczych? Tak jak
w stosunkach pomidzy terapeut a jego klientem. Pacjent, czyli
klient, kadzie si na kanapie i mówi o swoim problemie. Zadaniem
terapeuty, wzgldnie doradcy, jest znalezienie adekwatnego rozwizania, które spodoba si rozmówcy. Niczym zwycizca po decydujcej bitwie podniesie on lub opuci kciuk w zalenoci od proponowanego rozwizania. Nawet kiedy rozwizania wydaj si by

90



Werbalna prowokacja

sensowne, klient asekuruje si, wyraajc wtpliwoci: „W porzdku,
moemy tego spróbowa , chocia w peni mnie pan nie przekona…
ale przecie to pan jest kompetentnym doradc”.
Kto bdzie si zatem dziwi , e doradca traktuje honorarium
jako swoist nagrod na pocieszenie za to, e przenosi si na niego
odpowiedzialno . Powstaje równanie, okrelajce stereotypowe
role:
klient/problem + doradca/rozwizanie = rzeczywisto sytuacyjna
nawet, gdy s to tylko zabiegi kosmetyki werbalnej.
Naturalnie chodzi wanie o to, aby przeama paradygmat ról.
Celem dziaania jest przerwanie okrelonego modelu mylowego
oraz przeciwstawienie si koncepcji rozmówcy, poddanie w wtpliwo jego przyporzdkowania ról i stworzenie mu (a tym samym
sobie) nowego punktu wyjcia.
Naley zada sobie nastpujce pytania:






Jak rol przypisze mi rozmówca i jakich uywa przy tym
wypowiedzi?
Jak ocenia wasn rol?
Gdzie znajduje si punkt wyjcia z konfliktu ról?
Jak mog wywoa moliwie du irytacj rozmówcy, która
wprawdzie nie bdzie oznaczaa przerwania rozmowy, ale
stworzy nowy punkt wyjcia?

