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Kreatywność i humor. Radość budowania poczucia pewności 
siebie u jąkających się dzieci i dorosłych

Wprowadzenie: bycie innym jest OK!

Bycie innym nie jest niczym zdrożnym. To właśnie z tego powodu, przedstawiając 
treści niniejszego rozdziału, sięgnę po język inny, niż to zwykle bywa. Będę pisał 
tak, jakbyśmy rozmawiali po przyjacielsku przy filiżance kawy. Dzięki temu poczu-
jecie moją pasję, którą pragnę się z Wami podzielić, prezentując swoje doświadcze-
nie kliniczne oraz refleksje na temat tego, czego nauczyłem się od jąkających się 
dzieci i dorosłych.

Na rozdział złożą się następujące części/zagadnienia:
• Jąkanie się jest darem, czyli zamień słonia w składzie porcelany w motyla na płat-

kach kwiatu.
• Inteligentna strategia interwencji (Smart Intervention Strategy)… z modyfikacją!
• Dobroduszne dokuczanie a osoby jąkające się: daj sobie prawo do śmiechu!
• Humor jest w modzie, poznaj go i stosuj!
• Dokonywanie zmian w modyfikacji sposobu jąkania: czy dr Van Riper byłby roz-

bawiony?
• Sianie ziaren kreatywności – sekret sukcesu.
• Unowocześnij samego siebie i zacznij żyć. Trening wystąpień publicznych.
• Konkluzja. Refleksje i głód wiedzy są OK.

Dziękuję, że zmienił Pan moje życie. Jestem z siebie dumna − napisała Chloe, 16 ‑letnia 
jąkająca się dziewczyna. Moja pasja do pracy z osobami jąkającymi się rozkwita, gdy 
otrzymuję list z takimi pochwałami. W tym samym tygodniu wzruszyłem się, kiedy 
jąkający się chłopiec zapytany o to, kim chciałby zostać, gdy dorośnie, odpowiedział: 
Chcę być jak Joseph, a potem dodał jeszcze: Joseph rozumie, jak się czuję. Wprowa-
dzanie zmiany było dla mnie zawsze największą zawodową ambicją.
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Moja podróż w obszarze jąkania rozwija się wraz z pragnieniem zrozumienia tego 
zjawiska oraz chęcią znalezienia sposobów inspirowania zarówno dzieci, jak i jąka-
jących się dorosłych. Znacznym osiągnięciem była tutaj finalna wersja aplikacji iOS, 
o której mowa niżej, mająca służyć logopedom do pracy z jąkającymi się dziećmi. 
Stosując kreatywność i humor, logopeda może pomóc jąkającym się dzieciom czer-
pać radość i przyjemność z mówienia. To właśnie znaczenie kreatywności i humoru 
w pracy nad jąkaniem omawiam w tym rozdziale; opisuję tu również zastosowanie 
Inteligentnej strategii interwencji (Smart Intervention Strategy; SIS). Podkreślam jed-
nocześnie znaczenie treningu wystąpień publicznych mającego na celu rozwinięcie 
sprawności komunikacyjnych, budowanie pewności siebie i osiąganie przez osoby 
jąkające się wysokiego poziomu wypowiadania się. Zacznijmy jednak od koncepcji: 
jąkanie jako dar.

Jąkanie się jest darem, czyli zamień słonia w składzie porcelany w motyla  
na płatkach kwiatu

Jakiś czas temu siedziałem na ławce obok bardzo starego rybaka. Po chwili zaczę-
liśmy rozmawiać; rybak powiedział, że ma ośmioro siostrzeńców i siostrzenic. Na-
stępnie wyjął fotografię z kieszeni i z błyskiem w oku wyszeptał: Wie pan co? To 
jest moja ulubienica. Zdjęcie przedstawiało małą, ładną dziewczynkę z kręconymi 
blond włosami, o dużych, niebieskich oczach i uroczym uśmiechu. Mój rozmów-
ca zauważył, że będąc przy niej, czuje się zawsze jak w niebie. Był w stanie doce-
nić przyjemny zapach kwiatów, usłyszeć łagodne morskie fale, radując się świeżą, 
chłodną bryzą. Tak wiele się od niej nauczył i było to dla niego wielką radością. 
Potem dodał z uśmiechem: Ona jest niewidoma i ja naprawdę dobrze się czuję w jej 
towarzystwie. Chwilę o tym myślałem. Łatwo mógł przecież powiedzieć: Mam 
ośmioro siostrzeńców i siostrzenic. Wszyscy są „normalni”, ale mamy problem z jedną 
z dziewczynek.

Powiedział jednak coś innego; fakt, że siostrzenica jest niewidoma, zdecydował 
się potraktować jako zaletę. Zostawmy jednak przywołany przykład i zwróćmy teraz 
uwagę na zjawisko jąkania. Czy zauważymy jakieś szczególnie mocne strony osoby 
jąkającej się w porównaniu z osobą mówiącą płynnie?

Gdy kilka lat temu rozpoczęliśmy działalność Stowarzyszenia Osób Jąkających 
się na Malcie (Stuttering Association of Malta, SAM), zaprosiliśmy założyciela Ko-
legium Wystąpień Publicznych w Londynie (College of Public Speaking, London), 
Vince’a Stevensona. Dopowiem, że znany jest on jako światowej sławy „doktor od 
lęków”. Od początku wprowadziliśmy koncepcję „daru” jąkania się, zachęcając pi-
szących artykuły do traktowania tego pojęcia z należytym uznaniem. Poniżej znaj-
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duje się fragment artykułu opublikowanego w „The Times of Malta” pod tytułem 
„Dar” jąkania się. Dziennikarka Claudia Calleja (2015) przedstawiła w nim doświad-
czenia prezeski SAM, jąkającej się pielęgniarki:

Po wykładzie poszłam do domu, płacząc. Myślałam: Nie potrafię nawet wypowie-
dzieć swojego imienia. Muszę coś z tym zrobić. Bernice Gauci [dopisek red.] umó-
wiła się z logopedą Josephem Agiusem, który powiedział, że „jąkanie jest da-
rem”. Kontynuując, dodała: Pamiętam, jak myślałam: „Nie ma pojęcia, o czym mówi”. 
Później jednak zdała sobie sprawę, że to, co usłyszała, zmieniło jej poglądy już 
na całe życie. Była wrażliwa na problemy innych, umiała słuchać, była skromna 
i twórcza. Gdy podchodziłam do egzaminu z pielęgniarstwa, zaczęła mówić płynnie – 
ale chciałam, aby komisja wiedziała, że się jąkam. Zająknięcie się wymagało wysiłku, 

„zacięłam się” jednak i pomyślałam: „OK, teraz jestem znów sobą. To właśnie ja, taka 
jestem”. Nie chciałam, żeby zobaczyli mnie bez mojego jąkania.

