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Katarzyna Wądolny-Tatar

Bywa jakiś, przykładowo: błagalny, patetyczny, uprzejmy; dotyczy czegoś, a wtedy jest na
przykład bezsilności, rozpaczy, zniecierpliwienia. Gest, bo o nim tu mowa, stał się tematem
wszystkich tekstów zamieszczonych w niniejszej publikacji. Każdy z Autorów mówi jednak
o nim w nieco inny sposób i inaczej go rozumie. Zacznijmy więc od wyjaśnienia tytułu tej
książki – „Poetyka gestów”.
Planując tę publikację, przyjęliśmy, że „gest” będziemy rozumieli bardzo szeroko, natomiast „poetykę” węziej i bardziej tradycyjnie – jako sposób (sposoby) i środki związane
z wykonaniem jakiegoś gestu. Do współtworzenia książki zaprosiliśmy przedstawicieli nauk
różnych ośrodków akademickich w Polsce i reprezentujących różne dyscypliny naukowe.
Zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami Autorzy opisali „gest” z kilku perspektyw. Jedni
wiążą z tym pojęciem przede wszystkim ruch ręki towarzyszący mowie, podkreślający treść
tego, o czym się mówi. Drudzy postrzegają „gest” jako środek wyrazu, ekwiwalent słów. Jeszcze inni widzą „gest” jako posunięcie dokonane w sposób podniosły, dla efektu. W związku
z tym w prezenWtowanym zbiorze znalazły się teksty poświęcone gestom-słowom, gestom
jako działaniom symbolicznym, ale też gestom rozumianym jako środek komunikacji alternatywnej bądź wspomagającej.
Przekazywany w Państwa ręce tom jest pierwszą częścią serii wydawanej przez Katedrę
Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Seria
nosi nazwę „Komunikacja i Język”, a jej redaktorami są Tomasz Bielak (medioznawstwo
i kulturoznawstwo) i Jarosław Pacuła (językoznawstwo i metodyka nauczania). W prace nad
pierwszym tomem zaangażowała się również Lidia Romaniszyn-Ziomek z Katedry Literatury
i Kultury Polskiej ATH, dzięki której „Poetyka gestów” zyskała częściowo charakter literaturoznawczy.
Wierzymy, że prezentowana publikacja zyska Państwa sympatię i stanowić będzie zalążek żywej dyskusji nad różnymi aspektami komunikacji. Zapraszamy jednocześnie do współpracy przy tworzeniu kolejnych tomów serii.
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Za publiczne używane języków migowych w XIX i XX wieku bito dzieci i młodzież, gardzono
dorosłymi. Noam Chomsky, uważany przez wielu za wybitnego lingwistę, wrzucał te formy
komunikacji do jednego worka ze „specjalnymi kategoriami języka” i nazywał „językami
zastępczymi”, bowiem nie pasowały do jego definicji języka2. Wymykały się też niektórym
uniwersaliom językowym w ujęciu Josepha Greenberga3. Nazwy natywnych użytkowników
„niedźwiękowej” komunikacji w wielu językach były synonimiczne z kretynem albo idiotą4.
By udowodnić tę tezę, wystarczy porównać angielskie dumb (przed dryftem semantycznym),
polskie (archaiczne) głuchoniemota, czy francuskie muet (wyraz ten również zmienił już znaczenie) – słowa w pełni obrazujące stosunek otoczenia do osób niesłyszących.
Wśród wielu użytkowników języków mówionych popłoch wywołuje stwierdzenie, że
języków migowych mogą być setki lub nawet tysiące5. „Przecież to tylko machanie rękami!
Na ile sposobów można machać rękami?!” – zastanawia się przeciętny Słyszak6. Ale przy
odrobinie zastanowienia argument ten jest przecież równie niedorzeczny, jak ten o porozumiewaniu się w jednym języku mówionym: języki ewoluowały, ulegając specjacji7. Innymi słowy, jeśli dwie ludzkie grupy traciły ze sobą kontakt, to – chociaż mogły pochodzić
z jednego obszaru – po kilkudziesięciu lub kilkuset latach ich języki różniły się już dość
znacznie. Społeczności migających są natomiast znacznie bardziej rozproszone niż ludzi
słyszących.
Do silnej grupy kulturowej (waham się przed użyciem słowa etnicznej; z pewnością jednak mniejszości językowej) ludzi Głuchych8 – jak samych siebie określają społeczności osób
głuchych, głuchoniemych lub głucho-niewidomych – zalicza się obecnie na całym świecie ok.
siedemdziesiąt milionów osób! Jednak, mimo że Głuchych w Polsce jest więcej niż mniejszości kaszubskiej czy litewskiej, nie znajdziemy raczej wsi i miast, które byłyby zdominowane
przez Głuchych.
2

Chodzi o „arbitralną relację między dźwiękiem a znaczeniem”. N. Chomsky, Syntactic Structures, Gravenhage 1957; N. Chomsky, Language and Mind, New York 1968.

3

J.H. Greenberg, Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements,
w: Universals of Language, red. J.H. Greenberg, Cambridge 1963, s. 110–113.

4

Zob.: angielskie dumb (przed dryftem semantycznym), polskie (archaiczne) głuchoniemota, czy francuskie
muet (wyraz ten również zmienił już znaczenie).

5

Zob. J. Perlin, Lingwistyczny Opis Polskiego Języka Migowego, Warszawa 1993; M. Farris, The Phonology

6

Z tym żartobliwym określeniem na osoby spoza kultury Głuchych zetknęłam się po raz pierwszy, czytając

of Polish Sign Language as Recorded by a Sign Language Writing System, Poznań 1999.
sieciowy komiks o użytkownikach Polskiego Języka Migowego, autorstwa rysowniczki o pseudonimie Luszka – był zamieszczany na stronie http://www.szok-art.blogspot.com/ – niestety, strona ta zawiesiła swoją
działalność i jest już niedostępna. Mimo to na forach internetowych stron takich jak deaf.pl czy onsi.tv
wciąż można spotkać się z tym określeniem.
7

Chodzi tu o analogiczne do biologicznych zjawisk ewolucyjnych, zjawisko specjacji allopatrycznej lub parapatrycznej. Szerzej o tym zjawisku w kontekście języka można przeczytać np. w: S.S. Mufwene, The Ecology

1
1

Autorka pragnie podziękować Wojtkowi Gutkiewiczowi oraz Adrianowi Krysiakowi za inspirację do napiAutorka pragnie podziękować Wojtkowi Gutkiewiczowi oraz Adrianowi Krysiakowi za inspirację do napisania tego tekstu. Pierwotna wersja artykułu opublikowana jest na stronie http://www.lexiophiles.com/
sania tego tekstu. Pierwotna wersja artykułu opublikowana jest na stronie http://www.lexiophiles.com/
polski/jezyki-migowe-sol-w-oku-jezykoznawcow.
polski/jezyki-migowe-sol-w-oku-jezykoznawcow.

of Language Evolution, Cambridge 2001.
8

Zapis dużą literą oznacza przynależność do pewnej grupy kulturowej, w przeciwieństwie do bycia po prostu
„głuchym” czyli osobą, która nie słyszy.
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W innych krajach bywa różnie – w USA ośrodkiem społeczności Głuchych jest Uniwer-

akronim, SEE (Sign Exact English). W Japonii w użyciu jest Nihon Shuwa (日本手話)14 i Ni-

sytet Gallaudet w Waszyngtonie (DC), utworzony, mimo niesprzyjających wówczas prądów

hongo Taiou Shuwa (日本語対応手話). Czym w istocie różnią się oba typy języków i dlaczego

politycznych, w 1864 roku. Campus codziennie zaludniają blisko trzy tysiące osób, głównie

mowa jest o „zepsutej reputacji”? Otóż języki migowe są językami naturalnymi – mają swoją

niesłyszących i niedosłyszących. W Turcji miastem znanym Głuchym jest Mardin (przy gra-

składnię, idiomatykę, morfologię. Nie przystają do języków fonicznych używanych na danym

nicy z Syrią): w miejscowości, gdzie mieszka niespełna dziewięćdziesiąt tysięcy osób, płynie

terenie (na przykład: Głuchemu Amerykaninowi łatwiej dogadać się z Głuchym Malezyjczy-

krew pięciu rodzin o genetycznej wadzie słuchu, stąd relatywnie spora grupa Głuchych. Co

kiem niż z Brytyjczykiem – British Sign Language i ASL są wzajemnie niezrozumiałe nawet na

ciekawe, miasto to ma oddzielny od turkijskiego język migowy (Mardin Sign Language), który

poziomie palcowania15). Zazwyczaj są natywnymi językami swoich użytkowników. Natomiast

jednak ma status zagrożonego wyginięciem, bowiem młodsi użytkownicy rozjechali się do

języki migane pokrywają się z zasięgiem języków etnicznych i stanowią narzędzie dla osób

większych miast – Istambułu czy Izmiru, gdzie przestawili się na bardziej ujednolicony i roz-

słyszących do opanowania jakiegoś sposobu komunikacji z Głuchymi (lub głuchymi). Uczą się

powszechniony migowy turecki . Kolejnym fascynującym dla badaczy języka przykładem jest

go nauczyciele, pielęgniarki, urzędnicy itp. Dzięki niemu nie ma potrzeby uczenia się nowej

miasto Managua w Nikaragui, gdzie w latach 70. poprzedniego wieku utworzono pierwszą

gramatyki i idiomatyki, zatem w SJM przypisujemy tylko gesty określonym polskim słowom

9

szkołę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Miasto to jest kopalnią wiedzy

(niektóre z nich, owszem, pokrywają się ze swoimi odpowiednikami w języku migowym),

dla lingwistów, bowiem w społeczności około pięćdziesięcioro głuchych dzieci spontanicznie

a także palcujemy sufiksy gramatyczne16. Pomocne w uzmysłowieniu sobie, jak bardzo sztucz-

narodził się pierwszy w tamtych okolicach języki migowy – Nikaraguański Język Migowy

ny jest dla Głuchego język migany, jest wklejenie dowolnego angielskiego tekstu w niskiego

(Nicaraguan Sign Language, NSL)10. W ciągu trzydziestu kilku lat od swoich narodzin doczekał

standardu komputerowy translator na polski. Wynik na skali poprawności polszczyzny w du-

się wielu studiujących go naukowców, którzy mogli badać proces powstawania języka in vivo.

żym stopniu będzie oddawał poprawność migową komunikatu w SJM.

Jak pisze Krysiak:

Z powyższego wynika częste, acz błędne, przekonanie, że miganie jest jak pisanie – to
tylko inne medium wyrażania tego samego języka. Nic bardziej mylnego! Po prostu Słysza-

[…] najbardziej kreatywnymi użytkownikami SNL we wczesnych stadiach (nadającymi mu ele-

kom nie chce się uczyć innego języka. Ponadto, na całym świecie jest naturalne, że próbuje

menty gramatyki i struktury) były dzieci do lat dziesięciu, co potwierdza hipotezę o wrodzonych

się, mniej lub bardziej agresywnie, przestawić Głuchych na języki migane. Wspomniany we

predyspozycjach językowych (gramatycznych) dzieci gatunku Homo sapiens11.

wstępie przełom wieków XIX i XX, a dokładniej okres stu lat pomiędzy 1880 a 1980 rokiem

I dalej, podkreślając istotę badania języków dopiero rodzących się, dodaje:
Nowo powstałe języki migowe są też autonomiczne względem tak lokalnych języków fonicznych, jak i lokalnych języków migowych. W ABSL (Al-Sayyid Bedouin Sign Language – dop. A.G.)
na przykład występuje szyk wyrazów SOV (podmiot, dopełnienie, orzeczenie), który nie występuje ani w lokalnym dialekcie języka arabskiego, ani w Izraelskim Języku Migowym (Israeli
Sign Language – ISL)12.

Językom migowym reputację psują języki migane – sztuczne języki, będące pantomimiczną transliteracją języków lokalnych. I tak, w Polsce mamy wspomniany już PJM oraz
SJM – System Językowo-Migany13. W USA istnieje ASL (American Sign Language) i, kreatywny

(daty kongresów Światowej Federacji Głuchych w Mediolanie, a potem w Hamburgu) był
ogólnoświatową erą oralizmu, gdy to słyszące osoby zadecydowały, że owszem, głusi nie są
„debilami” (patrz: przypis 6.), ale to oznacza, że są w stanie, przy odpowiednio rygorystycznym planie (re)edukacji, przestawić się całkowicie na czytanie z ruchu warg i mówienie17.
Z punktu widzenia współczesności było to niemal równoznaczne z czystką etniczną. Mimo
to, podobnie jak Polacy pod zaborami nie porzucili polszczyzny, tak i Głusi, pozbawieni dozoru
Słyszaków, wracali do swojego natywnego języka. Powinno się więc docenić ten lingwistyczny
patriotyzm, bez niego zmarnowałoby się cudowne bogactwo lingwistyczne.
Dziś istnieje znacznie więcej dowodów na to, że języki migowe (w przeciwności do miganych) to języki jak najbardziej naturalne. Po pierwsze, najpierw dzięki badaniom głuchych
14

Zainteresowanych szerzej Nihon Shuwa odsyłam do: A. Gorońska, Wprowadzenie do Japońskiego Języka
Migowego, Toruń 2012.

15
9

H. Dikyuva, Mardin Sign Language: Signing in a „deaf family”, w: Sign Languages in Village Communities:
Anthropological and Linguistic Insights, red. U. Zeshan, C. de Vos, W. de Gruyter, Berlin 2012, s. 395–400.

całościowego migu używamy gestów odpowiadających literom alfabetu.
16

10 A.P. Krysiak, Języki migowe jako języki naturalne. Dane biolingwistyczne, w: „Nowa Audiofonologia” nr 1(1),
Tamże, s. 24.

12

Tamże.

13

B. Szczepankowski, Podstawy Języka Migowego. Podręcznik dla nauczycieli, Warszawa 1988.
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Przykład: wyraz „domek” w PJM będzie wyrazem „dom” wzmocnionym przez komunikat niemanualny,
w SJM pokażemy natomiast wyraz „dom” a następnie zamigamy odpowiednią końcówkę „-E-K”. Głuchy,

2012, s. 19–27.
11

Palcowanie to migowy odpowiednik literowania lub sylabizowania w językach mówionych, gdy zamiast

chcąc zamigać „w domu” przy użyciu PJM, będzie operował przestrzenią, którą wyznaczy za pomocą migu
„dom”, osoba ucząca się SJM-u zamiga przyimek „w”, następnie „dom”, a w końcu sufiks „-U”.
17

Por. J. Perlin, Lingwistyczny Opis Polskiego Języka Migowego, Warszawa 1993; O. Sacks, Zobaczyć głos, Poznań
2011.
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osób z afazją, a następnie dzięki technikom neuroobrazowania, dowiedzieliśmy się, że języki

cych znajomości. Na zakończenie odsyłam więc Czytelnika do wypowiedzi kogoś, kto w spo-

migowe są w mózgu przedtwarzane w tym samym miejscu, co języki mówione. Szczególnie

sób szczególnie interesujący przedstawia argumenty przemawiające za tym, by dokładniej

cenny okazał się tu wkład badanych osób tzw. koda (od ang. CODA – Children Of Deaf Adults),

zająć się językami migowymi – do słów Jenny Lu, laureatki zeszłorocznego konkursu „Get

które i słyszą, i posługują się jakimś językiem migowym jako pierwszym (są bilingwalne). Co

Inspired” ogłoszonego przez serwis couchsurfing.org21.

ciekawe, w językach migowych istotnym składnikiem gramatyki jest mimika ; u migających
18

afatyków zaburzenia w obszarze mózgu odpowiedzialnym za odczytywanie mimiki emocjonalnej (śmiech, płacz, zdziwienie, gniewne marszczenie brwi) nie wpływały na rozumienie
gramatyki wyrażanej twarzą; i na odwrót, uszkodzenie obszarów językowych upośledzały
tylko rozpoznawanie mimiki gramatycznej, ale nie emocjonalnej19.
Przyjrzano się też akwizycji języka migowego u małych dzieci – okazało się, że w językach migowych także występuje gaworzenie (bezsensowne gesty rączkami), a tempo przyswajania nowych słów jest podobne, przechodzi też przez te same fazy, np. holofraz – pojedynczych wyrazów, mowy telegraficznej, gdy dziecko buduje dwu-, trzywyrazowe proste
zdania lub ich równoważniki, aczkolwiek w stosunku do mowy często zaczyna się o wiele
wcześniej, bowiem ruchy motoryczne rąk są łatwiejsze do opanowania dla niemowlęcia niż
skomplikowane ruchy aparatu mowy. Już czteromiesięczne maluchy potrafią sygnalizować
niektóre swoje potrzeby („mleko”, „pielucha”, „jeszcze”, „kotek”) dzięki migom, podczas gdy ich
słyszący rówieśnicy potrafią się co najwyżej rozpłakać. Prym w tym obszarze badań wiedzie
badaczka z wyżej wspomnianego Gallaudet University, doktor Laura Ann Petitto20. Odkrycie
to spowodowało w latach 90. prawdziwy rozkwit obserwacji tzw. bobomigów (baby signs),
a wraz z nim pojawił się trend zachęcający rodziców słyszących dzieci, by uczyli je prostych
(lub uproszczonych) gestów języka migowego w celu trafniejszego poznawania ich potrzeb
oraz rozwinięcia z nimi lepszy kontakt. W chwili obecnej nie jest jasne, czy bobomigi poprawiają, czy opóźniają władanie mową, bowiem doniesienia naukowców w tej kwestii są
sprzeczne.
Przedstawiony powyżej krótki zarys problematyki powinien wzbudzać zainteresowanie
lokalnymi społecznościami Głuchych, bowiem nie tylko jest to powód do dumy (opanować
język, który nie ma fonetyki – w tradycyjnym rozumieniu tego słowa – ani pisma, to nie lada
wyzwanie), ale też źródło wielu inspiracji językoznawczych oraz brama do wielu fascynują-

18

Jeden z komponentów tzw. elementów niemanualnych języka migowego.

19

Zob.: A.P. Krysiak, Języki migowe jako języki naturalne…; O. Sacks, Zobaczyć głos…; A. Damasio, U. Bellugi
[i in.], Sign language aphasia during left-hemisphere Amytal injection, „Nature” nr 322(6077), 1986, s. 363–
365; W.O. Dingwall, Biologiczne podstawy zachowań komunikacyjnych człowieka, w: Psycholingwistyka, red.
J. Berko Gleason, N. Bernstein Ratner, Gdańsk 2005, s. 65–120; M. MacSweeney, C.M. Capek, R. Campbell,
B. Woll, The signing brain: the neurobiology of sign language, „Trends CognSci” vol. 12(11), 2008, s. 432–440.

