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CHARACTERISTICS OF NONLINGUlSTIC COMMUNICATION

Summ ary. The present paper discuses problems connected wlth creating an Inventory

of Nonlinguistic Communication. There are not such inventories in Poland and the

ohservations done in other countries cannot be applied due to obvious cultural diffe-

rences. Therefore. an attempt to perform an analysis of nonligustic communicative

behaviours characteristic ofPolish culture was undertaken. The analysis induded both

those forms of a _body languagf:'" that are sent intentionally as wen as those which are

su bconscious.

Kiedy sluchamy tej samej wypowiedzi prezentowanej przez dwie rózne osoby

moze zaistniec sytuacja, ze jedna z nich zrobi na nas pozytywne wrazenie, druga

zas nie. Na wrazenie to w znacznym stopniu wplywaja pozajezykowe srodki

przekazu wykorzystywane przez te osoby.

Jak wskazuje Albert Mehrabian (1969) 7Cfr wszystkich informacji uzyska-

nych w rozmowie czerpiemy z wypowiedzi mówiacego, 38Cfr to informacje wywnio-

skowane z tonu glosu, zas 55Cfr informacji to jezyk ciala. Do podobnych wniosków

dochodzi Birdwhistell (1971) stwierdzajac, ze 65Cfr informacji uzyskujemy w

rozmowie droga niejezykowa.

Jednym z pierwszych badaczy zajmujacych sie niewerbalnym przekazem

emocji byl Darwin (1988). Przedstawia on etymologie zachowan, które odzwier-

ciedlaja uczucia czlowieka. Liczaca pól tysiaca stron ksiazka opisuje ekspresje

zlosci, gniewu, dobrego i zlego samopoczucia, smutku, radosci, niepokoju, zdecy-

dowania, czulosci, lekcewazenia itd. Opisane zachowania sa charakterystyczne

dla wszystkich ludzi. Obserwacje te dotyczyly bowiem róznych nacji i stanowily

podstawe do wyciagniecia wniosków, które mozna wykorzystac w dalszych bada-

niach.
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Prezentowane w niniejszym artykule dane potwierdzily zalozenie Darwina,

ze niektóre sposoby niejezykowego wyrazania emocji czy uczuc sa ponadkulturo-

we. Istnieje jednak wiele typów przekazów niejezykowych charakterystycznych

tylko dla Polaków. Stwarza to koniecznosc prowadzenia dalszych badan w tym

zakresie oraz uscislenia stosowanej terminologii.

Jako podstawe moich dociekan przyjelam teorie Kaczmarka (1994, 1995>'

Autor ów wyodrebnil tzw. czynniki para prozodyczne: brzmienie glosu, tembr,

donosnosc czy tempo mówienia. Czynniki te wedlug Kaczmarka nalezy odróznic

od elementów parajezykowych, takich jak gesty czy mimika.

Aby w pelni zrozumiec dana wypowiedz, musimy jeszcze uwzglednic kon-

tekst sytuacyjny, czynniki kulturowe i przestrzen dzielaca rozmówców. Te wlasnie

elementy decyduja o wrazeniu, jakie robimy na rozmówcy i o jego nastawieniu do

nas. Takie, czesto przekazywane mimo woli komunikaty, powoduja odruchy sym-

patii lub niecheci; powoduja, ze kogos lubimy lub nie mamy do niego zaufania.

Istotne znaczenie w przekazywaniu tego typu informacji ma wyodrebniony przez

Kaczmarka (1995) filtr emocjonalny. Informacje przedostajace sie przez ten filtr

staja sie charakterystyczne dla naszego indywidualnego stylu wypowiadania sie.

Steruje on bowiem prozodycznymi, paraprozodycznymi i kinestetycznymi elemen-

tami wypowiedzi.

Pomocny w prezentowanych przeze mnie badaniach okazal sie schemat,

opracowany przez Kaczmarka (1994), dotyczacy relacji komunikacji jezykowej do

niejezykowej, który przedstawia rycina l. W przeciwienstwie do powszechnie

stosowanego podzialu komunikacji na werbalna i niewerbalna (por. Arglye 1991;

Domachowski 1993) Kaczmarek (1994) wyróznia porozumiewanie sie jezykowe i

niejezykowe. Podkresla przy tym, iz jest to podzial bardziej precyzyjny. Wskazuje

takze, iz niezaleznie od tego, czy dany komunikat przekazywany jest slownie,

nadany alafabetem Morse'a czy zapisany, ma on charakter jezykowy. Róznicuje te

komunikaty jedynie kanal przeplywu informacji, np. w przypadku mowy jest to

kanal artykulacyjno-sluchowy. Wszystkie one bowiem zbudowane sa zgodnie z

regulami danego jezyka, a ich zrozumienie wymaga znajomosci tych regul.