Gdy występowałem na międzynarodowej konferencji w Paryżu, podeszła do 
mnie młoda jąkająca się kobieta i powiedziała, że właśnie ukończyła prawo i chcia-
łaby się ubiegać o pracę w najbardziej prestiżowej kancelarii prawniczej w jej kraju. 
Dorzuciła, że jako guru w sprawach jąkania się i kreatywności mógłbym jej pomóc 
uzyskać to stanowisko. Stworzyliśmy wstępną wersję jej CV, a w rubryce dotyczą-
cej znajomości języków wpisaliśmy „angielski plus” i „francuski plus”. Gdy weszła na 
rozmowę kwalifikacyjną, poproszono ją, aby wyjaśniła, co rozumie pod pojęciem 

„angielski plus”. Odpowiedziała, że potrafi się jąkać zarówno w języku angielskim, 
jak i francuskim. Dodała, że wiceprezydent Joe Biden jest również osobą jąkają-
cą się. Czuła się tak dobrze ze swoim jąkaniem, że wybrano ją na to stanowisko 
i pozostaje nadal jednym z najlepszych prawniczek kancelarii.

Należy zatem zadać pytanie: jakie są zalety jąkania? Większość osób jąkających 
się może uczciwie odpowiedzieć: Potrafię dobrze słuchać. Jestem opiekuńczy. Je-
stem wrażliwa. Uczę się komunikowania. Poznaję sztukę wystąpień publicznych. Uczę 
się, na czym polegają kreatywność i humor. Skłaniam ludzi do uśmiechu. Uczę się po-
zytywnego myślenia. Jestem twórcza. Jestem skromny itd. Jąkanie się ma potencjał 
rozwijania następujących cech: kreatywności, dobrej sprawności słuchania, dow-
cipu i błyskotliwości, humanitarności oraz pokory. Może być również zaletą pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jakiś czas temu spotkałem swoją byłą studentkę z Irlandii. Opowiedziała mi o tym, 
jak jej jąkający się brat brał udział w rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko in-
formatyka. Na koniec rozmowy prowadzący zapytał: Co pan zrobi, jeżeli pana nie 
wybierzemy? Odpowiedź brata brzmiała: Załatwię sobie gitarę i będę rapował. Nie-
co później ten sam menadżer zadzwonił i powiedział: Czy wie pan, dlaczego pana 
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wybraliśmy? Hmm, 130 kandydatów przed panem było bardzo nudnych. Pan był jedyny 
w swoim rodzaju, pan był inny. Spodobał się nam pan.

Innym przykładem będzie młody człowiek, który ukończył studia nauczycielskie, 
ale pracował jako kelner, bo – jak stwierdził – nikt nie chciał zatrudnić go na stano-
wisku nauczyciela. Starał się o pracę w szkole podstawowej oraz średniej; poszedł 
na rozmowę kwalifikacyjną, lecz nie otrzymał stanowiska. Zapytałem go, czy przy-
znał podczas rozmowy, że się jąka. Odpowiedział: Oczywiście, że nie. Zasugerowa-
łem więc, by następnym razem wypróbował nową strategię, tzn. powiedział o tym 
komisji i wymienił zalety jąkania. Tydzień później poproszono go, zupełnie przez 
przypadek, na rozmowę kwalifikacyjną do tej samej placówki. Rozmowę prowadzili 
ci sami ludzie, którzy nie spodziewali się nota bene tego samego kandydata. Młody 
człowiek podczas rozmowy oświadczył tym razem, że się jąka. Ośmielił się nawet 
zapytać dyrektora, ilu płynnie mówiących nauczycieli tej szkoły zanudza uczniów 
na śmierć. Dyrektor odpowiedział ze śmiechem: Prawie wszyscy. Kandydat, mający 
doświadczenie w wystąpieniach publicznych, stwierdził, że on z kolei nie pozwoli 
dzieciom zasnąć. Jak wyjaśnił, jąka się od trzeciego roku życia i rozwinął dzięki ją-
kaniu rodzaj wrażliwości – patrząc w oczy dzieci, jest w stanie określić, które z nich 
ma problem, a które chce zadać jakieś pytanie. Przyznał również, że posiada dobrą 
umiejętność słuchania, jest opiekuńczy i wrażliwy. Kilka godzin po rozmowie kwa-
lifikacyjnej zadzwonił dyrektor szkoły i przekazał mu, że został wybrany na stano-
wisko nauczyciela – i w szkole podstawowej, i w średniej. Obecnie uważany jest za 
jednego z najlepszych dydaktyków w tej placówce.

Zdaniem Davida Seidlera, scenarzysty filmu Jak zostać królem (The King’s Speech), 
najlepszym darem, jaki udało mu się uzyskać dzięki jąkaniu, jest to, że jest osobą 
jąkającą się. Jak zatem możemy pomóc jąkającym się w zmianie ich nastawienia do 
jąkania? Zarówno kreatywność, jak i humor mogą poszerzyć percepcję i pomóc zo-
baczyć ten sam problem zupełnie inaczej. Pewien sprzedawca butów powiedział: 
To straszny rynek! Nikt tu nie nosi butów!; inny sprzedawca to samo skwitował nastę-
pująco: Jaki wspaniały rynek! Nikt tu nie nosi butów! Stosując kreatywność i humor, 
możemy zmienić sposób postrzegania sytuacji. Również aplikacja iOS Inteligentnej 
strategii interwencji wykorzystuje humor oraz kreatywność, co czyni mówienie ra-
dosnym doświadczeniem.