20 Między innymi: L. A. Petitto, S. Holowka, Evaluating attributions of delay and confusion in young bilinguals:
Special insights from infants acquiring a signed and a spoken language, „Sign Language Studies” nr 3(1), 2002,

21

Zob. http://www.youtube.com/watch?v=-Ux2BOn4QWw (dostęp: 9 VII 2013). Ruch coachsurfingowy, spuścizna

s. 4–33; L. A. Petitto, S. Holowka, L. E. Sergio i wsp., Baby hands that move to the rhythm of language: Hearing

po idei Pasporta Servo esperantystów, skupiony jest wokół tego portalu, który umożliwia zarejestrowanym

babies acquiring sign languages babble silently on the hands, „Cognition” nr 93, 2004, s. 43–73; L. A. Petitto,

użytkownikom wyjeżdżającym do nowego miejsca zanocować nieodpłatnie w domach lub mieszkaniach

The transition from gesture to symbol in language acquisition, w: From gesture to language in hearing and

innych użytkowników, pod warunkiem, że sam udostępni w razie potrzeby swoją kanapę (couch) komuś

deaf children, red. V. Volterra, C. Erting, Heidelberg 1989, s. 153–161.

innemu. Couchsurferzy promują idee tolerancji, wielojęzyczności i uczenia się przez podróże.
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dad1

1. Wstęp
Gest jest powszechną cechą komunikacji. Gdy ludzie mówią, gestykulują. Opisując drogę
do lokalnej biblioteki, wymieniając zalety sprzedawanego samochodu, wskazując ciekawy
przedmiot dziecku lub zgadzając się z czyjąś wypowiedzią, posługujemy się nie tylko słowem,
ale również ruchem rąk, głowy i całego ciała. Spontaniczny gest współwystępujący z mową
rzadko jest przez mówiącego kontrolowany świadomie, a mimo to daleki jest od bycia przypadkową serią ruchów rąk. Wprost przeciwnie: gest i język to dla badaczy dwa uzupełniające
się źródła wiedzy na temat procesów umysłowych leżących u ich podstawy2. Analiza gestu
w powiązaniu z mową stała się istotnym źródłem informacji na temat umysłu człowieka.
Gesty uczniów na lekcji matematyki mówią nam o tym, w jakim stopniu rozumieją oni
opisywany właśnie problem3, dla samych uczniów z kolei istotna jest gestykulacja nauczycieli4: pewna rozbieżność gestów i mowy wpływa pozytywnie na przyswajanie nowych treści.
Badania mówią nam, że gest jest nie tylko źródłem informacji dla obserwatora, ale również
narzędziem poznawczym. Gest uczniów w pierwszym przytoczonym przykładzie wyprzedzał
informacje zawarte w mowie; nawet jeżeli uczennica nie była w stanie wytłumaczyć problemu językowo to często rozwiązanie widoczne było w wykonywanych przez nią gestach.
Choć nie wszystkie typy gestu bezpośrednio powiązane są z mową, to „wspólna analiza gestu
i mowy tworzy pełniejszy obraz struktury umysłu niż analiza samego języka”5. Z tego powodu
gest stał się w ostatnim czasie ważnym źródłem informacji na temat procesów poznawczych,
w szczególności w dziedzinach nauki które w przeszłości krytykowane były za zbytnie poleganie na badaniach samej mowy, jak językoznawstwo i nauki kognitywne6.
Niniejszy artykuł przygląda się powiązaniom pomiędzy gestem, mową oraz zjawiskami umysłowymi, ze szczególną uwagą traktując gest osób niewidomych i niedowidzących.
Autorka przyjrzy się również rozróżnieniu pomiędzy gestykulacją instynktowną a wyuczoną,
oraz intra- i interpersonalną funkcją gestu w celu zidentyfikowania tego rodzaju gestykulacji,
którego analiza prowadzić może do poszerzenia wiedzy o procesach myślowych. Celem jest
pokazanie, że badania języka mówionego w naturalny sposób uzupełnia analiza towarzyszącego mowie spontanicznego gestu. Niniejszy tekst pomyślany jest jako wprowadzenie
do zagadnień związanych z analizą gestu i skupiać się będzie na zaletach gestu jako źródła
danych o procesach poznawczych oraz na potencjalnych problemach w wykorzystaniu tak
uzyskanych danych do poparcia teorii psychologicznych i psycholingwistycznych. Badania
nad gestem to stosunkowo młoda dziedzina nauki, co oznacza istnienie wielu, często prze2

J. Antas, Semantyczność ciała, Łódź 2013, s. 114.

3

M.W. Alibali, L.M. Flevares, S. Goldin-Meadow, Assessing knowledge conveyed in gesture: Do teachers have
the upper hand?. „Journal of Educational Psychology” 1997, nr 89, s. 183–193.

4

M.A. Singer, S. Goldin-Meadow, Children learn when their teacher’s gestures and speech differ. „Psychological
Science” 2005, nr 16, s. 85–89.

5
11

Projekt
Projektzostał
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ze środków
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Narodowego Centrum
Centrum Nauki
Nauki przyznanych
przyznanych na
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decyzji
DEC-2011/01/N/HS6/04050.
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M.W. Alibali i in., Illuminating mental representations through speech and gesture. „Psychological Science”
1999, nr 10, s. 327–333.

6

R.W. Gibbs, Why cognitive linguists should care more about empirical methods. w: Methods in cognitive linguistics, red. M. González-Márquez i in., Amsterdam 2007, s. 2–18.
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czących sobie, definicji podstawowych pojęć oraz różnic w ich interpretacji. Poczynając od

znaczenia11. Tylko gestami możemy przedstawić myśl za pomocą wyciągniętej dłoni, której

definicji gestu aż do klasyfikacji jego rodzajów, przyjęte w nich założenia charakteryzują się

palce zagięte są jakby wokół niewidocznego przedmiotu, porównać ją z inną myślą przedsta-

sporym zróżnicowaniem.

wioną przez drugą dłoń udając, że porównujemy ich wagę a w końcu zaoferować rozmówcy
wybraną opcję poprzez wymowne wyciągnięcie w jego lub jej kierunku odpowiedniej dło-

2. Definicja gestu

ni. Müller wręcz uznaje dłonie za rodzaj artykulatorów12, czyli organów mowy. Inaczej niż

Najszersza definicja gestu określa go jako „dowolny ruch ciała wykonany rozmyślnie” . Ken-

w przypadku pozostałych części ciała, gestem dłoni i rąk wyrazić można niemal dowolne

don mówi o gestach jako o skoordynowanym ruchu, który ma osiągnąć pewien cel8. Defini-

znaczenie, przedstawić konkretny przedmiot lub abstrakcyjne pojęcie. Związek pomiędzy

7

cje te posiadają interesujące cechy wspólne. Po pierwsze, autorzy obu definicji odchodzą od

znaczeniem a gestem jest mniej skonwencjonalizowany niż w mowie; aby przywołać obraz

powszechnego rozumienia gestu jako ruchu rąk i dłoni uznając gest za dowolny ruch ciała.

piłki możemy na przykład wykonać w powietrzu jej obrys palcem lub obiema dłońmi, mo-

Dla potrzeb niniejszej pracy zawęzimy jednak brany pod uwagę obszar do części ramion

żemy również udać, że rzucamy lub odbijamy okrągły przedmiot. W języku natomiast forma

znajdującej się poniżej barków (a więc ramion, przedramion i dłoni). Należy jednak pamię-

słowa piłka jest powiązana z jego znaczeniem w postaci konwencji. Gest towarzyszy często

tać, iż analiza zmian pozycji ciała, kierunku spojrzenia czy mikro-wyrazów twarzy również

opisom konkretnych przedmiotów, takich jak piłka. Nie unikniemy również gestykulacji,

zaliczana jest do badań gestu. Po drugie, obaj badacze mówią o celowości jako kryterium do

mówiąc o pojęciach abstrakcyjnych, takich jak miłość czy wszechświat. Gesty odnoszące się

rozróżnienia gestów od ruchów ciała, które gestami nie są. Chodzi tu przede wszystkim o od-

do konceptów abstrakcyjnych są ucieleśnione, to znaczy powiązane z konkretnymi fizyczny-

dzielenie gestów współwystępujących z mową od tych ruchów rąk, które zostały wykonane

mi doświadczeniami. Oprócz danych językoznawczych to właśnie badania gestu stanowią

przypadkowo lub odruchowo (np. drapanie się po nosie). Jednakże wprowadzenie tego kry-

najważniejsze źródło dowodów na twierdzenie, że myślenie abstrakcyjne ma charakter meta-

terium rodzi ciekawy problem metodologiczny: czy możliwa jest ocena celowości dowolnego

foryczny13. Badania pokazują również, że gestykulacja pełni pomocniczą rolę w rozumowaniu

ruchu, szczególnie gdy jest on wykonywany nieświadomie lub na wpół-świadomie (np. odru-

i myśleniu abstrakcyjnym14.

9

chowe wzruszenie ramion). Jeżeli celowość gestu rozumiana jest jako świadome wykonanie

Dopiero niedawno zaczęto interesować się pytaniem czy rola gestu rozciąga się poza jego

ruchu przez gestykulującego tak, aby osiągnąć konkretny cel, to odpowiedź na postawione

użyteczność jako narzędzia w komunikacji. Jak już wspomniano, gesty nie są przypadkową

wyżej pytanie musi być przecząca. Przyjęcie definicji gestu w przedstawionej formie możliwe

serią ruchów rąk i mogą powiedzieć uważnej badaczce znacznie więcej o umyśle mówiącego

jest jedynie, jeśli uznamy, iż gest może prowadzić do celu innego niż ułatwienie komunikacji.

niż jego rozmówcy o przedmiocie rozmowy. Krauss i in.15 wprowadzili podział gestów na in-

Tym celem jest wspieranie i eksternalizacja procesów poznawczych.

tra- oraz interpersonalne na podstawie pełnionej przez nie funkcji. Gest intrapersonalny to

3. Gest i mowa. Interpersonalna i intrapersonalna funkcja gestykulacji

taki, który ma wpływ na zachowanie lub procesy umysłowe osoby mówiącej/gestykulującej.
Gest interpersonalny jest natomiast dla słuchacza źródłem informacji o osobie mówiącej/

Dla większości z nas mówienie bez użycia gestu jest niemożliwe . Gesty wykonywane jed-

gestykulującej. Funkcja ta może być realizowana przez mówiącego celowo (na przykład, gdy

nocześnie z mową stanowią integralną część wypowiedzi. Mowę i gesty w takim połączeniu

opisując dwa przedmioty w relacji do siebie gestem porównujemy ich rozmiar) lub nieświa-

10

uznać można za dwa różne objawy jednego procesu lub zjawiska umysłowego. Jednocześnie

domie. Gest intrapersonalny to taki, który wspiera procesy poznawcze i konceptualizacyj-

gestem nie rządzą takie same ograniczenia co językiem. Gest jest w stanie odsłonić te aspekty

ne, natomiast gest interpersonalny ma na celu wspieranie komunikacji. Analiza gestu jako

myśli osoby mówiącej/gestykulującej, których próżno szukać w mowie. Przede wszystkim

narzędzia poznawczego, lub badanie procesów myślowych poprzez gest powinno wykorzy-

gesty w mniejszym stopniu podlegają świadomej kontroli osoby mówiącej/gestykulującej.

stywać gesty o funkcji wyłącznie lub głównie intrapersonalnej. Pewien problem stanowić

Gestykulacja współwystępująca z mową często jest wykonywana nieświadomie, niezmiernie

może klasyfikacja zaobserwowanych gestów do jednej z tych kategorii, o czym będzie mowa

rzadko natomiast używamy języka nie zdając sobie z tego sprawy. W porównaniu z mową,
gesty umożliwiają również rozmieszczenie informacji w przestrzeni poprzez eksternalizację

7
8

11

R. W. Gibbs, E.A. Berg, Mental imagery and embodied activity, „Journal of Mental Imagery” 2002, nr 26, s. 1–30.

12

C. Müller, What gestures reveal about the nature of metaphor, w: Metaphor and gesture, red. A.J. Cienki,

A. J. Cienki, Why study metaphor and gesture, w: Metaphor and gesture, red. A.J. Cienki, C. Müller, Amster-

C. Müller, Amsterdam 2008, s. 219–248.

dam 2008, s. 5–25.

13

Tamże.

A. Kendon, Language and gesture: Unity or duality, w: Language and gesture: Window into thought and

14

J. Hurtienne i in., Physical gestures for abstract concepts: Inclusive design with primary metaphors, „Interac-

action, red. D. McNeill, Cambridge 2000, s. 47–63.
9

P. Ekman, W. V. Friesen, Facial Action Coding System, Palo Alto 1977.

10 M.A. Singer, S. Goldin-Meadow, Children learn when…

16
POETYKA GESTÓW

ting with Computers” 2010, nr 22, s. 475–484.
15

R. M. Krauss i in., The communicative value of conversational hand gesture, „Journal of Experimental Social
Psychology” 1995, nr 31, s. 533–552.
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dalej w tekście. Klasyfikacja gestów ze względu na funkcję nie jest jednak jedyną stosowa-

wykształconych nawyków. Dla przykładu, używany przez polityków słynny gest „kopułka”

ną w poznawczych badaniach gestu. Ponieważ gestykulacja jest przede wszystkim źródłem

polegający na złączeniu przed sobą dłoni tak, aby stykały się czubkami skierowanych do góry

informacji wzrokowych badacze postawili pytanie, czy gestów używamy spontanicznie i in-

palców, mógł mieć początkowo podłoże poznawcze. Obecnie jednak występowanie „kopułki”

stynktownie, czy też wynikają one z przystosowania do społeczeństwa. Innymi słowy: Czy

w repertuarze gestowym większości osób trudno uznać za naturalne, ponieważ użycie tego

istnieje instynkt gestykulacji?

gestu powszechnie zalecane jest przez specjalistów od wizerunku (ma on być oznaką kontrolowania sytuacji i rozsądku). Pozostawiając bez komentarza kwestię zasadności tak jed-

4. Gest spontaniczny i gest celowy. Instynktowność gestu

noznacznej interpretacji jakiegokolwiek gestu, zastanówmy się nad konsekwencjami wyżej

Mowa ciała, w tym i gest, postrzegane są często jako świadomie używany, a nawet wyuczony

opisanego zjawiska dla badań nad poznawczym aspektem gestykulacji.

element komunikacji interpersonalnej. Dowodem na powszechność tej idei może być choćby

W dużym uogólnieniu, badania prowadzone w ramach szeroko rozumianej kognitywistyki

rosnąca popularność szkoleń z kontrolowania mowy ciała, autoprezentacji czy użycia gestu

mają na celu pogłębienie zrozumienia zasad i procesów rządzących ludzkim umysłem. Ponie-

w wystąpieniach publicznych. Wiemy jednak, iż rola gestu nie ogranicza się do komunikacji

waż gest i mowa uznawane są za odzwierciedlenie procesów poznawczych, są one dla kognity-

a sam gest nie zawsze podlega świadomej kontroli. Wprost przeciwnie: w sytuacjach takich

wistów potencjalnie cennym przedmiotem analizy. Wspomniane jednak trudności z odróżnie-

jak rozmowa telefoniczna, mówienie do samego siebie bądź tłumaczenie symultaniczne wy-

niem gestów inter- od intra-personalnych oraz społeczny aspekt rozwoju gestykulacji sprawia,

stąpienie gestykulacji, nawet bardzo żywiołowej, nie jest zależne od obecności obserwatora .

że poprowadzenie prostej zależności między zaobserwowanym gestem a postulowanym pro-

Krótko mówiąc, wykonywane przez nas gesty różnią się pod względem motywacji, sponta-

cesem umysłowym jest ryzykowne. Jeżeli zaobserwowany gest ma podłoże społeczne lub jest

niczności oraz celowości.

wyuczony to niekoniecznie odzwierciedla proces konceptualizacji. Rozwiązanie tego problemu

16

Definicja gestu mówi, iż przede wszystkim rozumiany jest jako ruch, którego celem jest

oczywiście nie leży w odrzuceniu gestu jako przedmiotu badań, a raczej w próbie zminimalizo-

komunikacja. Dlatego też często zakłada się, iż tendencja do gestykulacji nie występuje spon-

wania wpływu tych zmiennych, których nie możemy kontrolować w środowisku badawczym.

tanicznie, a jest nabyta poprzez kontakt z innymi ludźmi. Pogląd ten był powszechnie przyjęty

Zakładając, że gest intrapersonalny jest odzwierciedleniem procesów myślowych, po-

do momentu kiedy badania wykazały spontaniczne użycie gestu w kontekście komunikacyj-

winniśmy obrać za przedmiot badań naukowych ten z wielu rodzajów gestu, który w naj-

nym pośród dzieci od urodzenia niewidomych17. Ponieważ u takich osób wizualne podstawy

większym stopniu będzie powiązany z kognicją, dążąc jednocześnie do zminimalizowania

gestu są niewielkie należy założyć, iż jest on przynajmniej w pewnym stopniu naturalnym

wpływu kontekstu społeczno-kulturowego, w którym gest ten występuje lub został nabyty.

sposobem eksternalizacji myśli. Jasne stało się, że funkcja gestu nie ogranicza się do komuni-

Pierwszy warunek spełniamy, zawężając zakres analizy do gestów spontanicznych, współ-

kacji. Gestykulujemy w sytuacjach, w których nie jesteśmy widziani przez rozmówcę: podczas

występujących z mową, traktowanych jako równoważne z modą źródło informacji na temat

rozmowy przez telefon18, znajdując się poza polem widzenia rozmówczyni19, czy też ulokowani

struktury pojęciowej człowieka. Ten rodzaj gestu stanowi integralną część dyskursu, a jego

za plecami publiczności . Gestykulacji używają osoby widzące i niewidome, także wtedy, gdy

analiza wykazała, iż abstrakcyjne pojęcia wyrażane są w nim w sposób analogiczny do języka

wiedzą, że osoba, z którą prowadzą rozmowę jest niewidoma21. Można powiedzieć, że analiza

mówionego22 i odnoszą się do tej samej podstawy doświadczeniowej. Jak już wspomniano,

gestu jako zjawiska wizualnego dotyka zaledwie wierzchołka góry lodowej.

obecność spontanicznie występującej gestykulacji gestu nie zależy od fizycznej obecności roz-

20

W dobie szkoleń zajmujących się kontrolą nad tak zwanym „językiem ciała” coraz

mówcy ani możliwości kontaktu wzrokowego między uczestnikami rozmowy23, co ułatwia

trudniej jest odróżnić gest prawdziwie spontaniczny od tego, który jest wynikiem celowo

projektowanie badań eksperymentalnych. Wciąż pozostaje jednak do rozwiązania kwestia
rozróżnienia gestu kulturowego od występującego naturalnie.

16
17
18

L. Mol i in., The communicative import of gestures: Evidence from a comparative analysis of human-human
and human-machine interactions, „Gesture” 2009, nr 9, s. 97–126.

5. Poznawcza rola spontanicznego gestu osób niewidomych i niedowidzących

J. M. Iverson, S. Goldin-Meadow, The resilience of gesture in talk: Gesture in blind speakers and listeners,

Aby postawić badanie nad gestem możliwie daleko poza kontekstem społecznym, przyjrzeć

„Developmental Science” 2001, nr 4, s. 416–422.

należy się komunikacji u osób, których rozwój gestykulacji w minimalnym stopniu podle-

A. A. Cohen, The communicative functions of hand illustrators, „Journal of Communication” 1977, nr 27,
s. 54–63.

19

M. W. Alibali, D. C. Heath, H. J. Myers, Effects of visibility between speaker and listener on gesture production:

22

Some gestures are meant to be seen, „Journal of Memory and Language” 2001, nr 44, s. 169–188.