Byoby idealnie, gdyby rozmówca cho raz zechcia zasi na
moim duchowym krzele. Znacie t metod z dialektyki? Zatem
szybko wymacie z pamici ów schemat mylowy. Jest ukierunkowany jedynie na „solidarnie motywowane” mechanizmy integracyjne, które popieraj ostrono w kontaktach. My chcemy
wicej — by krzeso stao si wrcz stolcem. Chc, aby mój rozmówca nazwa moje argumenty, osabi swoje zarzuty i przej
moj rol.
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Oczywicie, trzeba mie odwag, aby zmieni wasne opinie:
zamiast oczekiwanego „tak” powiedzie „nie”, analizowa rzeczywisto rozmowy take we wasnej gowie, porzuci wydeptane,
metodyczne drogi prowadzenia rozmowy, a zamiast tego puci si
na przeaj midzy werbalnymi gszczami komunikacji.
Najatwiejsza jest sytuacja terapeuty. Na pytanie pacjenta, jak
ma sobie — jego zdaniem — poradzi z tym problemem, odpowiada jedynie: „Nie widz rozwizania”. Na pocztku klient bdzie
zdziwiony: „Jak to? Nie ma wyjcia? Przecie mylaem…!”. „Piknie, zatem kierunek mylenia musi zosta zmieniony ” — wnioskuje
terapeuta i w tym momencie rozpoczyna si jego waciwa praca.
Jeszcze raz wyobracie sobie sytuacj kupujcego. Po krótkim,
lecz pogodnym wstpie podsumowuje on rozmow sowami:
„I teraz chce mi pan wcisn ten pozornie przeomowy produkt?”.
Zamiast skruszonego, cicho wymamrotanego „tak” syszy paradoksaln, bo nieoczekiwan odpowied „nie”. W dodatku towarzyszy
jej pewny siebie, nieskrpowany umiech. Od tego momentu sprzedajcy moe posuy si nastpujc argumentacj: „Nie, poniewa po pierwsze nie chciaem panu nic wcisn , a po drugie nie
ma powodu, który skoniby pana do zakupu naszego innowacyjnego produktu!”. Kupujcy czsto porzuca swoje rozumienie roli
w sensie bycia „przeciw” i zaczyna wymienia kolejne argumenty,
przemawiajce na korzy produktu.
Chwileczk, czy powiedzielibycie, e to nie jest jego rola!?
Nieoczekiwanie wszystko si zgadza! Brzmica paradoksalnie
wypowied i subtelna prowokacja doprowadziy do irytacji. Stary
wzór mylenia zosta przeamany. Na zgliszczach pocztkowych
stanowisk przy odrobinie szczcia moe odrodzi si, niczym
feniks z popioów, rozmowa, która bdzie ju miaa zupenie inny
charakter.
Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa — brzmi stara prawda, która
jest tak samo wana dla grajcych w toto-lotka, jak i dla gorliwych
wyznawców, wierzcych w mdro Biblii i apokaliptyczne wizje.
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Dobrze pamitam, jak na pocztku mojej pracy na stanowisku
doradcy od spraw komunikacji pewnego razu intuicyjnie zamaem taki wzorzec ról. Do tej pory mam w pamici irytacj moich
klientów. Kiedy przeprowadziem dug rozmow z zarzdem pewnego przedsibiorstwa, rzecznik zarzdu chcia mnie poegna
sowami, e musi si w spokoju naradzi z kolegami co do powierzenia nam zlecenia. Wprawdzie nie wtpili w nasze kompetencje,
ale jak nam powiedziano: „Trzeba si jeszcze z tym przespa ”.
Decyzja miaa zosta przekazana na pocztku nastpnego tygodnia.
Gdy panowie zaczli si egna , stwierdziem spontanicznie, e
nie chc si podj tego zlecenia, poniewa tak delikatna sprawa
wymaga bezgranicznego zaufania. A poniewa nie moe by to
spontaniczne, musiaem wyjani , dlaczego od razu odrzucam
zlecenie. W trakcie pógodzinnej dyskusji zarzd podawa kolejne
argumenty, dlaczego akurat my powinnimy si podj rzeczonego
zlecenia.
Byem zmuszany za pomoc wszystkich znanych werbalnych
rodków do tego, by natychmiast przyj zlecenie doradztwa. Zrobiem to, usilnie przekonywany.
Inny przykad zaczerpnem z jednego z odcinków talk-show
PEP, emitowanego na antenie 3Sat. Znany ekspert prof. Rolf
Schwendter wypowiada si na swój ulubiony temat — subkultury.
Schwendter, ubrany zgodnie ze stereotypem subkultury i przedstawiony pokrótce przez moderatora, zosta postawiony przez dziennikarza w typowej roli respondenta, to znaczy osoby odpowiadajcej
na pytania tego, kto przeprowadza wywiad. Rozmowa potoczya si
w taki oto sposób:
„Prowadzcy: — Profesorze Schwendter, jest pan ekspertem od
spraw subkultury, co to waciwie jest?
(Prowadzcy odchyla si zrelaksowany).
Ekspert: — Subkultura? O której Pan myli?
(Ekspert przechyla si. Prowadzcy jest zdumiony).
Prowadzcy (nieco poirytowany): — Aaa… wic mamy ich kilka?”.
Nowe metody
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Mamy do czynienia z przeamaniem sposobu rozumowania: prowadzcy mia zamiar trzyma koncepcj dyskusji w swych rkach,
wywiera presj na rozmówc za pomoc swoich pyta, dyktowa
mu przebieg dyskusji. Tymczasem sam musia przey presj i stres.
„Ekspert: — Ma pan na myli subkultury regresywne czy progresywne, a jeli te ostatnie, to emocjonalne czy raczej racjonalne?”.
Pan Schwendter by tak miy, e poprowadzi „lekko” zbitego z tropu
prowadzcego — doszo do zmiany ról.
Ta sekwencja wyranie pokazuje, e wane jest, aby pozosta
w dyskusji. Jednak wczeniej naley skruszy przyjty z góry model
mylowy, pozornie zakorzenion koncepcj przypisania ról. O narzdziach, którymi naley si posuy , decyduje si w zalenoci
od sytuacji. Nie zawsze musi to by piorun z jasnego nieba. Czasem
wystarczy subtelny rodek, aby wyprowadzi rozmówc z równowagi… a nastpnie przej kontrol nad rozmow.
Inny przykad: podczas miego przyjcia urodzinowego pewna
starsza dama mówia praktycznie bez przerwy o tym, e nie ma
obecnie kawalera, który umiaby zabiega o wzgldy damy. Stare,
dobre czasy przeszy w niepami , gdy emancypacja zawrócia
w gowach modym ludziom. „Szkoda tylko, e przez to wymarli
dentelmeni” — perorowaa. Czy to na skutek tej rozmowy, czy
te ze zwykej zoliwoci milczcy zwykle suchacz wymamrota
z szelmowskim umiechem:
„— Wie Pani, moe modym mczyznom wychodzi bokiem to,
e najpierw buduj swej damie dworek... a po lubie musz czyci
w nim schody”.
Jednostronna dyskusja rozlunia si i wzili w niej udzia take
pozostali.
Pamitajcie o tym: dobry kontakt, dobry stosunek z rozmówc
nigdy nie powinien zosta zakócony, wrcz przeciwnie — powinien zosta utrzymany.
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Jeli chcecie sprowokowa drug osob do zmiany zachowania,
wywabiacie j z nory, w jakiej si skrywa, dziki uyciu paradoksalnego, irytujcego wzorca komunikacyjnego i konfrontujecie
z nowym, nietradycyjnym kierunkiem mylenia. Swoj star rol
taka osoba ju poznaa — teraz niech spróbuje wcieli si w now.
Jest to przecie zmiana ycia, a bez innowacji trudno j osign .
Oczywicie, osoba prowokujca sowem moe niekiedy zoliwie
i stanowczo powstrzyma wywód rozmówcy. Taki chwyt stosuje si
najczciej po to, by przerwa gupi paplanin.
I tak na przykad w „typowej mskiej grze” moe si zdarzy , e
niemal boski Don Juan bdzie czu si tak dobrze w roli Romea,
e godzinami bdzie mówi o swych podbojach i pyszni si sw
potencj. Wszystkie próby zmiany tematu spezn na niczym. Do
czasu, gdy nagle retoryczna prowokacja, zwizana z ow potencj,
spowoduje, e powietrze ujdzie z pyszaka:
— Wie pan, jak pan na mnie dziaa?
— Nie.
— Dziaa pan na mnie jak inwalida, opowiadajcy o wojnie!
Ju dwie minuty po tym dotd tak pewny siebie rozmówca wycofa
si. Na póniejszych spotkaniach nigdy wicej nie poruszy ju tematu kobiet.
Reakcja wywoana irytacj jest prostym, znanym w psychologii
fenomenem. Utrata swojej roli to nic takiego, ale bezczynne przypatrywanie si, jak ukad ról zostaje zamany albo rozluniony, jest
wprost nie do zniesienia. Model, który ley u podstaw opisywanego
zdarzenia, ma zbyt prost struktur, aby móg dugo funkcjonowa :
nasza rola jest okrelona przez oddziaywanie, którego przyczyny
le w stereotypowym podziale ról. Reagujc na nie, tworzymy nowe
przyczyny, jakie bd okrela nasz ukad ról.
Terapeuta, zamiast poda oczekiwane standardowe rozwizanie,
sygnalizuje, e problemu, z którym przyszed do niego pacjent, nie
mona rozwiza . Sprzedajcy irytuje kupujcego, mówic, e nie
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chce przyj zamówienia — nastpuje przeamanie ról, a rozmówca musi odnale si w nowej sytuacji.
Byskotliwo i prowokacyjna retoryka oznacza take bycie zrozumiaym. Bardzo czsto dowcip sowny jest niczym otwór, z którego delikatnie i subtelnie wieje w twarz innym prawda. Kada
zbyt dosadna pochwaa moe w peni osign prowokacyjny cel
i postawi rozmówców przed lustrem, które niekiedy odbija niczym
krzywe zwierciado. A czasem jest to po prostu zaskoczenie, e —
wiadomie postawiony! — faszywy wniosek, okazuje si strzaem
w dziesitk.