Inteligentna strategia interwencji (Smart Intervention Strategy)… z modyfikacją!

W tym miejscu można by zapytać, co zainspirowało mnie do podjęcia badań doty-
czących związku pomiędzy jąkaniem, kreatywnością i humorem. Zainspirował mnie 
jeden z moich klientów, Kyle, który aktywnie i z przyjemnością uczestniczył w se-
sjach terapeutycznych grupy pracującej nad rozwijaniem płynności mowy. Był pe-
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łen radości, humoru, zawsze uśmiechnięty. Był prawdziwym źródłem inspiracji dla 
swoich kolegów, choć czasem naprawdę bardzo się jąkał. Młodzi logopedzi biorący 
udział w szkoleniu byli pod wrażeniem jego uroku, pewności siebie, dowcipu oraz 
popularności. Osiem lat później, gdy ów człowiek miał już 18 lat, został powtórnie 
skierowany na terapię logopedyczną. Tym razem dał się poznać jako poważny, nie-
spokojny, spięty, bez uśmiechu. Zapytany, co mu się przydarzyło, szybko odparł: 
Zgubiłem Kyle’a. Stracił apetyt na życie, swój dowcip, a także radosne poekscyto-
wanie. Gdyby tylko nasza terapia mogła przywrócić harmonię, spokój i dowcip 
młodszego Kyle’a!

W kontekście powyżej opisanych historii rozważałem kluczową rolę pracy nad po-
zytywnym podejściem do swojej mowy u jąkających się dzieci. Jak możemy posze-
rzyć ich percepcję, aby zobaczyły sprawy inaczej i w pozytywnym świetle? W efek-
cie zdecydowałem się podjąć badania w ramach programu zatytułowanego Myśl 
sprytnie, czuj sprytnie / Think Smart, Feel Smart Program (Agius, 2007), aby uzyskać 
wstępne wyniki w zakresie rozwijania sprawności kognitywnych. Badanie eksplo-
rowało zmiany w uczuciach i postawach wobec mówienia u 30 jąkających się dzie-
ci w wieku szkolnym zachodzące w realnych sytuacjach, w warunkach klinicznych. 
Celem było rozpatrzenie tego, co da się uchwycić po 10 ‑dniowym treningu spraw-
ności kognitywnych opartym na zadaniach wymagających kreatywności (por. po-
nownie program: Myśl sprytnie, czuj sprytnie). Wyniki badania (Agius, 2007) dopro-
wadziły do rozwinięcia Inteligentnej strategii interwencji (Smart Intervention Strategy; 
SIS). Poniższy model przedstawia podstawowe zasady pracy z jąkającymi się dzieć-
mi w wieku szkolnym.

Rysunek 1. Strategia SIS lub jąkające się dzieci w wieku szkolnym – przegląd (Agius, 2012)
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Aplikacja iOS Płynność, inteligentna strategia interwencji (Agius, 2013) została stwo-
rzona jako narzędzie dla logopedów i studentów do pracy z jąkającymi się dziećmi 
w wieku od 8 do 12 lat. Dostarcza ram programowych dla działań terapeutycznych 
zachęcających do kreatywności i humoru podczas sesji. Przy włączeniu kreatyw-
ności i humoru mówienie zaczyna bowiem sprawiać radość, jest też przyjemnym 
doświadczeniem. Interwencja terapeutyczna ma zaś na celu rozwinięcie u dziecka 
pewności siebie, jak również wypracowanie specyficznego pozwolenia na jąkanie. 
Celem jest poza tym rozwinięcie u dziecka umiejętności efektywnej komunikacji.

Aplikacja zawiera ćwiczenia zachęcające do zmiany percepcji (co, jak to już sy-
gnalizowano, osiąga się poprzez wykorzystanie odwołujących się do kreatywności 
i humoru technik terapeutycznych, prowadzących m.in. do postrzegania jąkania 
w kategoriach daru). Wydaje się, że najbardziej kreatywnym aspektem języka jest 
humor, co więcej – jest on jednocześnie jednym z najważniejszych tematów w ba-
daniach z zakresu komunikacji. W ostatnich dziesięcioleciach obserwować można 
również podobne trendy w pedagogice; chodzi o podkreślanie przez przedstawicieli 
tej dyscypliny znaczenia relaksu oraz roli zabawy w procesie nauczania/zdarzeniu 
dydaktycznym. Na tym tle przedstawmy istotę strategii SIS.

Strategia SIS zawiera różne typy ćwiczeń i składa się z czterech komponentów, 
które przedstawiono poniżej:
1. Myśl sprytnie, czuj sprytnie.
2. Mówienie „na luzie”.
3. Wyzwanie dla smoków.
4. Wejście w realny świat.

Inteligentna strategia interwencji opiera się na następujących założeniach (Agius, 2015, 
2018):
• Jąkanie jest zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym (Harrison, 2004).
• Ćwiczenia powinny być zabawą, a dzieci powinny czuć się zmotywowane.
• Kreatywność i humor mogą pomóc dzieciom poszerzyć percepcję oraz poprawić 

ich podejście do komunikacji (Agius, 2007).
• Warto pracować nad wystąpieniami publicznymi (Agius, 2007).
• Ćwiczenia powinny skupiać się bezpośrednio na obszarach będących przyczyną 

lęku poszczególnych osób.
• Sprawność mówienia powinna zostać uogólniona, co wymaga rozszerzenia pola 

obserwacji o różne sytuacje z życia domu, szkoły, lokalnej społeczności.