23

A.J. Cienki, Why study metaphor…, s. iii.
J.M. Iverson, S. Goldin-Meadow, What’s communication got to do with it? Gesture in children blind from

20 L. Mol i in. The communicative import…

birth, „Developmental Psychology” 1997, nr 33, s. 453. Zob.: J.M. Iverson, S. Goldin-Meadow, Why people ge-

21

J. M. Iverson i in., The relation between gesture and speech in congenitally blind and sighted language-lear-

sture when they speak, „Nature” 1998, nr 396, s. 228–228; S. Goldin-Meadow, Beyond words: The importance

ners, „Journal of Nonverbal Behavior” 2000, nr 24, s. 105–130 .

of gesture to researchers and learners, „Child Development” 2003, nr 71, s. 231–239.
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gał wpływom otoczenia. Gest jest uniwersalnym narzędziem komunikacyjnym, także wśród

poznawczych tych osób. Należy jednak zachować daleko idącą ostrożność przy interpretacji

osób, które nie miały możliwości akwizycji wzrokowej gestu, m.in. osób od urodzenia niewi-

wyników badań, w szczególności jeżeli chodzi o zastosowanie ich do wyciągania wniosków

domych oraz niedowidzących, oraz tych, u których uszkodzenie wzroku wystąpiło stosunko-

dotyczących populacji osób widzących.

wo wcześnie. Choć analiza spontanicznych gestów wykonywanych przez osoby niewidome
pozwala na oddzielenie społecznego aspektu gestu od jego funkcji poznawczych, dotychczas

6. Podsumowanie. Rola gestu w kognitywistyce: Dlaczego nie sama mowa?

niewiele badań - zarówno w Polsce, jak i na świecie - poświęciło dogłębną uwagę zagadnieniu

Nauki o poznaniu szukają odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem umysłu,

znaczenia gestów u osób niewidomych jako źródła danych na temat procesów kategoryzacji

świadomości, procesów poznawczych, konceptualizacji i kategoryzacji. Jednym z podstawo-

i konceptualizacji.

wych założeń językoznawstwa kognitywnego jest uznanie języka za bezpośredni sposób na

Badania nad gestem dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej prowadzone przez

badanie procesów rozgrywających się na poziomie umysłu26. Ponieważ konceptualizacja trak-

autorkę24 sugerują, iż repertuar gestowy młodzieży widzącej i niewidomej jest do siebie zbli-

towana jest jako wytwór ewolucji umysłu, podczas której pojęcia związane z doświadczeniem

żony, natomiast u młodszych dzieci występują duże różnice pomiędzy uczestnikami badania.

fizycznym znalazły zastosowanie w opisie zjawisk abstrakcyjnych, kognitywistyka stosuje

Zaobserwowano zarówno inter- oraz intra-personalne gesty, gesty o charakterze dosłownym

pojęcie ucieleśnienia (embodiment). Dowody na ucieleśnioną naturę umysłu znaleźć moż-

(opisy przedmiotów, pokazywanie rozmiaru i kształtu), jak i metaforycznym (np. opisowi

na w wyrażeniach językowych, które opisują pojęcia abstrakcyjne w metaforyczny sposób,

zakochanego człowieka towarzyszył gest, w którym jego rolę pełniła dłoń skierowana palca-

tzn. w odniesieniu do zjawisk bardziej konkretnych czy fizycznych27. Prowadzone w ramach

mi w dół tak jakby trzymała przedmiot-uczucie). Gesty osób poproszonych o opisanie zesta-

językoznawstwa kognitywnego badania nad procesami poznawczymi opierają się głównie

wu pojęć konkretnych (np. bagaż, robak) i abstrakcyjnych (miłość, stres) były zróżnicowane

na danych językowych. Ogólnie rzecz ujmując, wyrażenia językowe wykorzystywane są jako

i odnosiły się do wielu domen zmysłowych; w szczególności słuchu i dotyku, w mniejszym

dowód na istnienie konkretnych struktur konceptualnych. Struktury te, nazywane również

stopniu wzroku i zapachu. Jasne jest, że poznawcza rola gestu nie jest ograniczona wyłącznie

metaforami konceptualnymi, przedstawiane są z kolei jako dowód na metaforyczność języka

do osób widzących; a sam gest jest zjawiskiem wychodzącym poza domenę widzenia.

naturalnego. Choć powszechnie stosowany w językoznawstwie kognitywnym, argument ten

Mimo że zawężenie pola analizy do gestów osób niewidomych rozwiązało w dużym

przez wielu badaczy uznawany jest za problematyczny, ponieważ udowadnia sam siebie28.

stopniu wymienione wcześniej w tekście problemy metodologiczne, decyzja ta nie pozostała

Przyjęcie gestu jako źródła dowodów na istnienie pewnych procesów poznawczych pozwala

bez konsekwencji dla wyników badania. Po pierwsze, wątpliwości budzi możliwość uogól-

na wyjście z tego błędnego koła w rozumowaniu. Gesty współwystępujące z mową, używane

nienia wyników zdobytych poprzez badanie tak wewnętrznie zróżnicowanej grupy jaką jest

w opisach pojęć abstrakcyjnych stanowią dowód popierający ucieleśnioną teorię poznania

młodzież niewidoma na szerszą populacje młodzieży zdrowej. Każda z badanych osób wy-

ponieważ odnoszą się do materialnej rzeczywistości29.

kazywała własne preferencje dotyczące ilości i rodzaju wykonywanych gestów. Co więcej,

Badania opierające się na analizie gestu współwystępującego z mową unikają również

grupa młodzieży niewidomej była w tym zakresie bardziej różnorodna niż kontrolna grupa

pewnych problemów metodologicznych charakterystycznych dla badań językoznawczych

osób widzących. Kolejną kwestią jest specyfika gestu osób niewidomych i niedowidzących,

i psycholingwistycznych. Efekty primingu leksykalnego i syntaktycznego, tendencja do omi-

w szczególności niedostatecznie zbadana rola blindyzmów. Blindyzmy, jako ruchy typowe dla

jania tych części wypowiedzi, które respondent uzna za trudne do zwerbalizowania, różnice

osób niewidomych, nie pełniące oczywistej roli w komunikacji (nawykowe tarcie oczu, pocie-

w zasobie słownictwa oraz ograniczenia związane z pamięcią roboczą wprowadzają czynnik

ranie opuszek palców itp.), początkowo nie zostały przez autorkę zaliczone do kategorii gestu

losowy do wyników tego typu badań. Zjawiska te w znacznie mniejszym stopniu wywierają

jako niezgodne z definicją. Starsze badania pokazują jednak, iż różne typy blindyzmów mogą

wpływ na badania gestu w połączeniu z mową. Oczywistym jest, że analiza gestu współwystę-

pełnić istotną rolę poznawczą . Kwestia zaliczenia blindyzmów w poczet ruchów rozpozna-

pującego z mową jest szczególnie cennym źródłem informacji, tak o procesach poznawczych

25

wanych jako gesty pozostaje do rozwiązania. Jasne jest, że zawężenie grupy badanych osób
do tych, których gest wykształcił się w pewnym oderwaniu od społecznego kontekstu jest
uzasadnionym zabiegiem, jeżeli naszym celem jest poszukiwanie prawidłowości w procesach

26 G. Lakoff, The Contemporary Theory of Metaphor, w: Metaphor and thought, red. A. Ortony, Cambridge: 1993,
s. 202–251.
27 W kwestii rozszerzonej dyskusji nt. konkretności pojęć patrz: A. Jelec, Concreteness of abstract concepts:
Objectification as an emergent feature of metaphor, w: Young Linguists’ Insights: Taking interdisciplinary

24 Badanie to częściowo zostało opisane w pracy A. Jelec, Z. Fleischer, D. Jaworska, Znaczenie badawcze gestu
w analizie procesów poznawczych osób niewidomych i niedowidzących, w: Poznańskie Forum Kognitywistyczne: teksty pokonferencyjne, red. M.H. Golka, A. Kupś, K. Paluszkiewicz, Poznań 2012, s. 43–49.
25 V. J. Eichel, A taxonomy for mannerisms of blind children, „Journal of Visual Impairment and Blindness”
1979, nr 73, s. 167–178.
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approaches to the fore, red. M. Połczyńska, Ł. Pakuła, D. Jaworska, Poznań 2013, s. 121–125.
28 C. Müller, What gestures reveal… . Zob. też: J. Vervaeke, J.M. Kennedy, Conceptual metaphor and abstract
thought, „Metaphor and Symbol” 2004, nr 19, s. 213–231; G.L. Murphy, Reasons to doubt the present evidence
for metaphoric representation, „Cognition” 1997, nr 62, s. 99–108.
29 C. Müller, What gestures reveal…
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Anna Jelec. Przez dłonie do mózgu

osób zdrowych, jak i o kognicji populacji w jakiś sposób nietypowych (gest osób niewidomych,
ale też np. języki migowe osób niesłyszących). Należy jednak pamiętać, że wybór gestu jako
podstawowego lub dodatkowego medium podlegającego analizie niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale również konsekwencje metodologiczne.

Integracja społeczna, jako zespolenie i zharmonizowanie elementów zbiorowości społecznej,

sytuacji komunikacyjnych – istnieją reguły, które narzucają zachowania adekwatne do kon-

determinowana jest intensywnością i częstotliwością kontaktów pomiędzy członkami tej

kretnych sytuacji. Kompetencje: językowa i komunikacyjna są wiedzą przyswajaną przez

zbiorowości, adekwatnie do ich fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych właściwości

człowieka w procesie socjalizacji. Sprawności komunikacyjne, czyli umiejętności tworzenia

i możliwości. Podstawowym czynnikiem tworzącym wspólnotę w obrębie wspólnych syste-

wypowiedzi poprawnych, zrozumiałych dla innych i dostosowanych do sytuacji są sposobem

mów wartości, norm i ocen jest komunikowanie się, organizowanie i wymiana wiadomości

nabywania kompetencji i korzystania z nich6.
Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami komunikacji społecznej jest kompletna

w celu stworzenia znaczenia.
Wiadomości to znaki i symbole, którymi ludzie w toku interakcji wyrażają siebie wobec

i efektywna wtedy, kiedy spełnione są następujące postulaty: jest procesem ciągłym, jest

innych1. System znaków czy symboli ,zorganizowany według określonych reguł, pozwalający

funkcjonalna, ograniczająca i wyzwalająca ludzkie działanie, jest adaptacyjna (co oznacza

odbierać wiadomości i wyrażenia w postaci słów oraz interpretować ich znaczenia stanowi

dostosowanie komunikatu do aktualnej sytuacji), jest holistyczna (wymaga przeanalizowa-

język. Język jest najbogatszym systemem semiotycznym, którym dysponuje człowiek w ko-

nia całego procesu komunikowania się). Ponadto, „dla dobrego poziomu komunikowania

munikacji społecznej. Znaki języka mają charakter konwencjonalny, umowny, co oznacza,

się ludzie muszą podzielać wspólne znaczenia dla wydarzeń i słów oraz wyrażać się jasno

że nie ma związku przyczynowego między formą znaku a informacją, którą ten znak niesie.

i jednoznacznie”7.

Symbol jest znakiem lub słowem, wykorzystywanym do definiowania osoby, myśli lub przed-

W procesie wymiany informacji komunikatom słownym towarzyszą nadawane zawsze,

miotu . Jego postacią pierwotną jest znak dźwiękowy, percypowany słuchem, wtórną – znak

w sposób ciągły, bardziej lub mniej intencjonalnie, komunikaty pozawerbalne. Rodzaj tych

graficzny, litery składające się na pismo.

komunikatów uzależniony jest od indywidualnych preferencji (np. typów dynamiki charak-

2

Organizowanie to proces tworzenia, otrzymywania i odpowiadania na wiadomości.

teru), ról płciowych, społeczno-kulturowych oraz norm i stereotypów. Zofia Sękowska, ko-

Odnosi się nie tylko do wyboru sposobu komunikacji, ale obejmuje również odpowiadanie na

munikaty pozawerbalne klasyfikuje jako: gestowe, mimiczno-dotykowe, gestowo-dotykowe,

komunikaty drugiej osoby według utrwalonych reguł językowych .

mimiczno-wokalne, wokalno-gestowe i wokalno-dotykowe8. Beata Szluz do form przekazu

3

Na język składa się słownik, tj. zbiór znaków prostych, rozumianych jako jednostki

niewerbalnego zalicza: mimikę twarzy, gestykulację, ruchy ciała, wygląd fizyczny (w tym:

dalej nierozkładalne i gramatyka, czyli zespół reguł łączenia tych znaków w tekst. W proce-

styl ubioru), wzrok (wyraz oczu), dotyk, prozodię, dźwięki prajęzykowe, organizację otoczenia9.

sie niezakłóconego rozwoju osobowości człowieka, jego czynności fizycznych i psychicznych,

Sherwyn Morreale i współautorzy twierdzą, że komunikacja niewerbalna dotyczy wszystkich

„język macierzysty (pierwszy, zwykle etniczny) kształtuje się bez trudu w umyśle ludzkimbez

ludzkich zachowań, postaw i obiektów, innych niż słowa, obejmuje wygląd fizyczny, ruchy

udziału świadomości i funkcjonuje niezauważalnie” 4. Tworzy w świadomości człowieka „filtr

ciała, gesty, wyraz twarzy, ruchy oczu, dotyk, głos oraz sposób wykorzystania czasu i prze-

pojęciowy, pełni rolę kreatora obrazu” .

strzeni w komunikowaniu się:

5

Wymiana informacji pomiędzy ludźmi bezpośrednio lub przy pomocy środków technicznych, uzgodnienie treści i sensu komunikatu, umiejętność przekonywania do swoich

Na ciągłość wiadomości niewerbalnych składa się nasza zdolność wysyłania ich na wiele spo-

racji, ale i zdolność poszanowania racji innych, prowadzi do wzmacniania, zmieniania lub

sobów w tym samym czasie. Możesz powiedzieć nie więcej niż jedno słowo lub zdanie w jednej

modyfikowania postaw, wartości, przekonań i działań, przyczynia się do organizacji społecz-

chwili. Wiadomości niewerbalne możesz zaś wysyłać wieloma kanałami równocześnie, przez
ubranie, które masz na sobie, twój wyraz twarzy i oczy, ruchy ciała i gesty itd.10.

ności w sytuacjach interpersonalnych, grupowych i publicznych.
O poziomie i charakterze, komunikacji interpersonalnej uczestników wymiany wiadomości decyduje ich kompetencja językowa i komunikacyjna. Pierwsza to umiejętność posługiwania się regułami, pozwalającymi budować jednostce wypowiedzi (zdania) gramatycznie
poprawne. Istota drugiej polega na tym, iż – oprócz reguł uniwersalnych, niezależnych od

1

J. P. Philpot, na podstawie licznych badań empirycznych, dowodzi, iż 65 % wiadomości
podczas rozmowy pochodzi z zamierzonych i niezamierzonych sygnałów niewerbalnych,
a tylko 35 % z przekazu słownego11. Kanał werbalny służy przekazowi tylko obiektywnych
faktów, kanałem niewerbalnym sygnalizowane jest to, co „rysuje obraz w duszy”, postawy,

S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności, tłum.
P. Izdebski, A. Jaworska, D. Kobylińska, Warszawa 2007, s. 30–31.

6

S. Grabias, Język w nauczaniu nieslyszących…, s.190–194 .

2

Tamże, s. 144.

7

S.P. Morreale, B.H. Spitsberg, J.K. Barge, Komunikacja…, s. 44–52.

3

Tamże, s. 32.

8

Z. Sękowska, Pedagogika specjalna, Warszawa 1985 s. 216–217.

4

S. Grabias, Język w nauczaniu niesłyszących. Zasady programowania systemu komunikacyjnego, w: Głuchota

9

B. Szluz. Problemy werbalne społeczności niepełnosprawnych, „Seminare” 2006, t. 23, s. 279.

a język, t. 7, red. S. Grabias, Lublin 1994, s. 189.

10 S.P. Morreale, B.H. Spitsberg, J.K.Barge. Komunikacja…, s 175.

Tamże.

11
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Tamże, s. 177.
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nastroje, charakter i jego dynamikę, stany emocjonalne, jawne i skrywane uczucia. Mowa

przy udziale osoby trzeciej, której zadaniem jest przetłumaczenie lub ułożenie w całości tre-

ciała ma swoją gramatykę i interpunkcję. Gesty i inne niewerbalne sygnały, pełna ich chore-

ści przekazu. Komunikacja niezależna oznacza, że informacja jest samodzielnie zbudowana

ografia, mówią prawdę o tym, co kryje się za słowami, jednak „[z]nawcy mowy ciała potrafią

przez osobę niepełnosprawną bez zaangażowania pośrednika15.

odgadnąć z samego brzmienia głosu, jakie posunięcie ktoś wykona za chwilę”12. Wysyłane

Wyróżniane są następujące podstawowe grupy systemów znaków w AAC:

podczas rozmowy pozawerbalne komunikaty mają źródło w instynkcie – odruchowej i po-

1. system znaków graficznych,

pędowej zdolności wykonywania czynności celowych. Niektóre znaki mowy ciała są wro-

2. system znaków przestrzenno – dotykowych,

dzone, innych musimy się uczyć. Potwierdzają to wnioski z obserwacji głuchoniewidomych

3. system znaków manualnych.

od urodzenia dzieci, które nigdy nie miały możliwości zobaczenia jakichkolwiek ruchów,
a instynktownie je wykonywały. Te odruchowe zachowania są „wspólnym dziedzictwem

System znaków graficznych

człowieka” (są to podstawowe gesty u wszystkich ludzi z pięciu kontynentów, obrazujące np.

Znaki graficzne są znakami wizualnymi percypowanymi wzrokowo. Posługiwanie się tym

radość, złość, smutek, wstręt, pogardę czy wstyd), inne, mające źródło w kulturze, tworzone

systemem polega na zastosowaniu pomocy komunikacyjnych – tablic do wskazywania pik-

są lokalnie i przekazywane są drogą naśladownictwa .

togramów, fotografii, rysunków, liter, sylab, czy wyrazów oraz urządzeń opartych na technice

13

Umiejętność odczytywania znaczenia sygnałów niewerbalnych, a także zdolność do

komputerowej. Do najczęściej stosowanych systemów graficznych należą: system symboli

świadomego i celowego ich tworzenia jest niezwykle ważna w procesie komunikacji spo-

Blissa, PIC (Pictogram Ideogram Communication), PCS (Pictogram Communication Symbols),

łecznej, w jej politycznym, ekonomicznym i społecznym wymiarze, nabiera zaś szczególnego

Makaton (znaki graficzne), Aladyn (słownik komputerowy), fotografie, rysunki, litry, sylaby

i specyficznego znaczenia w odniesieniu do porozumiewania się z osobami i osób niepełno-

i wyrazy itp.

sprawnych.