2. Element strategii: Podwa cie cudze stanowisko
przez prowokacyjne wypowiedzi
„Kto pyta, ten prowadzi rozmow!” — brzmi jedna z podstawowych
regu dialektyki. Zapomnijcie o niej na chwil i wyjtkowo nie
stawiajcie pyta pomocniczych, opisujc problem, lecz posugujcie
si bezporednimi (ironicznymi) wypowiedziami. W ten sposób
mona sprawdzi , czy rozmówca rzeczywicie odsoni kierujce
nim pierwotne motywy, czy te wykona werbaln rund wokó
swojego pierwotnego nastawienia do danej sprawy.
I tak, mona na przykad mia si z absurdalnych wypowiedzi
lub zoci si z ich powodu. Niektóre sposoby postpowania mona
prowokacyjnie odzwierciedla , a w przypadku innych — demonstracyjnie poucza . Czy wolimy usysze podczas swojej prezentacji:
„Prosz mi powiedzie , czy nie moe pan mówi goniej (pisa
wikszymi literami)?”. Czy te bardziej odpowiada nam ironiczne
(pozytywnie) pytanie: „Przepraszam, czy nie mógby pan mówi
jeszcze ciszej (pisa jeszcze mniejszymi literami)?”, wypowiedziane
z umiechem?
Cel dziaania jest stosunkowo jasny:
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chcemy odwoa si do czyich uczu i emocji,
chcemy pokona opór i go pomin ,
chcemy zmieni zachowanie danej osoby (by si umiechna,
rozlunia).