Por. także opis poniżej wskazanych komponentów włączonych do aplikacji iOS.
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Myśl sprytnie, czuj sprytnie

Twórcy aplikacji (w tym tego zestawu ćwiczeń) stawiają przede wszystkim na hu-
mor i kreatywność. Jak powiedziano wcześniej, oba czynniki mogą przyczynić się 
do poszerzenia percepcji, mogą też zmienić stosunek dziecka do komunikacji i do 
samego siebie. Na ekranie przypominającym czarną tablicę znajdują się następujące 
pojęcia: Zmiana percepcji, Gra słów, Przesada, Zabawna sprzeczność, Autoironia. Każ-
da część zawiera wiele zabawnych ćwiczeń, takich jak Ułóż szaloną historyjkę, Nada-
wanie przezwisk kolegom, Sens w nonsensie i Niemądry tekst. Ćwiczenia te zachęcają 
dziecko do bycia twórczym – bez lęku przed popełnieniem błędu lub ośmieszeniem 
się. Podczas niektórych ćwiczeń, np. tych poświęconych nadawaniu przezwisk ko-
legom, zachęcamy logopedów do zaznaczenia, że żartobliwe przekomarzanie się 
z kimś może być korzystne. Jak udowodnimy w dalszej części tego rozdziału, prze-
komarzanie się może być również radosne i czułe.

Rysunek 2. Zrzut ekranu – czarna tablica
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Mówienie „na luzie”

Program umożliwia także rozwijanie umiejętności występowania publicznego. Po-
szczególne części zawierają Ćwiczenia słabego wystąpienia, Czytanie słów i dowcipów, 
Superwystąpienia. Opowiadając dowcipy i zabawne historie, dzieci zaczynają koja-
rzyć wystąpienia publiczne z zabawą.

Rysunek 3. Zrzut ekranu – ćwiczenie wystąpień publicznych
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Wyzwanie dla smoków

Ćwiczenia desensytyzacyjne koncentrują się na określonych lękach sytuacyjnych 
występujących u dzieci w związku z mówieniem. Poprzez łączenie humorystycznej 
odpowiedzi z ekspozycją na bodziec lękowy uzyskujemy złagodzenie uczucia nie-
pokoju spowodowanego przez ów bodziec (Martin, 2007). Ćwiczenia obejmują na-
stępujące przykłady: Zadzwoń do kumpla, Wyjaw swój sekret i Smaczne doświadczenie. 
Podczas tych ćwiczeń zachęcamy dzieci do używania telefonu, mówienia o swoim 
jąkaniu i kupowania artykułów żywnościowych w różnych sklepach.

Rysunek 4. Zachęta dla ucznia po wykonaniu zadania

Wejście w realny świat

Zachęcamy dzieci do używania narzędzi myślowych i technik wspomagających płyn-
ność mowy w szczególnych sytuacjach w domu, szkole i lokalnej społeczności. Ro-
dzice w domu i nauczyciele w szkole stanowią dla dziecka główne filary wsparcia 
w doświadczeniach zakończonych sukcesem. Aplikacja zawiera poza tym części 
Humor i czas na śmiech oraz Granica końcowa. Na zakończenie programu z pomocą 
logopedy dziecko doświadcza poczucia bycia ekspertem w dziedzinie wystąpień 
publicznych, przygotowując prezentację na temat jąkania dla kolegów z klasy. Na-
stępnie dziecko uzyskuje świadectwo Młodego Konsultanta Inteligentnej strategii 
interwencji– zob. niżej.
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Rysunek 5. Świadectwo Młodego Konsultanta Inteligentnej strategii interwencji oraz Nauczyciela/
Eksperta w dziedzinie jąkania

Częścią aplikacji jest bohater komiksu, motywujący dzieci i towarzyszący im pod-
czas wykonywania zalecanych ćwiczeń. Diament Ah ‑ha prowadzi dzieci w kierunku 
odkrywania radości mówienia. Diament symbolizuje coś niezniszczalnego, posiada-
jącego jednocześnie potencjał, aby błyszczeć czystym blaskiem. Diamenty są wy-
twarzane pod ciśnieniem i z niedoskonałych stają się olśniewające. W końcu dziec-
ko również może stać się olśniewającym mówcą. Po każdej części aplikacji dziecko 
może zachować zrzut z ekranu z kreskówkowym Diamentem Ah ‑ha mówiącym: 
Jestem dobrym mówcą.

Rysunek 6. Diament Ah ‑ha
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Dobroduszne dokuczanie a osoby jąkające się: pozwolenie na śmiech!

Według Mahra i Torosian (1999) osoby jąkające się unikają spotkań towarzyskich 
nie tyle z powodu fobii społecznej, ile z lęku przed jąkaniem. Czy to jednak możli-
we, że jąkający się podchodzą ostrożnie do kontaktów społecznych także z powo-
du przewrażliwienia na punkcie bycia wyśmianym (gelotofobii). Wspomniany rodzaj 
fobii sprawia, że w odbiorze zaciera się różnica pomiędzy wyśmiewaniem się z ko-
goś a dobrodusznym dokuczaniem (Platt, 2008). Platt, Agius i Ruch (Platt i in., 2012)
sprawdzili to na grupie liczącej 189 badanych (z czego 66 osób jąkało się, a pozo-
stałe 132 osoby mówiły płynnie; kryteria włączenia do badania zakładały, że wszy-
scy uczestnicy będą powyżej 18. roku życia). Zastosowano następujące narzędzia 
badawcze: PhoPhiKat ‑30 (Ruch, Proyer, 2008) oraz Kwestionariusz dla osób jąka-
jących się dotyczący scenariuszy wyśmiewania się i dokuczania (Platt, Agius, 2010). 
Kwestionariusz zawiera 23 punkty, na które ankietowani odpowiadają samodzielnie. 
Punkty kwestionariusza uporządkowano w kilka scenariuszy. Cztery z nich dotyczą 
wyśmiewania w znaczeniu ogólnym, np. Nauczyciel w szkole wybrał twoje zadanie, 
żeby pokazać klasie, jak nie należało go napisać, co spowodowało, że inni koledzy śmiali 
się z ciebie. Kolejne 4 odnoszą się do dokuczania, np. Jesteś po obiedzie z grupą kole-
gów i jeden z nich mówi ci, że masz sweter założony na lewą stronę. Cała grupa żartuje 
i śmieje się z ciebie. Pięć scenariuszy nie dotyczy śmiechu społecznego; por. przykład: 
Czytasz komiksy w lokalnej gazecie i zauważasz, że na jednym rysunku ludzie się śmieją. 
Jeden z 5 scenariuszy dotyczących wyśmiewania się z powodu jąkania może przed-
stawiać się następująco: Rozmawiasz z kolegą i nagle się zacinasz. Przechodzący obok 
was człowiek przedrzeźnia cię. Na koniec zaproponujmy jeden z 5 kolejnych dotyczący 
bezpośrednio dokuczania z powodu jąkania; może wyglądać to np. tak: Czytasz coś 
na głos w klasie, zacinasz się, a jeden z kolegów mówi: „Wykrztuś to z siebie” i wszyscy 
się śmiejecie. Po każdym scenariuszu siedem emocji (radość, smutek, złość, wstręt, 
zaskoczenie, wstyd i strach) zostaje przedstawionych i ocenionych według dziewię-
ciostopniowej skali Likerta od 0 (najmniej intensywne) do 8 (najintensywniejsze).