Symbole Blissa to nazwa systemu porozumiewania się, wykorzystującego międzyna-

Człowiek niepełnosprawny jest to „osoba, która z powodu urazu, choroby lub wady

rodowy kod obrazkowy, w którym słowa przedstawione są w postaci rysunku. Te rysunki

wrodzonej ma poważne trudności, albo nie jest zdolna wykonywać czynności, które oso-

(symbole) są graficzną ilustracją znaczenia (treści, sensu) danego słowa. Znaczenie słów jest

ba w tym samym wieku jest zdolna wykonać” . Nierzadko skutkiem niepełnosprawności

przedstawione za pomocą symboli, składających się z prostych form geometrycznych. Sym-

jest niedostateczny poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej, który przyczynia się do

bole można łączyć, tworząc nowe. Ich kombinacje pomagają w pełniejszym wyrażeniu myśli.

14

zubożenia lub braku możliwości porozumiewania się z otoczeniem, co z kolei prowadzi do

Każdy użytkownik systemu Blissa posiada indywidualną tablicę, album znaków i w ten sposób

społecznej izolacji, wykluczenia. Nie ulega zatem wątpliwości, iż w sytuacji dezorganizacji

porozumiewa się z otoczeniem. System Blissa wprowadza się do kształcenia specjalnego dzieci

procesu komunikacji osoby niepełnosprawnej z otoczeniem, szczególnie dziecka, pojawia

niemówiących lub mówiących niewyraźnie (mało komunikatywnie), upośledzonych umysło-

się konieczność nawiązania z nim kontaktu za pomocą wszelkich dostępnych środków tzw.

wo (także w stopniu umiarkowanym), dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autystycz-

metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC – Alternative and Augmentative

nych, afatycznych, jest także wykorzystywany u osób dorosłych z afazją, afonią, dyzartrią16.

Comunication).

Piktogram Ideogram Communication (PIC) to graficzny system komunikacji, przezna-

Istota komunikacji wspomagającej i alternatywnej polega na zastosowaniu niewerbal-

czone są dla osób niemówiących. Piktogram to biała figura, znak na czarnym tle. Każdy

nych sposobów porozumiewania się, będących uzupełnieniem lub zamiennikiem (substytu-

piktogram zawiera słowny, jednowyrazowy opis. Piktogramy są zbiorem znaków - obrazków

tem) kodu fonicznego – mowy.

czarno-białych o formacie 10x10 cm, pogrupowanych w dwadzieścia cztery zbiory tematyczne.

Komunikacja alternatywna może być wspomagana i niewspomagana. Wspomagana
oznacza takie formy, w których wypowiedź dokonuje się poprzez selekcję lub wskazywanie

Poszczególne piktogramy bezpośrednio nie odzwierciedlają kategorii gramatycznej – mogą
być używane dowolnie, według klucza dopasowanego do możliwości użytkownika17.

odpowiednich pomocy (np. tablice z literami, obrazkami), syntezatorów mowy, komputerów

Picture Communication Symbols (PCS) został uznany na świecie, również w Polsce, za je-

itp. Komunikacja niewspomagana to taki rodzaj wypowiedzi, w której osoba niepełnospraw-

den z najbardziej popularnych, przejrzystych i  zrozumiałych systemów symboli, ceniony jest

na jest samodzielnym wykonawcą znaku – komunikatu.

za elastyczność, spójność i estetykę. PCS jest zbiorem prostych i symbolicznych, podpisanych

Kolejny podział to rozróżnienie komunikacji zależnej i niezależnej. Pierwsza występuje
wtedy, gdy udział osoby nie mówiącej w wymianie informacji, może dokonać się wyłącznie

15

S. von Tetschner, H. Martinsen, Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, Warszawa 2002, s. 7–8.

12

E. Thiel, Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wrocław 1997 s. 9.

16

A. Lechowicz, T. Mierzwa, J. Muszyńska, P. Szczawiński, Symbole Blissa, Warszawa 2001.

13

Tamże, s. 10.

17

M. Podeszewska-Mateńko, Piktogramy – istota, charakterystyka ogólna, w: Alternatywne i wspomagające

14

Z. Sękowska. Pedagogika specjalna…, s. 14.
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metody komunikacji, red. J. Błeszyński, Kraków 2008, s. 369–410.
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rysunków, oznaczających podstawowe słowa niezbędne do codziennego porozumiewania

szyi. Dzieci z resztkami widzenia uzyskują w ten sposób dodatkowe informacje, dotyczące

się. Są to czasowniki, rzeczowniki, przyimki, zaimki i  przymiotniki. Słowa oznaczające poję-

mowy dźwiękowej, uzupełniając odczytywanie z ust. U dzieci z pełnym upośledzeniem wzro-

cia abstrakcyjne, których nie udaje się wyrazić rysunkiem, oznacza się symbolem w sposób

ku i zarazem niesłyszących, Tadoma zastępuje odczytywanie z ust. Za pomocą tej metody

umożliwiający szybkie odnalezienie go przez użytkowników wśród wielu innych na tablicy

dziecko może też wyczuć własną ekspresję dźwiękową i uczyć się autokontroli wymawia-

komunikacyjnej18.

niowej 21.

Makaton adresowany jest do wszystkich osób (dzieci, młodzieży, dorosłych), które z racji

Jedną z łatwiejszych do nauczenia się, a przy tym bardzo skuteczną metodą komuni-

różnych zaburzeń (niepełnosprawność umysłowa, zaburzenia autystyczne, niepełnospraw-

kacji z osobą głuchoniewidomą jest alfabet Lorma. Metoda ta polega na kreśleniu linii lub

ność fizyczna, zaburzenia sensoryczne, specyficzne zaburzenia języka – alalia, afazja, stward-

stawianiu dotykiem punktów na dłoni, które odpowiadają poszczególnym literom. Może to

nienie rozsiane, choroba Parkinsona etc.) nie są w stanie porozumiewać się z otoczeniem

być wewnętrzna bądź zewnętrzna strona, prawej lub lewej ręki. Można pisać jednym palcem,

przy użyciu mowy dźwiękowej. Wykorzystywany jest w czterdziestu krajach świata, w tym

a gdy osiągnie się dużą biegłość – wszystkimi na raz22.

również i w Polsce. Symbole graficzne Makatonu zostały opracowane w 1985 roku, zaś w Pol-

Pismo Braille’a służy osobom niewidomym do odczytywania dotykiem tzw. sześcio-

sce system ten funkcjonuje od roku 2003. Autorką polskiej wersji Programu Makaton jest

punktu, tj. układów sześciu punktów, rozmieszczonych na obwodzie prostokąta, symbolizu-

Bogusława Kaczmarek. To program językowy, na który składają się dwa podsystemy znaków:

jących litery. Różne ilości punktów i ich zróżnicowana konfiguracja pozwoliły utworzyć 63

manualne i graficzne. Symbole mogą być wykorzystywane samodzielnie lub łączone z gesta-

znaki. Sześciopunkt złożony jest z dwóch pionowych kolumn – po trzy punkty każda – posia-

mi. Niektórzy, zwłaszcza niepełnosprawni fizycznie, preferują symbole bardziej niż gesty19.

dających umowną numerację. System brajlowski umożliwia notację matematyczną, fizyczną,

System znaków przestrzenno-dotykowych

słowniki, nuty oraz czasopisma23.

chemiczną, muzyczną. Wydawana nim jest w nim literatura piękna i fachowa, podręczniki,
Znaki przestrzenno-dotykowe to pomoce komunikacyjne dla osób głuchoniewidomych i niewidomych, angażujące zmysł dotyku w rozpoznawaniu kształtu odpowiedniego znaku. Wy-

System znaków manualnych

powiedź – i zarazem jej zrozumienie – składa się z konfiguracji znaków, symbolizujących

W systemach znaków manualnych informacja przekazywana jest przy pomocy ruchów rąk

przedmioty lub zdarzenia, modele przedmiotów, a nawet kształty umowne. Do tego systemu

i/lub palców. Systemy te pełnią rolę uzupełnienia lub wspomagania mowy fonicznej, albo

zalicza się: system symboli jednoznacznych (użycie przedmiotów), klocki słowne Premacka,

stanowią naturalny, prymarny system komunikacji ludzi Głuchych. Do tej grupy znaków

Tadoma, alfabet Lorma, alfabet palcowy do dłoni, litery drukowane kreślone na dłoni, alfabet

zalicza się: gesty naturalne, Mima i Pantomima, gestykulacyjny alfabet Morse’a, fonogesty,

Braille’a itp.

alfabet palcowy, Makaton (znaki manualne), język migowy dla niesłyszących: system języ-

Klocki słowne Premacka to modele przedmiotów oraz kształty, które nie przypominają

kowo-migowy (SJM), naturalny język migowy (w Polsce PJM).

kategorii, do których się odnoszą. Wykonane są z plastiku lub drewna. Można je dotykać,

Metoda gestów naturalnych to metoda komunikacji wykorzystująca gest. Jest to zestaw

poruszać nimi i manipulować. System ma na celu nauczanie zarówno pojedynczych znaków,

bardzo prostych gestów, zwykle opisujących nazywaną czynność lub przedmiot. Czasem są

jak i budowy różnych rodzajów zdań o uproszczonej składni. Przyklejanie kolorowych taśm

to ruchy rąk, innym razem całego ciała. Znaki te mogą opanować nawet dzieci z bardzo

do klocków pozwala na zasygnalizowanie dzieciom z resztkami widzenia części mowy (np.

poważnymi dysfunkcjami, np. głębiej upośledzone umysłowo, głuchoniewidome. Komplet

rzeczowniki zaznaczane są kolorem pomarańczowym, czasowniki niebieskim) .

wykorzystywanych gestów (a także wygląd poszczególnych znaków) zależy od potrzeb i moż-

20

Tadoma – metoda wibracyjna, przeznaczona dla osób głuchoniewidomych. Nazwa po-

liwości ucznia i powinien być indywidualnie modelowany24.

chodzi od imion pierwszych dzieci uczonych tą metodą (Tad i Oma). Jej istotą jest wyczuwa-

System gestów wspomagających porozumiewanie się (SIS) zawiera około 550 gestów,

nie wibracji i ruchów mięśni warg, policzka i krtani mówiącego. Żeby uzyskać maksimum

symbolizujących różne części mowy, co umożliwia budowanie prostych wypowiedzi. Gesty są

odczuć taktylnych, kładziemy kciuk osoby głuchoniewidomej na wargi osoby mówiącej, a po-

proste, często zbliżone do naturalnych, symbolizujących daną czynność lub przedmiot (tzw.

zostałe palce lekko rozwarte obejmują część twarzy osoby mówiącej, od łuku jarzmowego do

gesty opisowe). Angażują do ruchu tylko ręce, co jest trudniejsze w porównaniu z gestami

18

K. Kaniecka, Picture Communication Symbols, w: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red.

21

J. Błeszyński, Kraków 2008, s. 353–367.

22 M. Benisz, Komunikacja przez dotyk, w: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red. J. Błeszyński,

19

B. Kaczmarek, Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton, w: Alternatywne i wspomagające metody
komunikacji, red. J. Błeszyński, Kraków 2008, s. 285–328.

20 S.von Tetschner, H. Martinsen, Wprowadzenie do wspomagających…, s. 24–26.
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Głuchoniemy – kto to taki? http://głuchoniewidomi.pl/ ?page_id=58 (dostęp: 20.03.2013).
Kraków 2008, s. 342–352.

23 K. Klimasiński, Czytanie dotykiem. Zeszyty Tyflologiczne 3, Warszawa 1984.
24 V.H Cardinaux, A. Löwe, Przygarnij mnie. Wychowanie dzieci głuchoniewidomych, Warszawa 1993.
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naturalnymi, wykorzystującymi także ruch całego ciała. Często są to jednak gesty „migane

kacyjnej głuchych, zwłaszcza dzieci, zajmują również polscy autorzy. Justyna Kowal twierdzi,

na ciele”. Obok opisujących występują też gesty abstrakcyjne. Wiele spośród znaków systemu

że połączenie dwóch modalności (słuchowej i wzrokowej) powoduje zaburzenia w akwizycji

to gesty symetryczne, łatwiejsze do przyswojenia - szczególnie w przypadku występowania

języka migowego i języka polskiego30. M. Czajkowska-Kisil wskazuje, że

zaburzeń orientacji przestrzennej. Charakterystyczne w posługiwaniu się SISem, podobnie jak
w przypadku Makatonu czy gestów naturalnych, jest używanie gestów w połączeniu z mową.

[…] w SJM nie występują istotne elementy komunikacji migowej. Semantyka i składnia są

Wspomaga to rozwój mowy biernej oraz stymuluje motorykę mowy .

polskie. Znaki są często błędnie stosowane zgodnie ze swoim obrazem fonetycznym, a nie se-

25

mantyką, używane nieadekwatnie rozwijają i utrwalają błędy pojęciowe. Wreszcie SJM nie

Alfabet palcowy – daktylografia jest metodą przekazywania znaków liter, liczb i znaków

wykorzystuje przestrzeni, nie wykorzystuje mimiki, a także istotnych migowych elementów

dodatkowych (wyrazy jednoliterowe i znaki działań arytmetycznych) przy pomocy palców.

morfologicznych31.

Jest bliski pismu i odzwierciedla tekst litera po literze. Znaki określające pojęcia liczbowe
polegają na liczeniu palców rąk oraz stosowaniu znaków umownych. Alfabet palcowy przekazuje się równocześnie z mową26.
Polską wersją metody Orina Cornetta – Cued Speech są fonogesty opracowane przez
Kazimierę Krakowiak. Są to specjalne ruchy jednej ręki (prawej lub lewej) towarzyszące mówieniu i pomagające w dokładnym odczytywaniu wypowiedzi z ust. Towarzyszą ruchom
artykulacyjnym, są z nimi ściśle zsynchronizowane i nierozdzielnie połączone. Sprawiają, że
osoba śledząca wzrokiem ruchy ust dostrzega jednocześnie ruch ręki i dzięki temu rozpoznaje
wymawiane w danym momencie głoski. Fonogesty nie są językiem, nie przekazują treści
wypowiedzi, ani nie wyjaśniają znaczeń poszczególnych wyrazów. Są tylko uzupełnieniem
mowy, pomagającym zobaczyć i rozpoznać wszystkie jej elementy. System fonogestów ściśle
odpowiada systemowi fonetycznemu języka polskiego. System składa się z tzw. lokacji, czyli
punktów w pobliżu ust, które wskazuje dłoń, wykonując ruch towarzyszący wymawianiu
samogłosek oraz z układu palców dłoni w momencie wymawiania spółgłosek. Stosowaniu
fonogestów w połączeniu z wychowaniem słuchowym, umożliwia dzieciom z głęboko uszkodzonym słuchem opanowanie języka dźwiękowego na poziomie zbliżonym do dzieci niedosłyszących27.
System językowo-migowy (SJM) jest metodą opartą na zastosowaniu specjalnie opracowanego sztucznego języka, w którym komunikat składa się z wypowiedzi ustnej w języku narodowym i ciągu znaków języka miganego (tj. znaków manualnych w części zapożyczonych

Marek Świdziński uważa, iż SJM jest językiem sztucznym, który nie jest w stanie zastąpić żadnego z naturalnych języków. Nie jest językiem migowym, a „miganym”. Jest dla
głuchych językiem obcym, głusi często nie rozumieją tekstu miganego. Język migany jest dla
słyszących, nie służy komunikacji wewnątrz populacji głuchych, SJM nie ma zastosowania
w edukacji dwujęzykowej – bilingwizmie32.
Bilingwizm (metody dwujęzykowe) to filozofia pedagogiczna oparta na założeniu,
że człowiek niesłyszący powinien komunikować się przy użyciu dwóch języków: migowego
i narodowego (obowiązującego w danym kraju). Dziecko najpierw opanowuje naturalny
język migowy (używany przez społeczność niesłyszących), który ma własną semantykę
i gramatykę (odmienną od języka narodowego). Języka narodowego dziecko uczy się jako
drugiego (obcego) w mowie i w piśmie lub wyłącznie w piśmie33.
Naturalny język migowy, w warunkach polskich – Polski Język Migowy (PJM), to kod
wizualno – przestrzenny, prawdziwy i rodzimy (macierzyński lub prymarny) język mniejszości kulturowej i językowej Głuchych. Lucyna Długołęcka dzieli osoby z wadą słuchu na
następujące grupy: słabosłyszacy/niedosłyszący, niesłyszący/głusi i Głusi. Przyjętym przez
autorkę kryterium klasyfikacji nie jest podejście audiofonologiczne (medyczne), a psychologiczne i kulturowe. Długołęcka uważa, że osoby z wadą słuchu należy określać takim mianem, jakim one same się określają:

z języka migowego oraz znaków alfabetu palcowego), przekazywanych linearnie w kolejności

[…] być osobą głuchą/Głuchą/niesłyszącą/słabosłyszącą/niedosłyszącą to przede wszystkim

odpowiadającej szykowi zdania w języku narodowym. Zaleca się jednoczesne mówienie i mi-

kwestia tożsamości, samookreślenia i przynależności grupowej lub kulturowej34.

ganie28. System ten jako metoda opanowywania języka fonicznego przez dzieci głuche jest
poddawany krytycznej ocenie, „ponieważ odmiana i składnia języków mówionych nie są dobrze dostosowane do języka wizualnego i manualnego”29. Kontrowersyjne stanowiska wobec
roli systemu językowo-migowego jako metody kształcenia kompetencji językowej i komuni-

30

J. Kowal, Głusi i ich języki obce a motywacja do nauki, w: Nowe spojrzenie na motywacje w dydaktyce języków
obcych, w: Philologica Wratislawienzia. Acta et studia, nr 22, red. A. Michońska-Stadnik, Z. Wąsik, Wrocław
2008, s. 267.

25 L. Nygaard, System gestów wspomagających porozumiewanie się (SIS). Materiały z konferencji „Pomoc dziecku
niepełnosprawnemu – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania”, Kwidzyn 1998.

31

M. Czajkowska-Kisil, Dwujęzyczne nauczanie głuchych w Polsce, „Szkoła Specjalna” 2006, nr 4.

32

Odnosimy się tu do opinii prof. M. Świdzińskiego, zawartej w jego wystąpieniu Dlaczego System Językowo-

26 B. Szczepankowski, Podstawy języka migowego, Warszawa 1994, s. 82–83.

Migowy nie jest językiem Głuchych? na konferencji Podróż do świata głuchych, zorganizowanej w Warszawie

27 K. Krakowiak, Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzonym słuchem, Lublin, s. 154.

w dniach 22–24 października 2007.