Prowokacyjne wypowiedzi s niezobowizujce. Druga strona
moe si w nie wczy , ale nie musi. Skoro tylko rozmowa nabierze powanego charakteru, automatycznie rezygnuje si z prowokacji. Prowokujca interwencja to wyjcie z sytuacji, ale nie caa droga.
Ten sposób prowadzi czsto do zdemaskowania pogldów rozmówcy — szczególnie gdy sprowokowany pogra si w drobiazgowych wyjanieniach i usprawiedliwieniach.
Przykad:
W poowie rozmowy osoba prowokujca sowem oznajmia
z szelmowskim miechem: „Czy to moliwe, e uy pan a tylu
sów, aby ukry miernot paskich przemyle?”.
Reakcja adwersarza moe przypomina dziaanie miny przeciwpiechotnej. Wyobracie sobie sprzeciw, jaki moe wywoa polityk
samorzdowy nastpujcym wstpem do prezentacji:
— Panowie i Panie, nazywam si Jan Kowalski, jestem najbardziej
znanym politykiem samorzdowym w Polsce... — Powiedzcie
mi, Pastwo...
Najpierw zakiekuje w Was sprzeciw, a potem wybuchniecie nieskrpowanym miechem. To prowokacja, której dowiadcza wyróniajcy si mówca.
Przyjrzyjmy si teraz wywiadowi z Franzem Josefem Straussem,
przeprowadzonemu z ramienia „Der Spiegel” (1/1978) przez: Rudolfa Augsteina, Ericha Böhmego i Dirka Kocha. Wzór przydzielenia ról oraz zajmowane przez rozmówców stanowiska ulegay na
bieco zmianom. Dwuznaczno , sowa kujce niczym floret oraz
wybiegi sowne spowodoway, e mamy do czynienia z „prowokacj
sowem w najczystszej postaci”.
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„SPIEGEL:

STRAUSS:
SPIEGEL:

STRAUSS:
SPIEGEL:
STRAUSS:

SPIEGEL:

(...)
STRAUSS:
SPIEGEL:
STRAUSS:
(...)
SPIEGEL:
STRAUSS:
SPIEGEL:

STRAUSS:
SPIEGEL:
STRAUSS:
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Panie Strauss, jeli gazety nie kami, to mona si spodziewa, e w roku 1978 zostanie pan premierem republiki Bawarii.
Najpierw musz zdoby szacunek moich wyborców podczas nadchodzcych wyborów parlamentarnych...
Czemu nie zrobi pan tego w roku 1966 (mianowicie
nie wystartowa jako kandydat na kanclerza z ramienia
CDU i CSU)?
Poniewa tego nie chciaem.
Dlaczego pan nie chcia?
Poniewa tego nie chciaem. Gdy kto mnie pyta, dlaczego
nie chc, odpowiadam, „poniewa nie chc”. W Bawarii
to wystarczajca odpowied .
W Bawarii tak, ale ta gazeta jest czytana równie w innych landach. Mógby pan udzieli innej odpowiedzi
dla czytelników spoza Bawarii?
Od tego momentu...
Od tego momentu byo coraz gorzej?
Od tego momentu rozsyano wiadomo faksem we
wszystkie strony wiata...
Komisja strategiczna zdaje si obraca wokó wasnej
osi z zamiarem zdenerwowanie pana Kohla.
To jest paski punkt widzenia. Gdyby nie snu pan takich
hipotez, nie miaby pan o czym pisa.
Nie siedzimy za drzwiami komisji strategicznej, za którymi siedzi pan z panem Kohlem. Moe panowie si
lubicie?
Nie w ten sposób, który pan sugeruje.
Jedno jest pewne: ci przed drzwiami s cakowicie
zdumieni...
Czy nie sdzi pan, e to, i potrafimy si jeszcze dziwi,
upiksza ycie i chroni przez staroci?