Korelacja poziomu gelotofobii została wyznaczona oddzielnie dla osób jąkających 
się i niejąkających się z pomocą trzech różnych rodzajów scenariuszy: wyśmiewa-
nie i dokuczanie o charakterze ogólnym, wyśmiewanie i dokuczanie bezpośred-
nio związane z jąkaniem, śmiech w sytuacjach niemających wymiaru społecznego. 
W przypadku wyśmiewania oraz dokuczania o charakterze ogólnym można wskazać 
taką prawidłowość: im bardziej dana osoba jest gelotofobiczna/odczuwa lęk przed 
ośmieszeniem, tym bardziej doświadcza ona całej gamy emocji, takich jak lęk, gniew, 
wstręt, smutek, wstyd, zaskoczenie (to ostatnie uczucie może mieć zresztą zabar-
wienie zarówno pozytywne, jak i negatywne). Inaczej jest w przypadku osób jąka-
jących się odczuwających lęk przed ośmieszeniem; tu wyśmiewaniu o charakterze 
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ogólnym nie towarzyszą żadne emocje. Co do wyśmiewania o charakterze ogólnym 
(towarzyskim) w zabawie − im wyższy poziom gelotofobii u niejąkających się, tym 
niższy poziom radości (a wyższy poziom wymienionych wcześniej emocji). Współza-
leżność braku odczuwania radości w scenariuszach o charakterze zabawowym nie 
dziwi, ale silniej dochodzi do głosu u osób z zaburzeniem płynności mowy. Innymi 
słowy: jąkający się częściej nie postrzegają dokuczania jako doświadczenia radosne-
go i przyjemnego, raczej jako coś, co przynosi wyłącznie wstyd i lęk. Niejąkające się 
osoby gelotofobiczne doświadczają wszystkich negatywnych emocji, mają jednak 
ogólną wrażliwość na wszystkie scenariusze wywołujące śmiech, nawet wówczas, 
gdy nie będą ich one dotyczyły bezpośrednio. Osoby jąkające się odczuwają jednak 
wstyd, gdy czują się wyśmiewane, i niski poziom radości lub wstyd w sytuacjach 
dokuczania. Najbardziej interesujący jest moim zdaniem fakt, że osoby jąkające się 
odczuwają niski poziom radości zarówno w przypadku śmiechu niemającego cha-
rakteru społecznego, jak i dobrodusznego dokuczania. Czy to możliwe, że jąkający 
się nie odbierają zatem śmiechu i uśmiechów w interakcjach z innymi jako czegoś 
pozytywnego, lecz raczej jako coś, co inni robią po to, by ich poniżyć? Oto dlaczego 
włączyłem do aplikacji ćwiczenie polegające na wymyślaniu przezwisk dla kolegów. 
Przypomnijmy: w tej części zachęcamy logopedów do podkreślania w rozmowach 
z dziećmi, że towarzyskie dokuczanie może być dobre, radosne i pełne ciepłych 
uczuć. Może być zabawą, podczas której śmieje się zarówno osoba dokuczająca, jak 
i osoba będąca obiektem dokuczania. Z drugiej strony wyraźnie powiedzmy: zwy-
kłe naśmiewanie się z kogoś jest złośliwe i niedobre.

Humor jest w modzie, poznaj go i stosuj!

Humor jest uniwersalny i jako twórczy aspekt języka jest jednym z głównych zagad-
nień w badaniach komunikacji (Levey, Agius, 2019). Wyobraźcie sobie, że w sali peł-
nej słuchaczy zadałbym następujące pytania: Ilu z Was chciałoby pracować z ludźmi 
mającymi lepsze poczucie humoru? Jak wielu z Was chciałoby, aby Wasz partner miał 
lepsze poczucie humoru? Czy jesteście zainteresowani staniem się atrakcyjniejszymi dla 
innych? Bez wątpienia wszyscy prawie odpowiedzielibyście pozytywnie. Jasne jest 
zatem, że śmiech jest nie tylko OK, jest on czymś zasadniczym. To, co wydaje się dziś 
zbiorem istotnych umiejętności przydatnych w codziennym życiu, nie zawsze było 
jednak wystarczająco ważne dla naukowców. Dopiero w latach 80. XX wieku sposób, 
w jaki humor pozytywnie wpływa na samopoczucie fizyczne i emocjonalne, stał się 
przedmiotem systematycznych badań naukowych. Prace badawcze nad znaczeniem 
humoru podjęto na szerszą skalę, gdy Norman Cousins opublikował swoją książkę 
Anatomia choroby w percepcji pacjenta: refleksje dotyczące leczenia i regeneracji (1979).
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Norman Cousins był hospitalizowany z powodu poważnego reumatoidalnego 
zapalenia stawów i bardzo chciał opuścić szpital. Zaobserwował później, że gdy 
oglądał komedie braci Marx lub programy typu „ukryta kamera”, nie musiał za-
żywać leków przeciwbólowych; następnie wydał książkę poświęconą temu do-
świadczeniu. Naukowe rozważania nad korzyściami, jakie możemy czerpać z po-
czucia humoru, zbiegły się m.in. w czasie z premierą filmu produkcji amerykańskiej 
pt. Patch Adams. Była to prawdziwa historia studenta medycyny stosującego hu-
mor i zabawę w pracy w szpitalu. Przy okazji wspomnijmy, że humor jest również 
jedną z „technik” radzenia sobie w przypadku wypalenia zawodowego zdarzają-
cego się w różnych profesjach. Jest wreszcie znakomitym narzędziem (Friedman, 
Wieser Friedman, 2019), które może pomóc nauczycielowi zbliżyć się do uczniów 
(Berk, 1998).