28 Tamże, s. 154.

33

K. Krakowiak. Studia i szkice…, s. 154.

29 S.von Tetschner, H. Martinsen, Wprowadzenie do wspomagających.…, s.10.

34

L. Długołęcka, Niesłyszący i niedosłyszący w Polsce, „Studia nad językiem migowym” 2006, nr 1, s. 8.
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musi być jakiś powtarzalny element. Jaki? Na przykład kształt dłoni. Miejsce ciała, przy któ-

I dalej:

rym pokazuje się znak (często ten sam gest zamigany na wysokości głowy i na przykład przy
ramieniu) zmienia znaczenie – można powiedzieć, że to dwa słowa różniące się jedną głoską,

„duża grupa osób z wadami słuchu to Głusi – osoby, dla których pierwszy lub preferowany język

jak po polsku: „tam” i „dam”37.

to polski język migowy (PJM). Ten język najczęściej nabywa się od rodziców głuchych lub grupy
rówieśniczej w ośrodku szkolno-wychowawczym dla niesłyszących35.

Głusi prezentują i doskonalą swoją twórczość artystyczną podczas różnego rodzaju feNaturalny język migowy, tak jak i język mówiony (kod werbalny), jest sposobem na-

stiwali, dni promocji ich kultury, warsztatów twórczych. Na przykład w Domu Kultury Głu-

bywania kompetencji komunikacyjnych i korzystania z nich. Kształtuje się w umyśle osoby

chych we Wrocławiu, Arkadiusz Bazak – Głuchy mim – prowadzi warsztaty poezji w języku

głuchej bez trudu i udziału świadomości. Jest bogatym i dynamicznym systemem komuni-

migowym. We wrześniu 2010 r., na terenie Instytutu Głuchoniemych w Warszawie odbył

kacyjnym, czyli sposobem organizowania i wymiany informacji celem tworzenia znacze-

się II Warszawski Festiwal Kultury Głuchych, zorganizowany we współpracy z Instytutem

nia według utrwalonych reguł językowych. Naturalny język Głuchych – PJM jest systemem

Polskiego Języka Migowego.

dwuklasowym – składa się nań słownik, jako zbiór znaków manualnych oraz zbiór reguł
Cały festiwal miał charakter artystyczny, w występach brali udział sami Głusi. Na scenie przed

łączenia tych znaków w komunikat. Informacji wyrażanej w gestach-migach towarzyszą

Instytutem na Placu Trzech Krzyży wystąpili licealiści z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy

sygnały tego, co „rysuje się w duszy”, stany emocjonalne, postawy, nastroje, jawne i ukryte

ul. Łuckiej oraz uczniowie z Instytutu Głuchoniemych. Uczniowie z Instytutu Głuchoniemych

uczucia itp. Sygnały te różnią się od podobnych komunikatów osób słyszących intensywno-

swoją twórczość poetycką przedstawili w Polskim Języku Migowym – było to wzruszające, gdyż

ścią i ekspresyjnością wyrazu.

w sposób niezwykle ekspresyjny i poetycki przedstawili obrazy przyrody, pór roku i miłości38

Polski Język Migowy, dowodzą niesłyszący badacze problemu: Piotr Tomaszewski i Paweł Rosik, jest

– czytamy w relacji Magdaleny Gajdy.

cały czas językiem żywym, za pomocą którego głusi mogą tak samo jak ludzie słyszący tworzyć

Język migowy doczekał się w 1974 własnego zapisu graficznego – pisma migowego: SignWriting

nowe znaczenia, wymieniać nawzajem komunikaty, dotyczące wydarzeń następujących tu te-

Sposób ten jest dość prosty i dzieci uczą się go bez trudu, podobnie jak uczą się alfabetu języka

raz, jak też związane ze sferą abstrakcji, przekazywać z pokolenia na pokolenie swe doświad-

mówionego. Przy pomocy SignWritingu można zapisać układy rąk, palców ich ruch i lokalizację

czenia, wartości, zwyczaje, opowiadania, historię – swoją kulturę36.

względem siebie, ciała i przestrzeni, a także mimikę twarzy tj. wszystkie cechy znaków, które
niosą znaczenie39. Propozycję adaptacji SignWritingu do Polskiego Języka Migowego opracowała

W języku migowym znaczenie zawiera się w gestach, ich powtarzalności oraz lokaliza-

Iwona Grzesiak 40.

cji w przestrzeni. Funkcję gramatyczną w tym języku pełni często mimika, granice zdania,
zaprzeczenie lub pytanie sygnalizuje się mimiką twarzy, ruchem dłoni czy głowy.
PJM zatem nie jest subkodem fonicznego języka polskiego, a odrębnym, autonomicznym, naturalnym językiem, ze swoją specyficzną poetyką, będącą nośnikiem kultury, poczucia dumy i godności Głuchych. Język migowy jest także ekspresyjnym środkiem wyrazu poczucia piękna. W języku tym Głusi tworzą sztukę dla Głuchych i o Głuchych. Poczucie piękna

Sprzyjający klimat społeczny i polityczny, rozwój teorii i nowych form komunikacji
wspomagającej i alternatywnej - wszystko to stwarza realne szanse włączania osób z ograniczeniami w porozumiewaniu się w tok życia zbiorowości, stanowi ważny instrument integracji społecznej – budowania „mostów zamiast murów”41.

wyrażane jest techniką ruchu w przestrzeni, płynnością i harmonią gestów:
Czy w takim języku można tworzyć poezję? – pyta Olga Woźniak w artykule pt. Poezja ciszy. – Co
to za poezja? Gdzie tu rytm, gdzie rym? A co to jest rym? – pytam. W języku fonicznym polega
to na pewnej powtarzalności, na przykład takim samym brzmieniu części wyrazów: „woda
– uroda”, „łabędzie – to będzie” A teraz jeszcze raz poproszę, żebyście zapomnieli o językach,
którymi mówicie na co dzień i wyobrazili sobie, jak mogą rymować się gesty – słowa. Tu też

37 O. Woźniak, Poezja ciszy, http://www.przekrój.pl/cywilizacja_nauka_artykul,1141.html (dostęp 29.09.2006).
38 M. Gajda, Nie migaj się. Dni Polskiego Języka Migowego, http://www.niepełnosprawni.pl /ladga/x/66345
(dostęp: 20.03.2013).
39 L. Długołęcka, Sign Writing – pismo migowe, które zachwyca głuchych na świecie, „Świat Ciszy” 2004, nr 9.

35 Tamże.

40 I. Grzesiak, Strukturalna klasyfikacja i systematyzacja znaków Polskiego Jezyka Migowego dla potrzeb leksy-

36 P. Tomaszewski, P. Rosik, Czy polski język migowy jest prawdziwym językiem?, w: Człowiek wobec ograniczeń,
red. Z. Tarkowski, G. Jastrzębowska, Lublin 2002, s. 131.
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kografii dwujęzycznej, Olsztyn 2007.
41

Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Steward, Warszawa 2000.
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Podjęty w artykule problem dotyczy aktu powitania i pożegnania w subkulturze młodzieżowej. Oczywiście, opisując to zagadnienie, pod uwagę należy wziąć nie tylko zachowania
niewerbalne pojawiające się przy spotkaniu i rozstawaniu się, ale również formuły językowe, które bądź to towarzyszą tym zachowaniom (regulatory), bądź je zastępują (emblematy). Przyczyna takiego postępowania jest uzasadniona, bowiem „[w] każdym akcie mowy
i każdym pozornie nic nieznaczącym geście przejawia się zawsze cały porządek społeczny”1
danej grupy. W tekście przyjęto więc dwojaką definicję gestu, zgodnie też z sugestiami słownikowymi: gest ‘ruch ciała służący do przekazania jakiegoś komunikatu, towarzyszący mowie lub ją zastępujący’ (WSJP), ‘zachowanie, świadczące o określonym stosunku do innych
osób’ (WSJP). Rozwiązanie to pozwala na szerszy ogląd zagadnienia, całościowe spojrzenie
na obecne w środowisku młodzieży akty powitań i pożegnań. Tym samym powitanie rozumieć można jako ‘słowa, gesty wymieniane podczas spotkania’ (USJP) (por. powitać ‘pozdrowić kogoś przy spotkaniu słowem lub gestem’, USJP), z kolei pożegnanie jako ‘słowa i gesty
wymieniane podczas rozstania’ (USJP) (por. pożegnać ‘rozstając się z kimś, wypowiedzieć
formułkę grzecznościową, ukłonić się komuś, podać rękę itp.’, pożegnać się ‘pożegnać kogoś
słowem lub gestem’, USJP).
Niewątpliwie zwyczaj witania i żegnania się jest rytuałem występującym w każdej kulturze, grą stereotypowych zachowań niewerbalnych i językowych, konwencją. Chociaż niejednokrotnie formuły oraz gesty z tym związane pojawiają się mechanicznie, to stanowią istotny
element życia społecznego: pozwalają nawiązać kontakt i we właściwy sposób go zakończyć,
tworzą odpowiednią atmosferę dalszej rozmowy i jej zakończenia, wyrażają szacunek dla
drugiej osoby, dają także poczucie akceptacji i przynależności. Można więc powiedzieć, że
stosowanie gestów powitalno-pożegnalnych i ich reprezentacji językowych odpowiada jednej
z najbardziej znanych teorii antropologicznych, według której kultura jest „zbiorem sytuacyjnych modeli zachowań i sposobów myślenia”2. Niestety, obserwacje gestów pozostają domeną
psychologów, którzy postrzegają je jako zindywidualizowane i motywowane fizjologicznie
zachowania, pomijając ich kulturowy aspekt, ich wartość jako klucza do „poznania struktury
społecznej czy pewnych praktyk i wzorów kulturowych”3. Tymczasem zwierciadłem, czy nawet nośnikiem, tych informacji jest język, wszak działanie słowem może pewne zachowania
zastępować, inne dopełniać, a jeszcze innym działaniom towarzyszyć. Językowe formuły
powitań i pożegnań można więc nazwać gestami słownymi (językowymi), gdyż zazwyczaj są
ekwiwalentami komunikatów niewerbalnych i – podobnie jak przy zachowaniach niewerbalnych – ich wybór przez mówiącego pozostaje w ścisłym związku z relacją, w jakiej znajduje
się on i jego rozmówca. Nie bez powodu porównuje się czasem gesty do elementów systemu
językowego, który posiada własną gramatykę i interpunkcję i w którym większość elementów
ma wartość znaku (posiada formę i znaczenie)4.
1

M. Jacyno, Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Warszawa 1997, s. 9.

2

E.T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 1984, s. 50–51.

3

M. Brocki, Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001, s. 26.

4

Por. L. Tkaczyk, Komunikacja niewerbalna. Postawa. Mimika. Gest, Wrocław 1996, s. 9
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***

Młodzieżowe akty powitań lub pożegnań, jak każde zdarzenie komunikacyjne w obrębie
rożnych typów komunikacji, wiążą się z występowaniem sygnałów rozpoczęcia i sygnały za

Jeśli chodzi o obecne w języku młodzieży nazwy gestów związanych z aktem powitania bądź

kończenia kontaktu, które można nazwać ramą grzecznościową5. W dalszych partiach tekstu

pożegnania, różnią się one w zależności od tego, jak dany gest jest wykonywany10. I tak:

zaprezentowano słownictwo młodzieżowe związane z takimi sytuacjami komunikacyjnymi,

−−

podanie ręki na powitanie, uścisk dłoni to inaczej: łapka (NSGU), łapa (NSGU), strzałeczka

odnosząc się do nazewnictwa wykonywanych gestów oraz formuł językowych z nimi zwią-

(NSGU), strzałeczka (zasł.), strzałka (NSGU), szufla (NSGU), witka (NSGU), rącha (NSGU),

zanych. Materiał wyekscerpowano ze słowników rejestrujących leksykę socjolektu młodzie-

rąsia (NSGU), graba (NSGU);

żowego6, częściowo też zaprezentowano słownictwo zasłyszane. Niektóre jednostki językowe
zilustrowano cytatami pochodzącymi z forów internetowych i blogów – z jednej strony, by
uwiarygodnić ich istnienie oraz zweryfikować ich aktualność, z drugiej, by przedstawić konteksty ich występowania (używania).
Socjolekt młodzieżowy, podobnie jak większość gwar środowiskowych, to język mówiony, poza środowiskiem raczej nieużywany, w jakimś stopniu wiążący społeczność młodych
ludzi i wyodrębniający ją z całości społeczeństwa. Sposób porozumiewania się młodzieży staje
się wykładnikiem identyfikacji tej grupy społecznej7, choć w gruncie rzeczy niejednorodnej,
bo składającej się m.in. z uczniów, studentów, pasjonatów gier komputerowych czy zwolenników jakiejś muzyki (mówi się nawet o odrębnych socjolektach tych grup, używając na
przykład terminów „żargon”, „gwara”, „slang”). Tak czy inaczej, właśnie w socjolektach, czyli
odmianach języka powstałych we wspólnotach ludzkich, wyznaczonych pewnym rodzajem

Rys. 1. Strzałka, witka, szufla…

Rys. 2. Rącha, łapa, graba…

więzi społecznej, uzewnętrznia się dominujący wpływ czynników społecznych8, przejawiają

Źródło: http://www.canstockphoto.pl,

Źródło: http://3dno.pl,

się wspólne wartości i oczekiwania warunkujące świadomość członków danej wspólnoty .

dostęp: 29 VII 2012			

dostęp: 29 VII 2012

9

W przypadku języka młodzieży cechami charakterystycznymi są ekspresywność i jego szybkie
przeobrażenia. Dotyczy to również podjętego w niniejszym tekście zagadnienia – młodzieżowych aktów pozdrowień.

−−

zderzenie zaciśniętych pięści to w socjolekcie młodzieżowym: żółwik (MSSiMP), sklejenie
żółwika (GUWik), przyklepanie żółwia (GUWik);

−−

zderzenie otwartych dłoni z lekko rozłożonymi palcami określane jest jako: piątka
(MSSiMP), piąteczka (MSSiMP), przybicie piątki/ piąteczki (MSSiMP);

−−
5

Zob. M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007. W odniesieniu do ram komunikacyjnych autorka posługuje się także określeniem „nawias grzecznościowy”.

6

mocne zderzenie uniesionych dłoni z zaciśnięciem kciuka i objęciem resztą palców części nadgarstka witających się to piona (zasł.);

−−

pocałunek nosi miano francuz (NSGU).

Wykaz skrótów użytych w tekście wraz z rozwiązaniami: NSGU – Nowy słownik gwary uczniowskiej, red.
H. Zgółkowa, Warszawa 2004; MSSiMP – Miejski słownik slangu i mowy potocznej, www.miejski.pl; GUWik
– Słownik gwary uczniowskiej, http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/S%C5%82ownik:Gwary_uczniowskiej;

Oto ilustracje kilku przytoczonych wyżej określeń:

PSWP – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Warszawa 2005; USJP – Uniwersalny

Mocna łapa to +10 do szacunku przy przywitaniu, które, jeżeli odbywa się zaraz po zapoznaniu -

słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003; WSJP – Wielki słownik języka polskiego, http://wsjp.

potęguje pozytywne pierwsze wrażenie. Oczywiście wobec kobiet siła uścisku powinna znacznie

pl; SPA – Wielki słownik angielsko-polski, polsko-angielski PWN-Oxford, red. J. Linde-Usiekniewicz, Warsza-

spaść ale podanie dłoni wciąż musi być pewne.

wa 2011; AES – The Online Slang Dictionary (American, English and Urban slang), http://onlineslangdictio-

[http://www.wykop.pl/link/828251/jak-sie-nie-witac/, dostęp: 12 VII 2012]

nary.com; CES – J. Rejzek, Český etymologický slovník, Leda 2001; OSWP – Otwarty słownik włosko-polski,
red. J. Kazojć, Warszawa 2007, SHP – Wielki słownik hiszpańsko-polski, red. O. Perlin, Warszawa 2008; SFP
– Popularny słownik francusko-polski, polsko-francuski, red. J. Sikora-Penazzi, K. Sieroszewska, Warszawa

10

Por.: „[gest to] każdy znaczący (czyli komunikujący i posiadający interakcyjny charakter) ruch i układ

2010. W przytoczonych cytatach z forów i blogów zachowano pisownię oryginalną.Początek formularzaDół

(w przestrzeni i w czasie) ciała, wraz z towarzyszącym mu kontekstem działań, związanych z min procesem

formularza

wytwarzania znaczenia”. A. Załazińska, Schematy myśli wyrażone w gestach, Kraków 2001, s. 12. Zob. też:

7

A. Piotrowski, M. Ziółkowski, Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa 1976, s. 98.

K. Jarząbek, Znakowe ruchy rąk jako istotny element porozumiewania się ludzi, „Socjolingwistyka” XII-XIII,

8

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001, s. 97.

1992, s. 285–297; E. Thier, Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wrocław 2001; W. Sikorski, Gesty zamiast

9

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987, s. 32–35.

słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Kraków 2007; A i B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2007.

36
POETYKA GESTÓW

37
Jarosław Pacuła. Akt powitania i pożegnania w socjolekcie młodzieżowym

„Strzałka” zamiast przestarzałego machania na powitanie :)

a)

powitalne:

[http://www.funiaste.net/4201,81436,obrazek.html, dostęp: 12 VII 2012]

−−

zawsze towarzyszące gestom11, jak: Łapa! (NSGU), Mięsiwko! (NSGU), Strzała! (NSGU), Szu-

piotrek15swdn 2009-08-15
u mnie mowi sie tak na rękę

fla! (NSGU), Witka! (NSGU), Łapka! (NSGU), Graba! (NSGU);
−−

cy! (NSGU), Szcinanko! (NSGU), Sześć! (NSGU), Ściema! (NSGU), Elo! (NSGU, MSSiMP),

mirnal 2012-05-14

Heloł! (NSGU, MSSiMP), Joł! (NSGU, MSSiMP), Jołka! (NSGU), Siemandero! (zasł.), Sie-

własnie - to dłoń; daj witkę, podajcie sobie witki

lamo! (NSGU), Qq! [wymawiaj kuku] (NSGU), Siemana z rana! (NSGU), Aqq! [wyma-

[http://www.sjp.pl/witka, dostęp: 13 VII 2012]

wiaj akuku] (NSGU), Tux! [wymawiaj tuks] (NSGU), Dzieńdoberek! (NSGU), Siemano!
(MSSiMP), Dzieńdobrywieczór! (NSGU), Siemana! (NSGU), Voo! [wymawiaj wu] (NSGU),

Piona, wiadomo. Podnoszę do góry rękę, dłoń ustawiona, on podnosi swoją. Plask?

Yellow! [wymawiaj jeloł] (NSGU), Siemka! (MSSiMP), Czeloł! (MSSiMP), Bry! (MSSiMP),

Nie, nie plask. Nie trafiliśmy tak, jak chcieliśmy. To było jak niezdecydowane, zbyt słabe, mięk-

Czenston! (MSSiMP), Czesterki! (MSSiMP), Siemano!/ Sie mano! (NSGU), Siemanes!/ Sie

kie (śliskie, płytkie) podanie dłoni. Zamiast soczystego przybicia piony, poprawiana w bezpośrednim kontakcie, niewyraźna żenada. Zamiast nagrody, rozczarowanie i kłopot. Co teraz?

samodzielne (ekwiwalenty gestów), ale mogące towarzyszyć gestom12, jak: Cześć pra-

manes! (NSGU);

Przecież to tylko szczegół… Nie, to nie szczegół. Piątkę trzeba przybijać tak, jakby właśnie wy-

b)

pożegnalne:

grało się wojnę. Poważnie i mocno. Serio. Piątkę powinno się przybijać mocno, bez zawahania,

−−

zawsze towarzyszące gestom, w tym: Łyżwy! (NSGU), Narta! (zasł.);

bez niezdecydowania. Bez mentalnego, charakterystycznego dla spotkań rzadko widujących się

−−

samodzielne, ale mogące towarzyszyć gestom, jak na przykład: Trzymanko! (NSGU), Ahoj!

znajomych, rozkroku: zwykłe podanie dłoni, czy high five? Serio. Piątkę powinno się przybijać

(NSGU), Ci-pa! (NSGU), Pa! (NSGU), Nary! (NSGU), Narson! (NSGU), Naro! (NSGU), Narcia!

po męsku (…).