Werbalna prowokacja

SPIEGEL:

STRAUSS:
(...)
SPIEGEL:
STRAUSS:
SPIEGEL:

STRAUSS:

To nie jest program na ten temat. Pytanie nie brzmiao,
jak bardzo potrafimy si dziwi. Pytanie brzmi, jak bardzo pan Kohl jest panem zaskoczony.
Pan Kohl musi myle tak samo, jak kady inny, co
zreszt robi...
Czy wolno nazwa to, co robi Unia wraz z Kohlem,
rozbiórk?
Przypomina mi pan nieco czowieka, który podpala dom,
a potem krzyczy, e stra zawioda.
Nie zaszkodzilimy Kohlowi. Pewien czowiek z CSU,
którego pan zna i szanuje, powiedzia nam, e w jednej
trzeciej zaszkodzi sobie sam Kohl, w jednej trzeciej
Schmidt, a pozosta cz stanowi CSU i Strauss.
Wówczas pan Schmidt i ja mielibymy dwie trzecie, to
dawaoby zdecydowan wikszo”.

Analiza owej rozmowy dowodzi, e chodzio o „prowokowanie sowem”. Cao liczya 1300 linijek. Dziennikarze „Der Spiegel” wygosili 86 wypowiedzi, w tym zadali tylko 45 bezporednich pyta.
Prawie jedn trzeci stanowiy przekomarzanie si, obiekcje lub
retoryczne riposty i odpowiedzi. Mielimy wic do czynienia z prowokacyjn retoryk w najczystszej postaci.
Zreszt, z prowokowaniem sowem u polityków spotykamy si
bardzo, bardzo czsto. Innego przykadu dostarcza nam sir Winston
Churchill, który swoj karier polityczn rozpocz jako czonek
Izby Gmin w roku 1900. Churchill, który podj si tej dziaalnoci,
ju na samym pocztku stwierdzi, e „wszyscy jestemy robakami,
ja jednak jestem robaczkiem witojaskim”!
W 1937 roku jeden z dziennikarzy zapyta go, czy uwaa, e niedugo wybuchnie wojna. „Nie — odpowiedzia ów polityczny geniusz — widz bowiem pewn konsekwencj. Kiedy pan Shinwell by ministrem od spraw zaopatrzenia w wgiel, wgla nie
byo. A e teraz jest ministrem wojny…!”.
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3. Element strategii:
Stosujcie (czasem!) niewerbalne zachowania
Otwórzcie si czasem, zareagujcie na wypowiedzi rozmówcy, dozujc informacje za pomoc jzyka ciaa lub sygnaów parawerbalnych
(wcignicie powietrza przez zby, cichy gwizd peen podziwu). Nie
tylko powoduje to irytacj podczas dyskusji lub konferencji, ale
oszczdza take koniecznoci dugiego przysuchiwania si. Rozmowy czsto nie przynosz adnych rezultatów, poniewa rozmówcy zbyt dugo pozwalaj sobie nawzajem gra na nerwach.