Wyobraźmy sobie teraz kolejny zestaw pytań: Ilu z was stosuje zabawę i humor 
w pracy z klientem? Jaki jest to rodzaj humoru? Czy to łagodne dokuczanie, żartowanie 
z siebie, czy też wprowadzanie zabawy do ćwiczeń terapeutycznych? W odpowiedzi 
chciałbym przedstawić interesujące dane dotyczące humoru, zabawy i terapii ją-
kania, które zgromadziłem przed kilku laty. W 2014 roku zapytałem 21 logopedów 
z całej Europy, czy używają humoru w terapii jąkania (Agius, 2014). 95% z nich stwier-
dziło, że tak. Następnie jąkającym się klientom zadałem pytanie, czy terapeuci sto-
sowali humor w terapii. Co zastanawiające, jedynie 17% klientów potwierdziło sto-
sowanie humoru w terapii. Jak więc ma się to do wcześniej przywołanego wyniku? 
Warto zauważyć, że 94% jąkających się klientów wyraziło chęć, by stosować w ich 
terapii humor. Ankietowanym najbardziej zależało na tym, żeby terapeuci żartowali 
z siebie i prowadzili sesje w formie zabawy.

Humor może być postrzegany jako katalizator zmian w interwencji logopedycznej 
skoncentrowanej na jąkaniu (Manning, DiLollo, 2017). Pozwala on również osobom 
jąkającym się lepiej radzić sobie z poważnymi problemami w komunikacji – przy jed-
noczesnym uzyskiwaniu wglądu w zaburzenie i jego obiektywnej ocenie. Program 
interwencji terapeutycznej dla jąkających się dzieci i dorosłych zawierający elemen-
ty humoru, radości i zabawy przedstawiają Agius i Levey (2019). Humor i zabawa 
znajdują zastosowanie w pracy Schneidera (2008); por. fazę identyfikacji/desensy-
tyzacji w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ramach tego programu 
w centrum uwagi mieszczą się zmniejszenie napięcia, poczucia wstydu i winy oraz 
zwiększenie tolerancji błędu i poprawa samooceny osoby mówiącej. Formy zaba-
wy są tu elementami pracy w terapeutycznej. Tymczasem Waelkens (2018) zauważa, 
że radość i zabawa zajmują kluczowe miejsce w terapii i mogą wywoływać u dziec-
ka uczucia działające jak rodzaj rekompensaty za doświadczenie jąkania. W Grecji 
ustrukturyzowanym programem terapii jest obecnie Lexipontix. Fourlas i Marousos 
(2015) opracowali rozrywkową formę terapii skierowaną na całą rodzinę. Program 
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wprowadza metaforę fabryki umysłu (z jej elementami: maszyną myśli, maszyną 
działań i słów, laboratorium emocji, czujnikiem ciała, myszą Lexipontix, centrum 
sterowania, inwazją i wdarciem się myszy do fabryki umysłu).

Dokonywanie zmian w modyfikacji sposobu jąkania: czy dr Van Riper byłby 
rozbawiony?

Zastanawiając się, czy dr Charles Van Riper1 zgodziłby się włączyć kreatywność i hu-
mor do tradycyjnej terapii jąkania, rozpocznijmy od tego, że wyróżniał on następują-
ce etapy tej terapii: identyfikacja, desensytyzacja, modyfikacja i stabilizacja. Łatwo 
moglibyśmy tu chyba wkomponować zajmujące nas elementy.

Gdyby Van Riper żył obecnie, z pewnością obejrzałby film w reżyserii Toma Ho-
opera pt. Jak zostać królem. Sądzę, że spodobałby mu się tak bardzo, że chętnie zo-
baczyłby także ekranizację Harry’ego Pottera. W kolejnych częściach cyklu Harry 
Potter pojawia się wszak przekleństwo, które zmusza ludzi do myślenia o obiekcie 
ich największego lęku; ale jest również antidotum na to przekleństwo, czyli „prze-
kleństwo ośmieszenia”, które sprawia, że obiekt największego lęku staje się czymś 
śmiesznym. W kategoriach psychologicznych ujęlibyśmy to następująco: „Utrzymy-
wanie stałego sprzężenia humorystycznej odpowiedzi z ekspozycją na bodziec lęko-
wy powoli zmniejsza uczucie niepokoju ewokowane bodźcem” (Martin, 2007, 339). 
Dlatego podstawowym pojęciem, którego używam w tym rozdziale, jest stosowa-
nie humoru jako rodzaj techniki desensytyzacji. Inteligentna strategia interwencji jest 
w istocie przekształconą strategią modyfikacji sposobu jąkania, a celem interwen-
cji jest tu – powtórzmy – rozwinięcie poczucia pewności siebie podczas mówienia 
i danie dziecku poddawanemu oddziaływaniom terapeutycznym prawa do jąkania, 
a nie zmiana sposobu mówienia. Chodzi więc o to, by osoba jąkająca się była w sta-
nie efektywnie komunikować się z otoczeniem, a dzięki stosowaniu kreatywności 
i humoru mówienie zmieniało się w zabawę i przyjemność. Pomyślmy jednak jesz-
cze nad tym, dlaczego kreatywność ma kluczowe znaczenie w życiu.