21..J

JEZYKOWE

stawne pisemne

gestowe mimiczne glosowe

NIEJEZYKOWE

.Hyc. 1. Komunikacja jezykowa a nie jezykowa

Przedmiotem moich badan sa zachowania, które zajmuja górna czesc oma-

wianego schematu. W chwili obecnej pracuje nad zachowaniami gestowymi i

mimicznymi. Maja one na celu sporzadzenie charakterystycznego dla populacji

polskiej inwentarza tych zachowan. Pomocne w tym wzgledzie sa badania pSJ-cho-

logów amerykanskich i niemieckich (A. Pease 1992; A.J. Bierach 1994; E. Thiel

1994; A. Collins 1995). Dane te umozliwily wstepne wyodrebnienie czynnikow,

które odgrywaja istotna role w pelnym zrozumieniu komunikatów przekazywa-

nych nam przez inne osoby:

I. Sfery ciala biorace udzial w rozmowie:

- mimika twarzy,

- gesty rak,

- sposób ustawienia czy ulozenia nóg.

2. Odleglosc miedzy rozmówcami (chodzi o odleglosc fizyczna, jak i pochylenie

ciala).

Pease (1992) zauwaza, ze kazdy z nas intuicyjnie odczytuje niewerbalny

sposób przekazu, co czesto znajduje odzwierciedlenie w nastepujacych stwierdze-

niach: "Chyba wiem o czym mówisz" lub "Intuicyjnie wyczuwam podstep". Wie-

kszosc badanych przez niego ludzi potrafila odczuc niezgodnosc zachodzaca

miedzy jezykiem ciala a wypowiedzianymi slowami. Wedlug Thiela (1994) umie-

jetnosc wychwytywania tego typu niezgodnosci jest szczególnie dobrze rozwinieta

u kobiet, które wychowywaly male dzieci. Stanowi to wynik sposobu porozumie-
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wania sie z malym dzieckiem w pierwszym okresie zycia, kiedy nie dysponuje ono

inna mozliwoscia przekazywania swych potrzeb poza jezykiem ciala. Kobiety sa

wiec uwrazliwione na odbiór mimiki twarzy, gestów, sposobu poruszania sie oraz

ogólnego zachowania danej osoby w róznych sytuacjach.

Wspomniana wczesniej odleglosc miedzy rozmówcami uwarunkowana jest

przestrzenia, jakiej czlowiek potrzebuje, by czuc sie bezpiecznie i swobodnie w

kontakcie z innymi. Pease (1992) okresla to mianem "przestrzeni osobistej", która

uwarunkowana jest miejscem, w jakim sie wychowalismy. Dlatego tez przestrzen

ta mniejsza jest u Japonczyków lub Chinczyków (zyjacych na zatloczonych tere-

nach) oraz wieksza u Mrykanczyków lub Australijczyków (dysponujacych ogrom-

nymi przestrzeniami). Równiez w obrebie jednej nacji ludzie o miejskim

rodowodzie maja o wiele mniejsza potrzebe przestrzeni osobistej niz ludzie wycho-

wujacy sie na wsi. Genetycznie rzecz ujmujac przestrzen osobista wiaze sie z

potrzeba wyznaczania wlasnego terytorium obserwowana w swiecie zwierzat.

Terytorium to jest chronione, a brak przestrzegania jego nienaruszalnosci prowa-

dzi do przejawów agresji ze strony osobnika, którego terytorialnosc zostala naru-
szona.

Hall (1987) wyróznia nastepujace strefy dystansu miedzyosobniczego typowe

dla Amerykanów:

1. STREFA INTYMNA (miedzy 15 a 45 cm), jest ona bardzo pilnie strzezona przez

kazdego czlowieka i traktowana jako jego wlasnosc.

2. DYSTANS OSOBISTY (miedzy 45 a 125 cm), w nim swobodnie tolerujemy

znajomych, przyjaciól, wspólpracowników. Jest to zasieg naszej reki i odpowiada

odleglosci utrzymywanej zwykle w pracy lub kontaktach towarzyskich.

3. STREFA SPOLECZNA (miedzy 125 a 360 cm), tzw. dystans towarzyski, czyli

dystans, jaki oficjalnie utrzymujemy wobec zwierzchnika, podwladnego czy nowe-

go wspólpracownika, ale równiez mechanika, robotnika czy hydraulika usuwaja-

cego usterke w domu.

4 STREFA PUBLICZNA (od 360 do nieskonczonosci), zwana przez Thiela (1991)

- dystansem oficjalnym - gdyz zachowywany jest on we wszelkiego rodzaju

kontaktach sluzbowych. W tej strefie ustawiamy sie chcac przemówic do wiekszej

grupy ludzi (np. artysta na scenie). Dystans taki zachowujemy takze wobec kogos,

kogo uznajemy za niezwykla osobistosc, autorytet, wladze itp. Jest to takze strefa,

która umozliwia szybka ewakuacje lub unikniecie kontaktu.