4. Element strategii:
Zgadzajcie si , gdy rozmówca tego nie oczekuje
Irytujcie swego rozmówc mieszank reakcji werbalnych, które
odpowiadaj klasycznemu wzorowi yin-yang. Jeli rozmówca oczekuje, e przytakniecie, naley si mu sprzeciwi , jeli natomiast
spodziewa si odmowy, naley okaza zdumienie. Znakomitego
przykadu dostarczya pewne sesja obrad w Bundestagu.
Jedna z posanek przerwaa wystpienie okrzykiem:
„Gdyby pan by moim mem, zaserwowaabym panu trucizn!”.
Odpowied:
„O najaskawsza, gdyby bya pani moj on, przyjbym j jak
najszybciej!”.
Dobrym przykadem jest take zarzut, jaki postawiono jednemu
z mówców:
„Zawsze mówi pan prawd jedynie w poowie!”.
Odpowied pierwsza:
„Zgadza si, ale to ta waciwa poowa”.
Odpowied druga:
„Zgadza si, ale caej prawdy nie byby pan w stanie znie!”.
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Osoby prowokujce sowem czsto mog przyznawa racj przeciwnikowi, aby nastpnie wykona zaskakujcy zwrot. Zasada jest
cakiem prosta: przyj sedno wypowiedzi, potwierdzi , zmieni
zawarto wypowiedzi.
Kolejny przykad:
Podczas posiedzenia zarzdu nowy przewodniczcy da:
„— (...) wymagana jest stanowczo, by sprosta wyzwaniom
zdobywanego rynku”.
Jego kolega odpowiedzia:
„— Mog to jedynie poprze. Wymagana stanowczo jest, bd co
bd , o wiele lepsza ni stanowcze wymagania paskiego poprzednika!”.
A co mona byo usysze podczas debaty, która dotyczya alternatywnych róde energii?
Jeden z jej dostawców podsumowa:
„— (…) krótkotrwaa rezygnacja z energii jdrowej jest moliwa,
a nawet konieczna. Jestemy zdania, e okoo jedna trzecia dzisiejszej energii mogaby zosta zaoszczdzona do roku 2000. Przy
czym okoo 40 proc. zuywanego dzi prdu...”.
Okrzyk:
„— ...pochodzi chyba z gniazdka, czy jak?”.
Cynicy wszystkich krajów, czcie si.

5. Element strategii: Pozwólcie sobie na humorystyczne uwagi
na temat wygldu innych (a tak e swojego)
To tabu jest, niestety, zbyt rzadko naruszane. A szkoda, bo skojarzenia na temat postrzegania wygldu oponenta s elementem naszej
rzeczywistoci rozmowy. Poczuj si zatem „subiektywnie niewinny”
Nowe metody



101

i wybiórczo komentuj cechy zewntrzne rozmówcy, które wpadaj w oko. Nie musisz tego robi w prymitywny sposób, ale na
przykad opatrz wypowied szczerym umiechem.
Metod mówienia o wygldzie prosto z mostu zastosowa pewnego razu jeden z aktorów przy okazji dyskusji z prezenterem
i komikiem Karlem Dallem:
„— Karl, to jak wygldasz... Byby fantastyczn reklam dla
bada genetycznych!”.
Karl Dall zareagowa, biorc po prostu duy haust piwa. Reakcja
taka jedynie kompensowaa przeyty przeze szok.
Przytoczmy inny przykad: podczas debaty jeden z przedstawicieli
sektora gospodarczego powoli, ale stopniowo doprowadza do wrzenia swojego przeciwnika. Mia ju do wysuchiwania polemiki
rozmówcy i — ku zaskoczeniu publicznoci — nagle stwierdzi:
„— To, e popiera pan natur, da si zauway. Podkrela to pan
stale. Dziwi mnie tylko jedno (tu zmierzy go wzrokiem)... co te
natura uczynia z paskim wygldem!”.
Inny, lepszy przykad to wypowied specjalizujcego si w ekonomii redaktora pewnej gazety lokalnej. „Zabysn” on podczas miej
dyskusji, której tematem byy kalorie, kuracje odchudzajce i diety.
Kiedy jeden z jego kolegów, patrzc z ukosa na jego brzuch, powiedzia uszczypliwie:
„— No tak, naley zada sobie pytanie, czy chce si by uduchowionym, czy ucielenionym”,
zareagowa spontanicznie:
„— Ach, wiesz, mój brzuch ma t zalet, e kiedy bior prysznic,
nie mocz sobie stóp”.
Publiczno zacza si mia … a autoironia zneutralizowaa rzeczowy charakter zaczepki.
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6. Element strategii:
Nadajcie prowokacji dramaturgi
Swoisty majstersztyk prowokacji sowem to dzieo polityka FDP2,
Jürgena Möllemanna, który zasyn zreszt jako autor wielu tego
typu wypowiedzi. T wygosi podczas „sezonu ogórkowego”, kiedy
przedstawiciele mediów nie mieli praktycznie o czym pisa , a wraz
z przerw letni przyszed take czas na letni przerw w myleniu.
W tym czasie Jürgen Möllemann interesowa si, bdc fanem
pikarskiej druyny Schalke, nie tylko owym zespoem, ale mona
go byo take spotka w parlamencie w Bonn z ksik uznanego, cho czsto take niedocenianego naukowca, prof. Theodora
Bliesheimera, w doni. Bliesheimer, doktoryzowany przez synnego
filozofa Karla Poppera, spotka wspóczesnego Kairosa3 i zaprezentowa swoj naukow analiz w formie ksiki Wege aus dem
Nichts („Drogi znikd”).
Gdziekolwiek Möllemann siedzia lub sta, towarzyszya mu
gruba ksika. Nawet wtedy, gdy prasa zastaa go na prónowaniu,
zagbia zaraz nos w tej naukowej rozprawie. W tym czasie nie
byo takiej wypowiedzi Möllemanna, która nie koczyaby si cytatem z Bliesheimera lub nie posiadaa punktu kulminacyjnego
w takiej postaci. Nawet podczas uniwersyteckich debat wielu profesorów skadao swojemu koledze Bliesheimerowi podzikowania
za jego przeomow prac „Drogi znikd”.
W jednej z dyskusji radiowych Möllemann, wówczas minister
stanu, kóci si z jednym z deputowanych z Partii Zielonych, Wetzelem. Zapa Wetzela osab, gdy Möllemann opar si na rozprawie „Bliesheimera, znanego ucznia Poppera”. Wetzel, bdcy
2