(NSGU), Nalka! (NSGU), Sija!/Siju! (NSGU), Asta! (NSGU), Narkoza! (NSGU), Zegarku! (NSGU),

[http://samiec-alfa.pl/anatomia-piatki/, dostęp: 29 VI 2012]
Użytkownicy motocykli to przeważnie mili i kulturalni ludzie, którzy nigdy nie przegapią możliwości przybicia „piąteczki” ;)

Bye! [wymawiaj baj] (NSGU), Nara! (MSSiMP), Narka! (MSSiMP), Nara! (MSSiMP);
c)

dwufunkcyjne, tj. występujące przy powitaniu i pożegnaniu:

−−

zawsze towarzyszące gestom, jak: Szpona! (NSGU), Szufla! (NSGU), Śluza! (NSGU), Czosnek!
(NSGU), Rącha!/ Rąsia! (NSGU), Żółwik! (MSSiMP), Piątka! (MSSiMP), Piąteczka! (MSSiMP),

[jaramsie.pl/2n7h8mv_d3ubh1, dostęp: 29 VI 2012]
Rince 26 wrzesień 2006 08:36

Strzała! (), Strzałeczka (), Strzałka! (NSGU);
−−

samodzielne, często towarzyszące gestom, w tym na przykład: Naj! (NSGU), Bajo! (NSGU),
Sześć siedem! (NSGU), Hi! (NSGU), Czesław! (NSGU), Czołkiem! (NSGU), Czółko! (NSGU), Sa-

a propo witania, to nienawidze jak ktos podaje taka rozpedzona szufle, ze malo mi skory miedzy

luto! (NSGU), Albanes! (NSGU), Corpo! (NSGU), Cze! (NSGU), Czecha! (NSGU), Siemianowi-

kciukiem a palcem nie rozerwie :D drugi typ to mokra gałązka, ale tego chyba nikt nie lubi :D

ce! (NSGU), Siemka! (NSGU), Siemonides! (NSGU), Szimano! (NSGU), Wiwa! (NSGU), Cze!

Lorant 26 wrzesień 2006 08:14

(MSSiMP).

moim zdaniem zależy to od typu człowieka (do jakiej warstwy społecznej należy, jak ktoś się
przewija w wyższej brańzy to oczywiście trzeba znać podstawy, kto komu pierwszą łape podaje,
co wypada i czego nie wypada, i oczywiście od wieku)... jak ktoś lubi całować to niech całuje,
ale żeby laski nie zaślinił na śmierć z uczuciem i z umiarem :D

11

stwie do symboli wyrazowych. Zob. J. Antas, Gest, mowa a myśl, w: Językowa kategoryzacja świata, Lublin

nie którzy lubią sobie mocno na chamcora łape ścisnąć a nie którzy lubią skleić żółwika więc
istnieje prawo wyboru... każdy robi to co lubi ;)
[http://www.insomnia.pl/z_pozoru_idiotyczne_pytania-t201996-s4.html, dostęp: 13 VII 2012]

Wspomniane gesty towarzyszą aktom powitań i pożegnań. Oczywiście, na akty te składają się również werbalne pozdrowienia. Wśród formuł językowych funkcjonujących w socjolekcie młodzieżowym wyodrębnić można wyrażenia:

Przyjęty tu podział wynika z faktu, że każdy gest jest symbolem pełnym, nierozkładalnym, w przeciwień1996, s. 91.

12

Często przyjmuje się, że gest jest samodzielnym komunikatem (por. M. Grochowalska, Gestykulacja i mowa.
O niewerbalnym komunikowaniu się dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków 2002, s. 13-14). Tymczasem może
się nie tylko dublować z zachowaniem językowym, ale też stracić właściwy sobie sens i tej samodzielności
nie mieć. Niejednokrotnie wypowiedzenie jakiejś formuły, będącej bądź to nazwą gestu, bądź szablonowym
wyrażeniem zwykle mu towarzyszącym, powiela znaczenie gestu (np. podaniu ręki na powitanie może
towarzyszyć formuła Dzień dobry!, Graba!, a nawet Szczęść Boże!) lub znaczenie to wydobywa (np. zsunięcie
dolnej powieki skorelowane jest z pytaniem Jedzie mi tu czołg?, z kolei kilkukrotne uderzenie palcem jednej
ręki w środek drugiej dłoni bez słów Tu mi kaktus wyrośnie jest raczej bezcelowe, bo niezrozumiałe dla
odbiorcy). Jednak relacja odwrotna nie zawsze jest możliwa (np. w przypadku ostatniej ze wspomnianych
formuł powitalnych salutowanie byłoby nie na miejscu). Dlatego też trafniej byłoby nazywać gesty komunikatami, które mogą być samodzielne i skończone.
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Użycie części przytoczonych powyżej formuł ilustrują następujące cytaty:

staci dwóch krótkich skośnych kresek bądź trójkąta, wskazujący jakiś kierunek’ (WSJP,
USJP); cechą relewantną jest tu kształt: wyciągnięta dłoń przypomina wyglądem strzałkę;

Witka ludziska :)
Maturzyści moim kochani.. hehe. Jak wam poszła dotychczasowa matura? Co do mnie to nie
za dobrze chyba.. nie chcę zapeszać ale.. jakoś chyba do bani ;/ ;/ ;/ ;/ A wam? Wy napewno
jesteście bardziej uzdolnieni ode mnie :P
[http://gosieeekhehe.pinger.pl/m/310289, dostęp: 12 VII 2012]
Nara odchodze wiele sie zmienilo od przyjscia mego Lubie grac na BB ale niestety tu go juz nie
ma wienc mnie tez nie bendzie mam serwerownie co ma BB ZM+exp wszysko pozdrawiam
wszyskich z ktorymi spendzilem duzo czasu na forum i na serwerach Narka.
[http://dreamgaming.pl/topic/1328-rozwiazany-narka/, dostęp: 12 VII 2012]
rąsia :)
Witam wszystkich serdecznie!
Nie wiem jeszcze czy będę tu częstym gościem, ale wydaje mi się że dosyć tu fajnie :D

Rys. 3a. Szufla.			

Rys. 3b. Szufla.

Źródło: http://www.canstockphoto.pl,

Źródło: http://www.canstockphoto.pl,

dostęp: 12 VII 2012			

dostęp: 12 VII 2012

Rys. 4a. Strzała.			

Rys. 4b. Strzałka.

Źródło: http://www.canstockphoto.pl,

Źródło: http://www.canstockphoto.pl,

dostęp: 12 VII 2012			

dostęp: 12 VII 2012

Rys. 5a. Witki, gałąź. 		

Rys. 5b. Witki bakterii.

Źródło: http://www.canstockphoto.pl,

Źródło: http://www.canstockphoto.pl,

dostęp: 12 VII 2012			

dostęp: 12 VII 2012

Zarejestrowałem się na forum z powodu pewnej baaaardzo bliskiej mi osoby, która tu „wymiata” :D
[http://www.gaduly.pl/showthread.php?google_seo_thread; dostęp: 12 VII 2012]
kropla: Hejka jołka siemka
Witam wszystkich serdecznie, a szczególnie Admina! To ja Gosia. I co więcej? :)
[http://www.blueforum.eu/viewtopic.php?t=15200, dostęp: 12 VII 2012]

***
Nazwy gestu podania ręki na powitanie, uścisku dłoni to często określenia powstałe w wyniku neosemantyzacji (jako wynik rozszerzenia, zawężenia lub przeniesienia znaczenia):
−−

łapa ß ‘ręka’ (NSGU) ß ‘noga zwierzęcia nie mającego kopyt’ (USJP), pot. ‘ręka’ (USJP);

−−

szufla ß ‘dłoń’ (NSGU) ß ‘narzędzie do przerzucania lub zgarniania materiałów sypkich;
też: ilość materiału mogąca zmieścić się na takim narzędziu’ (USJP), por. pot. ‘wykrzyknik będący zachętą do podania ręki na przywitanie’ (USJP); cechy relewantne to wygląd:
ułożenie ręki przypomina szpadel – czerpak łopaty (dłoń) umocowany na stylisku (odcinek ręki od nadgarstka do łokcia);

−−

witka ß ‘ręka’ (NSGU) ß ‘cienka, długa i wiotka gałązka drzewa lub krzewu; nitkowaty,
długi wyrostek komórek pierwotniaków, bakterii, a także większości plemników, dzięki
któremu komórka ma zdolność poruszania się w środowisku ciekłym’ (USJP, WSJP);
jako cechy relewnatne należy tu uznać wygląd i sposób poruszania się; tutaj zjawisku
neosemantyzacji towarzyszy podobieństwo brzmieniowe do witać;

−−

strzała (NSGU) ß ‘długi, cienki kawałek drewna, na którego jednym końcu znajdują się
pióra, a na drugim ostrze, wykorzystywany jako pocisk i wystrzeliwany z łuku bądź
kuszy’ (WSJP, USJP), strzałka ‘znak złożony z jednej długiej kreski oraz zakończenia w po-
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dwu lub czterokrotnie, pocałunki wymieniają ze sobą osoby znające się i sobie przedstawiane, kobiety między sobą, kobiety z mężczyznami, a czasem też – w południowej
części kraju – panowie14); por. pocałunek francuski ‘pocałunek z języczkiem’ (fr. embrasser
avec la langue);
−−

piątka (MSSiMP) ß ‘całość składająca się z pięciu części lub jednostek’ (USJP); cechą
relewantną jest tutaj ilość, wszak jest to gest polegający na podniesieniu i uderzeniu
się przez dwie osoby wewnętrznymi częściami dłoni z lekko rozpostartymi pięcioma
palcami (często nazwą tą określa się gest podniesienia ręki na powitanie); w tym przypadku neosemantyzacja dokonała się pod wpływem języka angielskiego, w którym na
oznaczenie gestu używa się wyrażenia high five ‘wysoka piątka’15.

Rys. 6. Szufla, strzałka, witka.
Źródło: http://www.canstockphoto.pl, dostęp: 12 VII 2012

−−

żółwik (MSSiMP) ß żółw ‘gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym’ (USJP); cechą dystynktywną jest w tym przypadku kształt: podobieństwo zaciśniętej w piąstkę dłoni i postaci zwierzęcia13;
Rys. 8a. Przybić piątkę, wysoka piątka.

Rys. 8b. Piątka.

Źródło: http://www.123rf.com,

Źródło: http://www.123rf.com,

dostęp: 29 VII 2012			

dostęp: 29 VII 2012

Od części wspomnianych wcześniej neosemantyzmów derywowane są kolejne nazwy gestu podania ręki, jak na przykład: piąteczka (MSSiMP)/ piątula (zasł.)/ piącicha
(zasł.) ß piątka; strzałka (NSGU)/ strzałeczka (NSGU) ß strzała (NSGU); łapka (NSGU) ß
łapa (NSGU).
Wiele neosemantyzmów (i opartych na nich derywatów) występuje jednocześnie w roli
formuł powitalnych bądź jako komponenty takich wyrażeń. Przykładowo: Witka! (NSGU),

−−

Rys. 7a. Żółw.			

Rys. 7b. Żółwik, skleić żółwika.

Szufla! (NSGU)/ Szufelka! (= Daj szuflę!), Łapa! (NSGU)/ Łapka! (NSGU), Graba! (NSGU)/ Grabula!

Źródło: http://www.123rf.com

Źródło: http://www.canstockphoto.pl,

dostęp: 29 VII 2012			

dostęp: 29 VII 2012

(NSGU), Rącha (NSGU)!/ Rąsia! (NSGU), Żółwik! (MSSiMP) (= Przyklep żółwia! GUWik), Piątka!
(MSSiMP)/ Piąteczka! (MSSiMP) (= Przybij piątkę!/ Przybij piąteczkę! MSSiMP).

francuz (NSGU) ß Francuz ‘mieszkaniec Francji’; neosemantyzm związany z apelatywizacją, wsparty stereotypem kulturowym narodowości (Francuz – romantyczny kocha-

14

Zob. E. Sawicka, Savoir-vivre Podręcznik dobrych manier, Warszawa 2009.

nek) i zwyczajem powitania we Francji (we Francji przyjęte jest całowanie się w policzki

15

Z nazwą tego gestu wiążą się także krążące w Stanach Zjednoczonych legendy, które tłumacząc genezę
tego gestu, wskazują nawet konkretne osoby jako jego twórców. Według jednej z historii jest to Mont Sleets
(http://www.stayclassy.org/events/11th-annual-national-high-five-day/e9118, dostęp: 29 VII 2012), według

13

W języku angielskim gest ten nosi nazwy: fist bump, pound, knuckle blaster, bro fist, fist pound, fo’ knucks,

drugiej – Glenn Burke (B. Brigham, The Man Who Invented the High-Five, „The Diamond Angle” 1995, http://

bones, knuckle bump, knuckle touch, spud, cuff (AES). Zob. M.J. Stephey, A Brief History of the Fist Bump, „Time

www.slate.com/articles/news_and_politics/low_concept/1997/11/signs_and_wonders.2.html, dostęp: 29 VII 2012;

magazine” 5 VII 2008, http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1812102,00.html; dostęp: 12 VI 2012.

S. Stevenson, Signs and Wonders, „Slate Magazine” 27 XI 2007, dostęp: 29 VII 2012).
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Istnieje ponadto pewna grupa neologizmów znaczeniowych, które pojawiają się wyłącznie w funkcji zwrotów towarzyszących powitaniu lub pożegnaniu, a nie jako nazwy gestu.
Tak jest w przypadku form:
−−

Łyżwy! (NSGU, MSSiMP) (ß łyżwa ‘stalowa, wąska płoza, służąca do ślizgania się po
lodzie, połączona na stałe z wysokim do kostki, sznurowanym butem’ USJP), powstałej
w wyniku skojarzenia sposobu zetknięcia dłoni, tzn. starcia dłoni ustawionych na sztorc,
z przesuwaniem się ostrzy łyżew;

−−

Śluza! (NSGU, MSSiMP) (‘urządzenie umożliwiające przepływanie statków między zbiornikami o różnych poziomach wody’ USJP, WSJP, ‘komora umożliwiająca komunikację
między obszarami o różnym ciśnieniu’ WSJP), sensem nawiązującej do zsuwania się
dłoni i szczeliny powstającej między nimi w chwili ich zetknięcia;

−−

Czosnek! (NSGU, MSSiMP) (‘roślina z jadalnym, podziemnym pędem w formie cebuli pokrytej suchymi białymi łuskami, stosowana jako warzywo, przyprawa i lek’ WSJP, USJP),

Siema :D Jak to jest w tej Irlandii? xD
[http://www.webtips.pl/topic/25303-siemana-z-rana/, dostęp: 12 VII 2012]
staszek1694: Siemka co tam u Ciebie słychać :) (tutaj staszek bedn.)
klara20 (kamila;*): oOo siemka;P jak ja cb dawno nie widzialamm...! masakra.;) a u mnie spoko
a u cb??;PP jak tam w nowej szkole??;)
[http://www.wywiader.pl/klara20/qooh7, dostęp: 12 VII 2012]
SIEMANO ! ;))
Właśnie przed chwilą się zarejestrowałaam... xd
lol. ^^
a tak a pro po : d
jakie rodzaje muzyki lubicie ? xd
Jest tu ktoś kto słucha REGGAE ?! ;))

o niejasnej etymologii: albo powstałej w drodze skojarzenia uformowania zaciśniętych

bless.

dłoni (lub zderzenia piąstek) i wystających kości paliczkowych z kształtem główki czosn-

[http://www.bravo.pl/blog/majkaa-/siemano-ludziska-/ids,249216/ida,877029/, dostęp: 12 VII

ku, z wyraźnie zarysowanymi zaokrąglonymi kształtami ząbków, albo też związanej

2012]

z modyfikacją słowa cześć.
- Witam Milordów - zawołał Młody wchodzący do kuchni. Mieszkał niedaleko naszego domu,
a dokładnie na tej samej ulicy. Mógł wchodzić do nas kiedy tylko chciał. Był naszym gościem
honorowym. Przyzwyczailiśmy się już, że zawsze przed szkołą wpada do nas. Normalne.
- Siemaszki! – burknęłam z nad stołu. Wstałam odnieść talerz po śniadaniu. Młody usiadł na
moim miejscu, gdy ja zaczęłam zmywać.
[http://the-crazy-world-of-street-people.blogspot.com/2012/03/rozdzia-1-siemaszki.html, dostęp:
12 VII 2012]
Siemanko, nazywam się Michał, no i myślę że spędzę na PS dobre chwile wchałaniając tu
zawartą wiedzę, dowiedziałem sie o was dość niedawno dzieki kumplowi który swego czasu
Rys. 9a. Czosnek.			

Rys. 9b. Czosnek.

Źródło: http://www.canstockphoto.pl,

Źródło: http://www.canstockphoto.pl,

dostęp: 29 VII 2012			

dostęp: 29 VII 2012

***
Co ciekawe, jeśli chodzi o neologizmy strukturalne, dominują w przypadku zwrotów powi-

wyciągał przyzwoite pieniądzie z internetowych Poker Room’ów, wiec namówił mnie do tego
mówiąc że z moim dobrym matematycznym jak i analitycznym myśleniem powinno pujść
gładko :)
[http://pl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=257720, dostęp: 12 VII 2012]
Siemanes! Dzisiaj zaczynam ‚karierę’ na tym forum, mam nadzieje, że pixele będą mi sprawiać,
że czas będzie mijał przyjemniej, a moje ‚dzieła’ będa co raz lepsze.
[http://forum.pixelcars.pl/viewtopic.php?f=5&p=91071, dostęp: 12 VII 2012]

talnych i/lub pożegnalnych, a nie jako nazwy gestów. Wśród tych, które pojawiają się przy
okazji aktu powitania, znajdują się przede wszystkim przekształcone pytania grzecznościowe

no szimano :). suit focia jea ,buheuehe -,-. ale nareszcie mam troche zdjęć :)). yup wakacje na

o samopoczucie rozmówcy, związane z wyrażeniem Jak się masz?, będącym kalką angiel-

pełnej K! wczorajsze szaaaleństwo -like it!

skiego How are you?. Są to przede wszystkim: Siema! (MSSiMP), Siemka! (NSGU, MSSiMP),

[www.photoblog.pl/luuusiia/127426963/szimano.html, dostęp: 12 VII 2012]

Siemano!/Sie mano! (NSGU, MSSiMP), Siemaszko! (zasł.), Siemanko! (zasł.), Siemanes!/Sie manes! (NSGU), Szimano! (NSGU), Siemandero! (NSGU). Ich funkcjonowanie w języku młodzieży
ilustrują poniższe wypowiedzi:
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Siema, styl ocalał, bo to obiecana ziemia

talno-pożegnalne: rącha/ rąsia, Rącha!/ Rąsia! (MSSiMP, NSGU) (ß ręka ‘jedna z dwóch części

Tu w oceanach niedoceniania znalazłem temat

ciała człowieka sięgająca od nadgarstka do końców palców, służąca do chwytania lub trzy-

Teraz wysyłam go tym, którzy cierpią
Nie rozumiem, mają w duszy strumień, ale nie czerpią (…)
[http://tekstyhh.pl/index.php/Cira/Siemandero.html, dostęp: 12 VII 2012]

mania’ WSJP, ‘część kończyny górnej od nadgarstka do końca palców; cała kończyna górna
od barku po palce’ USJP), graba/ grabula, Graba!/ Grabula! (MSSiMP, NSGU) (ß graba pot. ‘ręka
lub dłoń’ USJP).