Brak jest tego typu danych dotyczacych polskiej rzeczywistosci, dlatego tez

istnieje pilna potrzeba ich zebrania. Nieuzasadnione jest bowiem bezkrytyczne

przyjmowanie obserwacji autorów zagranicznych ze wzgledu na róznice kulturo-

we i spoleczne zachodzace miedzy poszczególnymi krajami. Zachodzi wiec konie-
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cznosc empirycznej weryfikacji owych spostrzezen, w celu uchwycenia tych zja-
wisk, które sa chrakterystyczne dla danej spolecznosci.

W zwiazku z powyzszym podjelam próbe zapisu zachowan badanych osob w

róznych sytuacjach przy uzyciu kamery VHS. Zostala ona ustawiona w jednym z

pokoi redakcyjnych, najwiekszego z dzienników regionu poludniowo-wschodniego,

tak by rejestrowala zachowania redaktorów i jednoczesnie osób wchodzacych do
pokoju. Charakterystyczne jest, ze poinformowani o pracy kamery redaktorzy

przestali zachowywac sie naturalnie. Nagle wszyscy zasiedli do swoich kompute-

rów, pisali cos, nanosili poprawki. Zwykle zarty, swobodne uwagi, reminiscencje

wczesniejszych zdarzen ustapily miejsca nielicznym wymianom zdan. Redaktorzy

poslugiwali sie szeptem nierejestrowalnym przez kamere. W pospiechu ukradko-

wo wymieniali spojrzenia. W ruchliwym miejscu, jakim jest pokój redakcyjny

parokrotnie otwieraly sie drzwi, jednak nikt nie wszedl dalej niz za próg. Kolejne

osoby wycofaly sie, mimo, iz nie widzialy filmujacej kamery. Na przyklad kolezan-

ka z sasiedniego pokoju powiedziala: "O przepraszam, trafilam w zlym momencie,

pózniej przyjde" (z pózniejszej relacji wynika, iz atmosfere w pokoju odebrala jako

napieta, wrecz zwiastujaca awanture).

Po kilku minutach wszedl czytelnik i uchylajac drzwi powiedzial: "O chyba

pomylilem pokoje". Pod koniec rejestrowanej obserwacji weszla sekretarka i stojac

w progu stwierdzila: "A co wy tak pracujecie na wyscigi? No, nie przeszkadzam.

Konczcie, przyjde potem". Warto przy tym zaznaczyc, ze spojrzenia redaktorów

kierowane w strone otwierajacych sie drzwi byly szybkie i ukradkowe. Nikt nie

nawiazal konwersacji z wchodzacymi ludzmi. W momencie gdy nagranie przerwa-

no pracownicy gazety natychmiast sie rozluznili, zrobili przerwe w pracy, a

rozmowy wrócily do normalnego tonu i sily glosu. Nalezy podkreslic, iz wszystkie

osoby wchodzace uprzednio do pokoju mialy wrazenie, ze "Cos jest nie tak" lub, ze

"Cos nie gra", nikt jednak nie potrafil blizej sprecyzowac swojego odczucia. Jest

jednak pewne, ze to redaktorzy, którzy wczesniej deklarowali zwyczajne zachowa-

nie, wysylali niejezykowe informacje, które odbierane byly przez osoby wchodzace

jako wskazniki zachowania odbiegajacego od normalnego. Kaczmarek (1994)

nazywa takie informacje symptomami. W odróznieniu od sygnalu, który nadaw-

ca przekazuje intencjonalnie, jest to informacja nadawana nieswiadomie, lecz

odebrana przez odbiorce jako znaczaca. Odbiorcy nie zawsze potrafili prawidlowo

odszyfrowac tresci przekazu, gdyz byl on zbyt ogólny. Dlatego tez w opisanej wyzej

sytuacji niewerbalne przekazy niejezykowe, dotarly do wszystkich, lecz nie do

konca zostaly zrozumiane. Czasem zostaly wrecz odebrane jako ostrzezenie.

W wyniku czego, jak w kazdej nowej, niepewnej sytuacji, uruchomiony.zostal u

odwiedzajacych pokój redakcyjny mechanizm obronny wycofania sie.

./
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Powyzszy przyklad odzwierciedla problemy metodologiczne jakie powstaja

przy prowadzeniu tego typu badan. Nie zawsze mozemy zapisac przebieg zdarzen

i nie zawsze mamy mozliwosc przeprowadzenia dokladnej analizy w trakcie

trwania danego zdarzenia. Nowoczesny sprzet umozliwia nagranie interesujacych

zachowan i pózniejsza dokladna analize. Musimy jednak uzyskac zgode badanych

osób na ich filmowanie. Prowadzi to z reguly do utraty autentycznosci zachowan.