FDP (Freie Demokratische Partei) — Wolna Partia Demokratyczna,
niemieckie ugrupowanie liberalne, obecnie najwiksza partia opozycyjna w Bundestagu — przyp. red.

3

Kairos — w mitologii greckiej boek szczliwego zbiegu okolicznoci
albo niewykorzystanej szansy. Ten, kogo mija, mia jedynie krótk
chwil, by go uchwyci , a wraz z nim swój ut szczcia — przyp. red.
Nowe metody
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przewodniczcym Komisji Ksztacenia i Nauki, szanowa Bliesheimera jako bezpartyjnego analityka niemieckiej gospodarki. Na
pytanie, czy czyta ju Bliesheimera, Wetzel odpowiedzia jednak, e
nie dane mu si byo jeszcze pozna w oryginale jego dzie. Czyta
jedynie wzmianki (zapowiedzi prasowe) na temat tej nowej pracy.
Tak, jak Wetzel mogli powiedzie ówczesny doradca kanclerza
Ackermann, ale take inne mniej lub bardziej prominentne osobistoci z dziedziny nauki, gospodarki i polityki. Czy mogoby to kogo
zastanowi , e Bliesheimer, cytowany przez Möllemanna, „odniós
sukces, zarówno jako doktorant Poppera, jak i model do aktów i pianista kawiarniany”?
Möllemann wymyli Bliesheimera i upikszy wykaz wykadów
na uniwersytecie specjaln obwolut. Prowokacja bya gotowa.
A Möllemann? Powiedzia: „Nikt si nie przyzna, e nie zna rzekomo tak znanej osobistoci”.
Jest to doskonay przykad zainscenizowanej na wielk skal
prowokacji, za pomoc której cay wiat mediów oraz wszyscy partnerzy w dyskusji Möllemanna zostali przedstawieni w caej krasie.
Kiedy sztuczka wysza na jaw, prasa miaa si serdecznie z psikusa
tego podstarzaego dowcipnisia.
Naley zatem ostronie przypomnie stwierdzenie: „Fakt, e jaka
wypowied pochodzi z ministerstwa nauki, nie jest jeszcze dowodem na to, e jest faszywa!”. Jednak wypadaoby j sprawdzi .
Chiczycy okreliliby tak wypowiedz jako „Wu Wei” — celowa
nieumylno .

Retoryczne paradoksy — przeszkody
w argumentacji zorientowanej na cel
i granica j zykowej wytrzymaoci?
Prowokacyjno-retoryczna czy paradoksalna wypowied w komunikacji sygnalizuje kryzys mylowy suchaczy, powstajcy z powodu niespójnoci w argumentacji. Wymaga to od rozmówców
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