Z kolei w przypadku formuł pożegnalnych najczęściej występują neologizmy derywowane od wyrażenia na razie ‘do zobaczenia, tymczasem żegnam’, niekiedy bardzo hybrydalne,
niekiedy też pozornie sugerujące neosemantyzację: Nara! (MSSiMP, NSGU), Naraska! (MSSiMP,
NSGU), Narazitsu! (MSSiMP), Narciarz! (MSSiMP), Narka! (MSSiMP), Narkoza! (MSSiMP, NSGU),
Narq! (MSSiMP), Nar! (MSSiMP), Naral! (NSGU), Narta! (MSSiMP), Narx! (MSSiMP), Nary!
(NSGU), Narson! (NSGU), Naro! (NSGU), Narcia! (NSGU), Naraz! (NSGU), Narazinek! (NSGU),
Nalka! (NSGU). Oto ilustracje użyć kilku z nich:

***
Jeśli chodzi o inne zgromadzone formy językowe związane z omawianym zagadnieniem, to
w zasadzie są to wyłącznie formuły powitalne i/lub pożegnalne. Można wśród nich wyodrębnić:
a)

ang. hi wykrz. pot. ‘cześć!’ SPA; hej ‘rodzaj pozdrowienia używanego przez młodych ludzi
wtedy, gdy się witają lub żegnają’ USJP), Hello! (MSSiMP, NSGU; ang . hello wykrz. ‘halo!;

- No to ja mykam , narazie

cześć!’ (SPA), por. hello ‘cześć, witaj’ PSWP), Baj! (NSGU; ang. bye wykrz. pot. ‘do widze-

- No narciarz ziom.

nia!; pa!’ SPA), Ahoj! (NSGU, MSSiMP; czes. Ahoj! ‘cześć!’ CES; wprawdzie jest to formuła

[MSSiMP, dostęp: 12 VII 2012]

powitalna obecna nie tylko w slangu młodzieżowym [‘pozdrowienie używane najczęściej wśród marynarzy i żeglarzy’ USJP], jednak jej popularność wśród młodzieży ma

- No, dobra, lece na chate, czesc.

inne źródło – jest związana z charakterystycznym powitaniem i jedynym bodaj słowem

- OK, narazitsu.

wypowiadanym przez bohatera czeskiej kreskówki „Krecik”, uznawanej przez młodzież

[MSSiMP, dostęp: 12 VII 2012]
Advanced Member:

formy społecznie aprobowane (notowane przez słowniki ogólne polszczyzny): Hej! (NSGU;

za kultową);
b)

inne obcojęzyczne formuły powitalno-pożegnalne oraz formy derywowane od zapożyczeń (uproszczenia fonetyczne, redukcje, gry brzmieniowe, formy hybrydalne): Saluto!

Moops mnie ostrzegał a ja przez niego zgupiałęm i mam90% ostrzenień
NARA KOCHANI

(NSGU; wł. saluto ‘ukłon, powitanie, pozdrowienie’ OSWP), Wiwa! (NSGU; hiszp. ‘wiwat!;

[http://craftsite.pl/forum/index.php?/topic/18552-nara/, dostęp: 14 VII 2012]

niech żyje!’ SHP), Elo!/ Heloł! (NSGU, MSSiMP)/ Yellow! [wym. Jeloł] (NSGU), Bajo! (NSGU;
ß Baj! ß Bye!), Hejka! (zasł.; ß Hej!); Sija!/ Siju! (NSGU; ang. See you later! pot. ‘na razie!’

OK od teraz zmieniam adres bloga, choc ten bedzie ciagle. Nowy adres to: www.extra-teens.blog.

SPA), Asta! (NSGU; hiszp. Hasta la vista ‘do zobaczenia!’ SHP – upowszechnione przez film

onet.pl. Zapraszam do odwiedzania!! NARASKA

„Terminator 2”, w którym tytułowy bohater, grany przez Arnolda Schwarzeneggera po-

[amanda200.blog.interia.pl, dostęp: 13 VII 2012]

sługuje się zwrotem Hasta la vista, baby16, zaczerpniętym z popularnej w USA piosenki
Jody Watley z 1987 roku „Looking For A New Love”17), Banjorno [czyt. Bandżorno] (MSSiMP;

Noob
Nara odchodze wiele sie zmienilo od przyjscia mego Lubie grac na BB ale niestety tu go juz nie
ma wienc mnie tez nie bendzie mam serwerownie co ma BB ZM+exp wszysko pozdrawiam

ß wł. buongiorno ‘dzień dobry’ OSWP), Bonżur (zasł.; ß fr. bonjour ‘dzień dobry’ SFP);
c)

ce w tej funkcji: Tux! [wym. Tuks] (NSGU; ang. tux pot., głównie amerykański angielski,

wszyskich z ktorymi spendzilem duzo czasu na forum i na serwerach Narka.

‘smoking’ SPA, jako derywat od tuxedo ‘smoking’ SPA), Corpo! (NSGU; wł. ‘ciało, sylwetka,

[http://dreamgaming.pl/topic/1328-rozwiazany-narka/, dostęp: 14 VII 2012]

figura’ OSWP), Joł!/ Jołka! (MSSiMP, NSGU; ang. yo ‘wykrzyknik używany w celu zwrócenia czyjejś uwagi, często stawiany na końcu zdania jako jego podkreślenie, także stoso-

Spośród innych neologizmów strukturalnych na uwagę zasługują jeszcze: formuła ję-

wany jako przedrostek do pozdrowienia’ AES);

zykowa towarzysząca powitaniu lub pożegnaniu: Szpona! (NSGU, MSSiMP) (ß szpon ‘ostry,
zakrzywiony pazur ptaków drapieżnych’ ß pot. ‘o czyimś długim paznokciu’ USJP/ pot. ‘ręka
ludzka o zagiętych palcach’ USJP; por. szpona ‘rozdwojone, półkoliste zakończenie lub okucie
gafla albo bomu, obejmujące maszt’ USJP), jak też nazwy gestów, a zarazem formuły powi-
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zapożyczenia formalnie nie będące formułami pożegnalno-powitalnymi, ale występują-

16

W 2005 roku Amerykański Instytut Filmowy umieścił tę wypowiedź na 76 miejscu listy najsłynniejszych
cytatów filmowych ostatnich 100 lat.

17

The Phrase Finder, http://www.phrases.org.uk/meanings/hasta-la-vista.html, dostęp: 29 VII 2012.
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d)

skontaminowane obce i rodzime językowe akty powitalno-pożegnalne, zwykle uprosz-

Chodzi mi o gesty powitalne (może subkulturowe) jak naprzykład „żółwik” a dokładnie co zna-

czone fonetycznie, jak: How feel? (ang. How are you? ‘Jak się masz?’, feel ‘czuć się’), Good

czy jeśli ktos jedna osoba wyciąga piąstke zeby sie przywitać a druga zamiast sie przywitać to
w tym momencie wyprostowuje dłon jakby chciał przybić piątke czy to znaczy „disrespekt” ze

dzień! (ang. Good morning! ‘Dzień dobry!’);
e)

ktoś cie olewa ;P ;)

zredukowane postaci innych formuł powitalnych: Bry! (zasł.; ß Dzień dobry), Cze!

sorry brzmi to głupawo ale czasem sie gubie i wysiadam;D

(MSSiMP; ß Cześć), Do zo! (NSGU; ß Do zobaczenia);
f)

pozdrawiam:D!!

przekształcenia tradycyjnych powitań lub pożegnań rodzimych (jako złożenia): dobry-

dzieki

dzionek (zasł.), dzieńdoberek (NSGU), dobrywieczorek (zasł.), czymsie (zasł.; ß *trzym się
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ß trzymaj się);
g)

gry brzmieniowo-graficzne: Qq! [wym. kuku] (NSGU), Aqq! [wym. akuku] (NSGU);

h)

hybrydy będące wynikiem stylizacji na języki obce: Siemandero! (zasł.), Siemanes!/ Sie

No cóż, szczerze mówiąc to nie bardzo rozumiem o co ci chodzi. Co to znaczy? Może, że nie wiedziała, że ma przybić „żółwika”...? Wątpię, żeby taki gest przybicia piątki znaczył, że ta osoba
kogoś olewa ...

manes! (NSGU);
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i)

formy nawiązujące do nazw własnych:

Wynikać to może z tego, że osoba myślała, że chcesz grać w kamień, nożyczki i papier kamień

−−

utworzone w wyniku skojarzenia formy powitalnej z onimem i wykorzystaniu go

:D to pięść, płaska dłoń to papier, a nożyczki to trzy pierwsze palce wyprostowane (w ramach

w funkcji wyrażenia: Czesław! (NSGU) ß cześć, Siemianowice! (zasł.) ß siema/ siemasz,

wyjaśnień ) :D

będące wynikiem gry brzmieniowej, jako rezultat skojarzenia brzmienia nazwy własnej

[http://forumzn.pl/problemy-i-porady-f2/gesty-na-powitanie-t18916.html, dostęp: 29 VII 2012]

−−

z formułą powitalną i jej przekształcenia: Siemonides! (NSGU) ß Simonides,
−−

powstałe w wyniku apelatywizacji: Francuz! (NSGU) ß Francuz, Albanes! (pierwotnie
komponent formuły Siemanes-Albanes! NSGU) ß hiszp. albanés ‘Albańczyk; albański’
(SHP).

***
Oczywiście, przytoczone w tekście nazwy gestów powitań i pożegnań oraz formuły językowe
zastępujące te gesty lub im towarzyszące nie wyczerpują zagadnienia. Musi ono pozostać
otwarte, a to co najmniej z tej przyczyny, że socjolekt młodzieżowy należy do tych odmian

***
Wyrazistym dowodem częstotliwości występowania w języku młodzieży znakomitej większości wymienionych w tekście formuł powitalno-pożegnalnych oraz kreatywności w tworzeniu
kolejnych są ot choćby przytoczone poniżej formy, znalezione na trzech zaledwie młodzieżowych forach dyskusyjnych:
Siemano, Witam, Witam się, Siemaneczko, Saluto kochani, saluto bambino!, Witajcie ;D,
Siemmmmaaaa !! ;D, Sieeema, na życzenie siema :D, czeee :), sieeeeemkaaaa :D, Witam All
;p, toY ELO :), aHoy :D, Siema, No Yooo! :D, HELOU!, Hell0_o<3, ELOOO, Siema All :), Witam All,

językowych, które podlegają najczęstszym i największym zmianom. Jeśli uwzględnić inną
cechę typową dla tego języka – ekspresywność18, kwestia trudności pełnego (skończonego)
opisu podniesionego w tekście zagadnienia staje się bardziej wyrazista. Otóż aktom powitania czy pożegnania trudno odmówić ekspresyjności, bowiem często są nie tylko czasownikami performatywnymi, frazesami wypełniającymi funkcję grzecznościową (szczególnie,
jeśli wzmocnione są przez modyfikatory przysłówkowe lub przymiotnikowe), ale wyrażają
emocje i uczucia związane z nadawcą19. Inna sprawa, że w zakresie nazw gestów oraz formuł
powitań i pożegnań język młodzieży w dużej mierze posiada charakter intersocjolektalny.
Rezerwuar omawianych określeń i zachowań językowych jest nie tylko zbiorem otwartym,

Siemka all, Siemson :*, JoŁ, Siemkaaa, Siemka wszystkim :), elo, hej, Sieeemaaankuu, Hello All,

to także jednostki od dawna w potocznej (zwłaszcza mówionej) polszczyźnie występujące, już

Aloha, Elo wszystkim!!!, Ohayo!, Yo!, yOO, Cze

zadomowione, notowane przez słowniki ogólne (np.: Serwus! ‘forma poufałego pozdrowienia’

[http://www.cs-tartak.pl/viewforum, dostęp: 29 VII 2012]

USJP, Hej! ‘rodzaj pozdrowienia używanego przez młodych ludzi wtedy, gdy się witają lub że-

Hip Hip Hooray, Ema, Heej :3, hejka-hej, Dobry, hejhej!, Siemanko, No witam, Czeeeeść! :O,

18

Heja!, dobry dobry , Welcome!, Cześć i czołem!, Howk!, Bonjour!, Siema, dziń dybry, Hej, salut,

właśnie otwarte środowiska młodzieżowe, do niezwykłych rozmiarów rozbudowujące szeregi synonimów

buna :), Aloza :>, joł!, Hello everyone, Heyka, siemandero, ej :), Heej ludzie :), Bondżornnnoooo
efrybody!!!, Helloł :), Dobry ;)
[http://www.e-mlodzi.com, dostęp: 29 VII 2012]
morty y » 2 9 s t y 2 009 , o 2 1: 44
hej wszystkim:D sorry jeśli zabrzmi to banalnie ale musze sie dowiedzieć i licze na pomoc:D
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Ekspresywność jest czasem głównym czynnikiem powołującym socjolekty do istnienia, czego przykładem są
o nacechowaniu ekspresywnym. Zob. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003, s. 146–155.

19

Kazimierz Ożóg twierdzi, że istnieją czasowniki performatywne, w tym witam, żegnam, które stanowią
trzon polskiej grzeczności, ale jako formuły należą do „wytartych stereotypów”, gdyż utraciły pierwotną
semantykę, np.: dzień dobry nie znaczy już ‘życzę ci dobrego dnia’, lecz ‘ja cię witam’, ‘rozpoczynam z tobą
dialog’, a cześć nie posiada sensu ‘oddaję ci cześć, żywię do ciebie szacunek’, ale jest tylko powitaniem, pożegnaniem. Zob. K. Ożóg, O niektórych aspektach semantyki zwrotów grzecznościowych, w: Język a kultura,
t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1991, s. 51–56.
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gnają’ USJP, Czołem! ‘oficjalne pozdrowienie używane w wojsku, a także poufale wśród osób
bliżej z sobą zżytych’ USJP), jak i funkcjonujące w różnych socjolektach (np. Żółwik! – forma
stosowana zarówno przez dorosłych, jak i młodzież, obecna m.in. w slangu studenckim,
mowie brydżystów, żargonie hip-hopowców czy internautów).

Pojęcie czasu rozumiane bywa rozmaicie. Mówiąc czas, myślimy (my, przedstawiciele tzw.

[…] czas, którego upływ odmierza zegar i kalendarz, pojęcie czasu linearnego, tzn. rozumiane-

cywilizacji zachodniej) o abstrakcyjnym bycie i nieusuwalnym wymiarze istnienia wszech-

go jako ciągłe następstwo równych, odmierzonych odcinków biegnących od przeszłości przez
teraźniejszość ku przyszłości, jako upływ godzin, minut, lat, koncepcja czasu jednolitego, abs-

świata, o istnieniu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, o czasowości wydarzeń, o ich

trakcyjnego, matematycznego, pozbawionego wszelkich konkretyzujących odniesień, czas jako

czasowych wymiarach i rozmiarach, o gospodarowaniu czasem z jednej strony i podle-

zewnętrzny regulator zachowań, autonomiczny układ odniesienia – wydaje się być czymś abso-

głości wobec niego z drugiej. Różne dyscypliny naukowe analizują czas, kładąc nacisk na

lutnie powszechnym, niemalże „naturalnym” sposobem myślenia o czasie i odczuwania czasu6.

odmienne aspekty jego rozumienia, a przede wszystkim różnorako ten czas definiując. Naukowe zainteresowanie tym zagadnieniem ma bogatą historię, a jego owocem są rozliczne
publikacje, dociekania, studia i eksperymenty. Choćby pobieżny przegląd tych publikacji
na terenie nauk humanistycznych1 pokazuje jednak, że tematyka ta (gdyby przyjrzeć się
naukom humanistycznym) jest eksplorowana przede wszystkim w kontekście filozoficznym, psychologicznym, religijnym i społecznym. Konceptem czasu zajmowali się także
lingwiści. Studia poświęcone sposobom przejawiania się aspektu czasu w konstrukcjach
gramatycznychi ich strukturalny opis mają swoją długą tradycję, ale próby spojrzenia
antropolingwistycznego, to znaczy próby odnalezienia czy wyznaczenia sposobów konceptualizowania pojęcia czasu, podejmowane są w ostatnich latach znacznie chętniej niż
wcześniej2.
O kulturowych różnicach w pojmowaniu czasu pisało już wielu badaczy. W 1983 roku
wybitny antropolog amerykański Edward Hall wydał książkę Taniec życia (Dance of Life), którą w całości poświęcił temporalnemu aspektowi kultur i w której powoływał się na badania
Benjamina L. Whorfa (chętnie z kolei cytowanego przez językoznawców)3. W książce tej nie
tylko dał wyraz poeinsteinowskiej, naukowej postawie wobec czasu, ale także wykazał, że
wiele spośród zachodnich modeli naukowo-filozoficznych w swych założeniach opiera się
na modelu newtonowskim, postulując istnienie obiektywnego i interwałowego czasu dla

Rodzi się jednak pytanie, czy świadomy sposób myślenia o czasie (Hall nazywa go metaczasem7), mając na myśli czas jako przedmiot rozważań naukowych) jest tożsamy z konceptualizacją czasu, która przejawia się w języku (jego konstrukcjach i leksyce) oraz zachowaniach
przedstawicieli danej kultury.
Odpowiedź na to pytanie próbuje dać współczesne językoznawstwo kognitywne,
a w szczególności ci badacze wywodzący się z nurtu kognitywnego, którzy zajmują się zagadnieniem obrazowania w języku (np. badacze metafor konceptualnych, jak George Lakoff,
schematów wyobrażeniowych, jak Mark Johnson, czy przestrzeni mentalnych, jak GillesFouconnier). Zgodne z założeniami metodologii kognitywnej jest także badanie gestów towarzyszących mowie. Multimodalność (wypowiedzi) jest obecnie terminem bardzo chętnie używanym, a kryjące się za nim badania wyglądają obiecująco wobec możliwości analizowania
współwystępujących i współdziałających odmiennych trybów semiotycznych: w tym przypadku słownych i gestycznych. Intensywność badań o takim charakterze widoczna jest nie tylko
za granicą (np. prace Davida McNeilla8, Adama Kendona9, Cornelii Müller10, Alana Cienkiego11,
Janet Bavelas12 i innych), ale także już w Polsce (np. prace Jolanty Antas13, Macieja Karpińskiego14, Ewy Jarmołowicz-Nowikow15, jak i Zofii Malisz, Michała Szczyszka i Konrada Juszczyka16).

wszystkich kultur, co jest, zdaniem Halla, nie tylko błędne naukowo, ale także szkodliwe
pragmatycznie i społecznie. Wieloletnie badania Halla pokazują, że wiarygodnie opisywać
czas można tylko przy założeniu, że wnioski z obserwacji (także analiz językowych i zachowaniowych) dotyczą kultury, która była poddawana obserwacji. Zbytnie uogólnienia w tej
dziedzinie, wedle Halla, wiodą do zafałszowanych konkluzji.
Do socjokulturowego ujęcia wpisuje się obszerna monografia Elżbiety Tarkowskiej , któ4

ra wprawdzie wydana ponad 25 lat temu, wciąż stanowi poważne źródło wiedzy i odniesień5.
Autorka świadoma własnej perspektywy człowieka cywilizacji zachodniej pisze:

6

E.T. Hall, Taniec życia. Inny wymiar czasu, tłum. R. Nowakowski, Warszawa 1999.