 1 Przyp. red.: Charles Van Riper był jednym z najsłynniejszych amerykańskich logopedów 
(czasem określa się go mianem ojca amerykańskiej logopedii), a jednocześnie osobą z osobi‑
stym doświadczeniem jąkania. Van Riper jest twórcą klasycznego podejścia terapeutyczne‑
go – modyfikacji jąkania (stuttering modification). Więcej informacji można znaleźć np. na stro‑
nach: https://ashaarchives.omeka.net/exhibits/show/pioneers/vanriper; https://www.mnsu.
edu/comdis/kuster/vanriper/tributes.html.

https://ashaarchives.omeka.net/exhibits/show/pioneers/vanriper
https://www.mnsu.edu/comdis/kuster/vanriper/tributes.html
https://www.mnsu.edu/comdis/kuster/vanriper/tributes.html
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Sianie ziaren kreatywności – sekret sukcesu

Jeden z moich klientów, profesor nauk ścisłych, podzielił się ze mną refleksją na 
temat swojego dzieciństwa. Powiedział: Gdybym tylko doświadczył miłości, współ-
czucia, gdybym umiał zaakceptować swoje doświadczenia, wyrósłbym na kogoś, kto by 
wierzył, że jest równie ważny jak inne istoty ludzkie. Einstein twierdził, że kreatywność 
to inteligencja, która się bawi. Niestety, kreatywność jest czymś, co w sobie tłumi-
my. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ obawiamy się popełnić błąd lub boimy się, 
że wydamy się śmieszni. Podstawą twórczego potencjału jest natomiast rozwijanie 
i generowanie oryginalnych pomysłów.

Moje początkowe poszukiwania dotyczyły głównie wykorzystywania kreatyw-
ności w terapii jąkania. O wynikach jednego z przeprowadzonych badań chciałbym 
tu bliżej opowiedzieć. Do udziału w badaniu (Agius, 2007) zrekrutowałem 30 osób 
w wieku od 8 do 12 lat. Piętnaścioro jąkających się dzieci zostało wybranych do gru-
py badawczej losowo, a pozostałe piętnaścioro umieszczono w grupie kontrolnej. 
Z powodów etycznych grupa kontrolna rozpoczęła realizację programu później niż 
grupa badawcza. Do udziału w programie zaprosiłem również „młodych konsultan-
tów”. Były to dwie osoby, które jako dzieci pozostawały moimi klientami przez kil-
ka lat (ich uczestnictwo w badaniu polegało na udzielaniu mi informacji zwrotnych 
po każdej sesji). Co interesujące, jeden z „młodych konsultantów” ukończył w tym 
samym roku prawo. Opracowałem 10 ‑tygodniowy program oparty na technikach 
wykorzystujących sprawności intelektualne i kreatywność, a podczas sesji stoso-
wałem Narzędzia myślowe bezpośredniej uwagi Edwarda de Bono (1986, 1994). Były 
to proste, przejrzyste ćwiczenia skupione na poszerzaniu percepcji, pozwalające 
na wychodzenie poza ramy myślenia w sposób oczywisty i egocentryczny. Wyni-
ki programu kreatywności wskazywały na dużo bardziej pozytywne podejście do 
komunikacji niż te uzyskane w efekcie zastosowania Testu badania postaw związa-
nych z komunikowaniem się (Communication Attitude Test) opracowanego przez Ge-
ne’a Bruttena (2004).

Unowocześnij samego siebie i zacznij żyć. Trening wystąpień publicznych

Agencja Programowa Unii Europejskiej (EUPA) jest agencją wspierającą obywate-
li Malty i inne jednostki w ubieganiu się o fundusze w ramach różnorodnych pro-
gramów edukacyjnych Komisji Europejskiej. Rokrocznie na początku lata Agencja 
wybiera losowo trzydzieścioro maltańskich dzieci w wieku od 11 do 13 lat spo-
śród uczestników szkoły letniej dla dzieci. Moim zadaniem jest poprowadzenie 
12 ‑godzinnego treningu wystąpień publicznych, w którym biorą udział wyłonie-
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ni uczniowie. W pierwszym tygodniu września uczestnicy treningu są zapraszani 
do Parlamentu Maltańskiego w celu odbycia debaty z przewodniczącym i innymi 
członkami parlamentu. W jednym z wystąpień końcowych pewien nastolatek opo-
wiedział o swoim marzeniu – było nim wzięcie udziału w koncercie Eda Sheera-
na. Gdy w końcu ojciec zabrał chłopca na koncert odbywający się na Stadionie O2 
w Londynie, stali z tyłu stadionu. Przypomniałem sobie – opowiadał chłopiec – co 
dr Agius zawsze powtarza: „Uwierz w siebie”. Pociągnąłem ojca za nogawkę, wziął mnie 
na barana. Wtedy zacząłem krzyczeć: „Ed Sheeran, Ed Sheeran, Ed Sheeran”. I nagle Ed 
Sheeran zaprosił go na scenę i zaśpiewał dwie piosenki z chłopcem stojącym tuż 
przy nim. Gdy 12 ‑latek zakończył swoją przemowę, zapytałem, czy ma jakieś dowo-
dy potwierdzające to, co powiedział. Odpowiedział: Tak, oczywiście, mam mnóstwo 
zdjęć, ale pokażę je tylko panu. Pokazanie ich kolegom wprawiłoby mnie w zakłopotanie, 
ponieważ przez cały czas trwania tych dwóch piosenek płakałem. Czy zdajemy sobie 
sprawę z tego, jaką moc mają nasze słowa? Dlaczego opanowanie sztuki wystąpień 
publicznych jest tak ważne?