Zachodzi tez mozliwosc filmowania ukryta kamera, ale rodzi to szereg problemów

natury etycznej. Nie zawsze bowiem mamy mozliwosc uzyskania zgody na wyko-

rzystanie nagranego materialu. Mozemy wreszcie wykorzystac profesjonalne

nagrania filmowe, wtedy jednak nasza obserwacjajest wypadkowa miedzy wyma-

ganiami rezysera a spontanicznym zachowaniem aktora.

W zwiazku z powyzszym posluguje sie metoda która nazwalam metoda

drugiego planu. Polega ona na stworzeniu sytuacji, kiedy osoby filmowane

zgadzaja sie na nagranie, nie sadza jednak, ze sa obecnie w kadrze lub wystepuja

jako tlo pseudobohatera.

Wracajac do naszych rozwazan dotyczacych opracowanego inwentarza

stwierdzic nalezy, ze nie da sie go stworzyc na zasadzie slownika. Wszystkie

bowiem zachowania niewerbalne musimy analizowac w kontekscie towarzysza-

cych im zachowan werbalnych, biorac pod uwage wiele róznych czynników, o

których wczesniej mówilam: m.in. róznice kulturowe, kontekst sytuacyjny, wiek

itd. Dla celów systematyzacji zebranych danych zdecydowalam sie klasyfikowac

obserwowane zachowania ze wzgledu na to, która czesc ciala odgrywa w nich role

dominujaca. W zwiazku z powyzszym mozemy wyróznic:

1 - jezyk rak (gesty i ruchy wykonywane rekami),

2 - jezyk twarzy (mimika),

3 - jezyk nóg (sposób ustawiania czy ulozenia),

4 - jezyk ciala (zajmowana pozycja).

W zakresie poszczególnych kodów wydzielic mozna elementy skladowe. I tak

w sklad jezyka rak wchodza:

- gesty dloni,

- gesty dloni i ramion,

- gesty dloni w obrebie twarzy,

- bariery rak (ulozenia rak odgradzajace nas od rozmówcy),

- ruchy narzedziowe (poslugiwanie sie przedmiotami np. kapelusz, torebka,

papieros).
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J�zyk twarzy rozpatrywac nalezy ze wzgledu na wymowe poszczegolnych

czesci twarzy, np.

- wymowne trzymanie glowy (np. wyrazajace znudzenie),

- znaczenie napiecia miesniowego,

- wymowa poszczególnych elementów twarzy. np.: nosa, oczu, ust itd.

- podzial twarzy na strefy, czyli wymowa twarzy ze wzgledu na jej strukture

wedlug dominujacej tendencji w zachowaniu (zmarszczki smiechowe, zmarsz-

czki pojawiajace sie na czole w chwili gniewu czy zamyslenia itp.),

- dominujace tendencje na twarzy (napiecie miesniowe, asymetria twarzy,

utrwalone tendencje mimiczne (Bierach 1994),

Z kolei jezyk nóg to glównie:

- bariery nóg (ulozenia nóg odgradzajace nas od rozmówcy),

- ekspresja,

- szermierka z meblami (zajmowane miejsce przy stole, usytuowanie i wybór

krzesla ),

- objawy swobody nóg (np. odzwierciedlajac� kokieterie czy zrelaksowanie).

Tego typu inwentarze posiadaja niektóre narody, lecz jak wspomnialam, nie

da sie ich bezposrednio przetransponowac do naszych warunków, gdyz czesto maja

one odmienne znaczenie. Dla przykladu gest kólka utworzonego z palców kciuka

i wskazujacego oznacza w kulturze amerykanskiej cos co jest "OK", podczas gdy

w Polsce (chocby w reklamie pasty do zebów) oznacza zero, brak ubytków.

Zachodzi wiec naglaca potrzeba okreslenia, jakie zachowania niewerbalne

charakterystyczne sa dla Polaków, co one przekazuja i jak sa odbierane.

W zwiazku z tym, iz wiekszosc technik diagnostycznych bazuje na analizie

wypowiedzi slownych, koniecznejest uzupelnienie ich analiza niejezykowych form

zachowania. Maja one ogromne znaczenie w przypadku nieprawidlowosci rozwo-

jowych (np. mutyzmu czy autyzmu), a takze zaburzen rozwoju emocjonalnego,

który czesto wiaze sie z zaklóceniami komunikacji w obrebie rodziny. W dalszej

perspektywie niezbedne jest tez okreslenie jakim ewolucjom ulega ta forma

porozumiewania sie w przeciagu zycia czlowieka. Przede wszystkim zas jak

ksztaltuje sie ona w wieku niemowlecym.
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