Niektórzy ludzie przeszkoleni w zakresie wystąpień publicznych potrafią używać 
momentów ciszy i pauz w sposób stymulujący słuchaczy do uważniejszego słucha-
nia, brzmią elokwentnie oraz efektywnie utrzymują uwagę publiczności. Kilka lat 
temu poproszono mnie o poprowadzenie warsztatu podczas krajowego kongresu 
w Portugalii. Nie było tam tłumaczenia symultanicznego, zapytałem więc, czy jakaś 
osoba jąkająca się mogłaby tłumaczyć (konsekutywnie), stojąc w tylnej części sali. 
Zgłosiła się młoda jąkająca się kobieta po szkoleniu tłumaczeniowym, która nigdy 
dotąd nie korzystała publicznie z wyuczonych umiejętności. Wykonała zadanie do-
skonale i pogratulowałem jej po jego zakończeniu. Po pewnym czasie napisała na 
swojej stronie na Facebooku:

Joseph Agius podczas kongresu odbywającego się w moim kraju miał wystąpienie, 
które bardzo mi się podobało. Powiedział, że osoby jąkające mogą odnosić sukce-
sy w wystąpieniach publicznych. Nigdy tak nie myślałam o jąkaniu się. Ja również 
wygłaszałam prezentację na tym kongresie i dr Agius powiedział, że wszyscy lu-
dzie byli zainteresowani i z uwagą słuchali mojej wypowiedzi. Miało to ogromny 
wpływ na sposób postrzegania mojego problemu. Będąc osobą jąkającą się, są-
dziłam, że nigdy w życiu nie będę dobra w wystąpieniach publicznych. Dziękuję 
Panu za wszystko. Pewnie dr Agius nie zareaguje na mój komentarz, ale jestem 
wdzięczna za spotkanie z nim.

I jeszcze jeden przykład. Mounah Bizri i Juliette Blondeau wraz z francuskim Sto-
warzyszeniem Osób Jąkających się (Association Parole Bégaiement, ABP) organi-
zują „konkurs elokwencji” dla osób z niepłynnością mowy (Bizri, Blondeau, 2019). 
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Ich wizja polega na tym, by „opuszczać strefę komfortu, aby ewoluować i zmierzać 
w stronę czegoś, co wydaje się nieosiągalne” (Bizri, komunikacja osobista, 2019). 
Osoby jąkające się biorą udział w treningu, po czym następuje konkurs. Trening 
obejmuje warsztaty mistrzowskie prowadzone przez ekspertów w dziedzinie elo-
kwencji i logopedii. Uczestnicy uczą się budować argumenty, studiują też język 
ciała i różne brzmienia głosu w celu uzyskania większej efektywności w wyraża-
niu przekazu.

Jak widać, umiejętność przemawiania publicznego podnosi samoocenę i poczucie 
pewności siebie. Ponieważ praktyka czyni mistrza, osoby jąkające się mogą wstę-
pować do klubów toastmasterów (ang. Toastmasters Clubs), w których ćwiczy się 
wystąpienia publiczne i rozwija umiejętności przywódcze. Co ciekawe, zwycięzcą 
Światowych Mistrzostw w Wystąpieniach Publicznych wyłonionym w 2015 roku 
spośród 30 000 uczestników ze 100 krajów została osoba jąkająca się. Moham-
med Al ‑Qahtani, „ignorując bariery swojego jąkania, wygłaszał jedną dobrą mowę 
za drugą” (Al ‑Husein, 2015). Przywołajmy tytuł jego wystąpienia: Moc słów. Dodat-
kowy komentarz jest chyba zbędny.

Konkluzja. Refleksje i głód wiedzy są OK!

W rozdziale zwracałem uwagę:
• na rolę humoru, zabawy, kreatywności i rozwijania umiejętności wystąpień pu-

blicznych, gdyż ma to podstawowe znaczenie w terapii jąkania;
• na to, że dzięki humorowi i entuzjazmowi (traktowanym przeze mnie jako sku-

teczne narzędzia terapeutyczne) ludzie mogą celebrować życie, a także czynić 
efektywnym proces uczenia się;

• na fakt, że desensytyzacja polega na konfrontowaniu ludzi z przedmiotami ich 
lęków;

• na potencjał jąkających się, którzy niejednokrotnie stają się znakomitymi mówca-
mi (trening wystąpień publicznych zwiększa samoocenę i poprawia jakość życia 
osób z niepłynnością mowy).
Ogromnie się cieszę z możliwości podzielenia się moimi pomysłami, przemyśle-

niami oraz odkryciami. Jestem przekonany o wpływie, jaki mamy na jąkające się 
dzieci i dorosłych. Naszym moralnym obowiązkiem jest pomaganie im w realizacji 
marzeń i poprawianiu jakości życia. Wasza kawa zapewne wystygła? Jeśli tak, to 
przepraszam, ale stoję na stanowisku, że w dobie wyszukiwarki Google, Wikipedii, 
czasopism internetowych i bibliotek nie może nam chodzić już tylko o przekazywa-
nie faktów. Powinniśmy raczej wywoływać głód wiedzy, sprawiać, że pojawiać się 
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będą pytania czy refleksje. Według W.B. Yeatsa edukacja nie jest bowiem napełnia-
niem wiader, a wzniecaniem ognia.

Mam nadzieję, że smakuje Państwu mrożona kawa. Zapłacę rachunek.

Pytania kontrolne

1. Który z poniższych punktów nie stanowi silnej strony osoby jąkającej się:
a) bycie twórczym;
b) bycie dobrym słuchaczem;
c) bycie plotkarzem;
d) bycie wrażliwym;
e) szybkie myślenie.

2. Angielski skrót SIS oznacza:
a) Strategię interwencji u osób jąkających się;
b) Inteligentną strategię interwencji;
c) Strategię systematycznej interwencji;
d) Interakcję jąkających się studentów.

3. Które z poniższych są technikami Van Ripera:
a) desensytyzacja;
b) zmniejszenie zdolności unikania jąkania;
c) zwiększenie zdolności unikania jąkania;
d) zmniejszenie napięcia związanego z jąkaniem.
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