8

D. McNeill, Hand and mind. What Gestures Reveal about Thought, Chicago 1992.

9

A. Kendon, Gesture: Visible Action as Utterance, New York 2004.

10 A. Cienki, C. Müller, Metaphore, Gesture, and Thought, w: The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought,
red. R.W. Gibbs, New York 2008, s. 483–501.
11

A. Cienki, Metaforic Gestures and Some of their Relations to Verbal Metaforic Expressions, w: Discourse and
Cognition: Bridging the Gap, red. J.-P. Koenig, Stanford, s. 189–204. Zob. też przypis poprzedni.

12
13
1

E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław 1987, s. 19.

7

Tylko w osttnich dwóch latach ukazało się kilka monografii na ten temat: Czas w życiu człowieka, red. K. Po-

Obszerny spis publikacji zawiera strona WWW J. Bavelas: http://web.uvic.ca/psyc/bavelas/Publications.html.
J. Antas, Gesty – obrazy pojęć i schematy myśli, w: Ikoniczność znaku. Słowo. Przedmiot. Obraz. Gest, red.
E. Tabakowska, Kraków 2007, s.181-212; Gestures – Icons of Thoughts, w: Gespin – Gesture and Speech in inte-

piołek, A. Chudzicka-Czupała, Katowice 2010 (ujęcie psychologiczne); Życie na czas: perspektywy badawcze

raction, red. E. Jarmołowicz-Nowikow, K. Jurczyk, Z. Malisz, M. Szczyszek, Poznań 2010, http://gespin.amu.

postrzegania czasu, red. G. Sędek, S. Bedyńska, Warszawa 2010 (ujęcie przede wszystkim psychologiczne);

edu.pl/gespin_old/?q=node/55.

M. Szulakiewicz, Czas i to, co ludzkie: szkice z chronozofii i kultur, Toruń 2011 (ujęcie filozoficzne).
2

Por. Język a kultura, t. 19: Czas – język – kultura, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław 2006.

3

E.T. Hall, Taniec życia. Inny wymiar czasu, tłum. R. Nowakowski, Warszawa 1999.

4

E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław 1987.

5

Nieco późniejsza publikacja tej samej autorki (Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje,
Warszawa 1992) dotyczy socjologicznego spojrzenia na aspekt czasu w społeczeństwie polskim.
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14

M. Karpinski, From Speech and Gestures to Dialogue Acts, w: Multimodal Signals. Cognitive and Algorithmic
Issues, red. A. Esposito, A. Hussain, M. Marinaro, R. Martone, Berlin-Heidelberg 2009.

15

E. Jarmołowicz-Nowikow, Polish Children’s Gesticulation in Narrating (Re-telling) a Caetoon, w: Cross-modal
Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions, red. A. Esposito, R. Vich, Berlin – Heidelberg 2009.

16

M. Karpiński, E. Jarmołowicz-Nowikow, Z. Malisz, M. Szczyszek, J. Juszczyk, Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych, „Investigationes Linguisticae” 2008, vol. XVI.
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Zaprezentowane w tym artykule analizy odwołują się zarówno do koncepcji języko-

fizycznych, substancjalnych, materialnych, siłowych i manipulacyjnych. Językoznawstwo

znawstwa kognitywnego, jak i do koncepcji i wypracowanych metod związanych z badaniem

kognitywne odwołuje się do pojęcia schematów wyobrażeniowych, które definiowane są jako

gestów, które towarzyszą słowom oraz związane są z nimi w sposób pojęciowy przez współ-

„stosunkowo abstrakcyjne [czyli nieszczegółowe – przyp. własny] reprezentacje pojęciowe

tworzenie znaczeń i wyrażanie wraz ze słowami idei i złożonych konstrukcji myślowych

wyrastające bezpośrednio z naszych codziennych kontaktów ze światem zewnętrznym”18.

podmiotu mówiącego.

Z kolei „[s]chematy wyobrażeniowe wywodzą się z doświadczeń percepcyjnych, a zatem z do-

Badania nad gestami nie są młode, ale dopiero w XX-wieku zaczęli się przyglądać temu

świadczenia ucieleśnionego”19 i dostarczają podstaw między innymi myśleniu abstrakcyjne-

zjawisku lingwiści, odróżniając gesty związane z językiem od tych, które są niezależne od

mu, zakorzeniając je w doświadczeniowości ludzkiego ciała. Można powiedzieć, że schematy

toku słownego (emblematy) lub są związane ze stanem emocjonalno-psychicznym podmiotu

wyobrażeniowe są więc silnie zakorzenioną w umyśle ogólną mapą orientacyjną dla świata

(ekspresywizmy niewerbalne).

pojęciowego, której istnienie potwierdzają (poza eksperymentami psychologicznymi i neu-

Gestykulacja współistniejąca ze słowami podczas wypowiedzi jest przedmiotem zainte-

robiologicznymi) badania struktur językowych, a także gestycznych.

resowania ze względu na jej odmienność semiotyczną, a jednocześnie współudział w tworze-

Zaprezentowane niżej analizy gestów są wybiórcze. Stanowią próbę pokazania moż-

niu znaczeń. Gesty tego typu nie są bowiem ilustracją słów, którym towarzyszą, nie powielają

liwości badawczych, jakie daje analiza gestów towarzyszących mowie tworzona w oparciu

tego, co wyrażają słowa – z punktu widzenia ekonomii komunikacji ich wytwarzanie byłoby

o metodologię językoznawstwa kognitywnego. Sądzę, że przestawione gesty towarzyszące

wówczas nieopłacalne (redundancja nie jest ekonomiczna poznawczo). Gesty towarzyszące

mowie wyraźnie wskazują na schematy myślowe, które tkwią u podstaw naszego myślenia

słowom profilują znaczenia pojęć, a nie słów – co więcej, profilują te znaczenia, które w sło-

o pojęciu czasu.

wach nie zostały jednoznacznie wyrażone lub zostały wyrażone inaczej (np. bardziej ogólnie).

Konceptualizacja czasu jako przestrzeni przejawia się w sposobie mówienia o czasie.

Znany badacz gestykulacji, David McNeill, w 1992 roku zaproponował klasyfikację ge-

Metafory, których używamy, aby określić coś, co jest w istocie nienamacalne, a swoją fi-

stów towarzyszących mowie, wyróżniając gesty ikoniczne (iconic), metaforyczne(metaphoric),

zyczność objawia jedynie w skutkach, jakie możemy obserwować w świecie fizycznym (czyli

deiktyczne (deictic), uderzenia (beats) oraz gesty kohezywne (cohesive)17. Wyróżniając gesty

czas), sygnalizują, że domeną, która stanowi źródło konceptualne, jest przestrzeń. Przestrzeń

metaforyczne, zauważył, że gesty mogą odnosić się do pojęć o charakterze abstrakcyjnym

jest paradoksalnie nie mniej abstrakcyjnym pojęciem, ale jej desygnaty dają się percypować

(takich jak np. uczciwość, rozważanie, wszystko). Od czasu rozstrzygnięć zaproponowanych

zmysłowo. Oznacza to, że jest możliwa do uchwycenia zmysłowo, a zatem bliższa poznaw-

przez McNeilla wielu badaczy prowadzi badania nad metaforami gestycznymi, dowodząc,

czo niż nienamacalny czas. Z punktu widzenia więc językoznawstwa kognitywnego stanowi

że koncepcje językoznawców kognitywnych dotyczące ucieleśnionego umysłu i fizykalnych

właściwą, bo doświadczeniową, bazę odniesień pojęciowych dla abstrakcyjnego pojęcia czasu.

podstaw myślenia metaforycznego znajdują potwierdzenie także w tym przypadku. Gesty

Benjamin L. Whorf sądził, że pojmujemy czas jako pewną przestrzeń o ściśle wyznaczo-

ujawniają, że nawet najbardziej abstrakcyjne pojęcia są konceptualizowane w odniesieniu

nych rozmiarach albo ruch w tej przestrzeni20. Autorzy najbardziej znanej w Polsce publikacji

do domen najbliższych człowiekowi i najbardziej ontogenetycznie pierwotnych – cielesnych,

poświęconej pojęciu metafory konceptualnej, George Lakoff i Mark Johnson, w podobny sposób ujmują metaforę czasu: czas to przedmiot ruchomy, czas nas mija i dodają:

17

Nie uwzględnił takich grup gestów, jak gesty adaptacyjne, wskaźniki emocji czy emblematy (wyróżnionych

Mamy więc dwie odmiany wyrażenia czas nas mija, w pierwszym przypadku my się porusza-

w: P. Ekman, W.V. Freisen, The repertoire of nonverbalbehevior: Categories, origins, usage, and coding,

my, a czas stoi, w drugim przypadku czas się porusza, a my stoimy. Ważny jest ruch względny

„Semiotica” 1967, nr 1, s. 49-98) ze względu na brak wyraźnego powiazania ich z mową. Gesty adaptacyj-

wobec nas, kiedy przyszłość znajduje się z przodu, a przeszłość z tyłu. [...] Z naszego punktu

ne wywołane najczęściej napięciem psychicznym, pełnią rolę regulatorów tego napięcia, ich zadaniem

widzenia czas nas mija od przodu do tyłu. Czas to przedmiot ruchomy i porusza się w naszym

jest doprowadzić do poczucia komfortu konwersacyjnego (na poziomie psychiczno-emocjonalnym) wyko-

kierunku. Czas jest nieruchomy, a my poruszamy się w czasie w kierunku przyszłości21.

nawcy. Wskaźniki emocji ujawniają emocje pojawiające się w danej sytuacji komunikacyjnej, a emblematy
symbolicznie zastępują skonwencjonalizowana frazę słowną i są najmocniej zdeterminowane kulturowo.
Kategorie gestów z podziału McNeilla to: gesty deiktyczne (wskazywanie odnoszące się także do obiektów

Burzyńska i Libura, omawiając tę metaforyczną sprzeczność, odwołują się do termino-

w przestrzeni mentalnej mówiącego), kohezywne (spajające tekst), uderzenia (batuty, gesty intonacyjne,

logii wprowadzonej przez Bartmińskiego i proponują przyjąć dwa punkty widzenia, a tym

które m.in. podkreślają ważność poszczególnych fragmentów wypowiedzi i wyznaczają jej ramę modalną),
ikony i metafory (jedne i drugie ilustrują pojęcia, z tym że ikony charakteryzują się bliskim podobieństwem między formą gestu a jego znaczeniem, zaś metafory odnoszą się do pojęć abstrakcyjnych, zatem

18

V. Evans, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków 2009, s. 137.

dają wyobrażenie o sposobie ujmowania abstraktów przez mówiącego). Por. A. Załazińska, Metoda analizy

19

Tamże.

środków niewerbalnych pojawiających się podczas wypowiedzi (na podstawie programu Kuba Wojewódzki),

20 B.L. Whorf, Język, umysł, rzeczywistość, Warszawa 1982.

w: Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski, A. Nita, Gdańsk 2012.

21
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G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, Warszawa 2010, s. 78.
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samym dwie perspektywy w potocznym obrazie czasu: emocjonalno-subiektywny i pragma-

Oto fragment wypowiedzi, w którym mówiąca opowiada o swojej koncentracji na teraź-

tyczno-obiektywny . One to determinują dwa sposoby widzenia czasu i dwie współistniejące

niejszości. Podczas wypowiadania słów: ja wiem, co jest tu, w tym, tu i teraz25 wykonuje gest

metafory. Inne wytłumaczenie tej (pozornej jednak) sprzeczności znaleźć można w teorii

pokazany na ilustracjach. Ręce sytuują się w osi wyznaczonej bezpośrednio przed mówiącą

czasu Eugene’a Minkowskiego, który, jak podaje Tarkowska, wskazał „na dwa podstawowe

i utrzymują w takiej pozycji przez całą wypowiedź, a dodatkowo pojawia się ich ruch batu-

sposoby doznawania przyszłości: jeden związany jest z aktywnością, drugi – z oczekiwaniem.

towy (kilkukrotny, lekko z góry w dół), akcentujący słowa tu, w tym, tu, teraz. O ile dłonie

«Przez aktywność dążę ku przyszłości. Przez oczekiwanie [expectation] czas płynie dla mnie

ilustrujące koncept miary czasu, wskazują na początek i koniec pewnego odcinka (sytuują

w przeciwnym kierunku; czuję, że [...] to przyszłość przychodzi do mnie»”23.

się na jego końcach)26, tu zbiegają się ze sobą. Stanowią oś przestrzeni bezpośrednio przed

22

Czas zatem rozumiany jest i językowo ujmowany w kategoriach przestrzeni oraz ruchu

twarzą mówiącej, aby pokazać moment, skupienie uwagi na chwili, na „tu i teraz”. Jest to

w tej przestrzeni. Ten sposób konceptualizacji czasu ujawniają gesty towarzyszące słowom

nierozpraszanie wzroku (nie patrzę na to, co było, co będzie, ogniskuję swój wzrok na patrze-

odnoszącym się do czasu. Mowa tu jednak nie tylko o pojęciu czasu znakowanym słowem

niu na to, co bezpośrednio przede mną) – koncentracja na tym, co bezpośrednio przede mną.

„czas”, ale także o czasowości wydarzeń: następstwie, uprzedniości, powtarzalności, o pojęciu

Teraźniejszość jest zatem konceptualizacyjnie lokowana bezpośrednio przed człowiekiem.

przeszłości, przyszłości i teraźniejszości oraz o konceptualizacji zakresów i jednostek czasu

W tym przypadku wyprofilowany jest jej brak rozciągłości czasowej.

(zarówno tych formalnych dla cywilizacji zachodniej, jak i nieformalnych i subiektywnych).
2.

Oto kilka przykładów gestycznego obrazowania niektórych z tych konceptów budujących pojęcie czasu oraz kryjące się za nimi schematy wyobrażeniowe24.
Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość – analiza przykładów
1.

coś tam powiedziałaś kiedyś.avi

Gest pojawia się w kontekście słów (moment podkreślony): Ktoś mi zadał pytanie:
„a, Ewa, coś tam powiedziałaś kiedyś” i ja nagle tak się łapię – jest jakaś przeszłość?. W przykładzie tym ręka mówiącej wyraźnie wskazuje na przestrzeń po lewej stronie. Podobnie jak
co jest tu i teraz.avi

w następnym przykładzie.
3.

22 B. Burzyńska, A. Libura, Obraz czasu w języku potocznym i naukowym, w: Język a kultura, t.13: Stereotyp jako
przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław
1998, s.138.
23 E. Minkowski, Lived Time. Phenomenological and Psychopathological Studies, tłum. N. Metzel, Evanston 1970,
s. 89.Cyt za: E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Warszawa 1992, s. 119.
24 Metoda opisu korelatu gestyczno-językowego osadzonego w konkretnej sytuacji mówienia bazuje na metodach prezentowanych w pracach Davida McNeilla (np. Hand and mind. What Gestures Reveal about Thought, Chicago 1992), oraz publikacjach pojawiających się w czasopiśmie „Gesture”. Stosowana była także
w pracach Jolanty Antas (np. J. Antas, Gesty – obrazy pojęć i schematy myśli, w: Ikoniczność znaku. Słowo.
Przedmiot. Obraz. Gest, red. E. Tabakowska, Kraków 2007, s. 181–212) oraz moich własnych. Wszystkie przy-

wcześniej coś nie działało.avi

kłady pochodzą z własnej bazy materiałowej – są cytatami audiowizualnymi z programów telewizyjnych
polskich telewizji. Programy dobierane są ze względu na jak największą spontaniczność komunikacyjną
osób występujących i stosunkowo jak najmniejszą ingerencję montażową realizatorów. Szczegóły metody
i jej uzasadnienie metodologiczne w: A. Załazińska, Niewerbalna struktura dialogu, Kraków2006.
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25 Podkreślenia (we wszystkich przykładach) oznaczają te momenty wypowiedzi, którym towarzyszą gesty
pokazane na fotografiach.
26 Por. przykład ostatni.
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Mówiąca, odnosząc się do czegoś, co wydarzyło się wcześniej niż teraźniejszość w narracji (Czyli znaczy, że ona coś tam, wcześniej coś nie działało, że tam coś było niepełne), palcem

5.
Przykład ilustrujący konfrontatywne ujęcie czasowości wydarzeń.

wskazującym wykonuje ruch w lewą stronę w stosunku do swojego ciała.
Przykładów tego typu można znaleźć bardzo wiele. Zdają się one potwierdzać topologiczny schemat wyobrażeniowy: przeszłość lokowana jest w przestrzeni po lewej stronie.
4.

dopiero później zaczął.avi

Mówiąca opowiada o swoim synu, który najpierw coś usłyszał, potem coś powiedział,
a następnie zrozumiał, jak jedno miało się do drugiego: Dopiero później jak gdyby zaczął trawić to, co usłyszał w radiu i co, co powiedział, czym ta mama poleciała.
Czas, a właściwie układ czasowy tych zdarzeń poznawczych, jest tu przedstawiony ge-

powiedział przed konkursem.avi

stami prawej ręki. Kiedy mówiąca odnosi się do wydarzeń wcześniejszych (usłyszenie czegoś
Rozszerzony schemat topologiczny lewo-przeszłość, prawo-przyszłość odnaleźć
można w obrazuje poniższy przykład.

w radiu), wskazuje na przestrzeń po swojej lewej stronie, gdy mówi o tym, co było potem (sytuacja mówienia), wskazuje na przestrzeń po swojej prawej stronie. Wskazywanie to odbywa

Mówiący palcem wskazuje w prawą stronę, kiedy mówi: ale z kolei Boniek powiedział

się tylko ręką (gestem) – ani wzrok, ani tułów nie jest kierowany symultanicznie w żadną

przed, przed tym konkursem.... Przyimek przed wyznacza tu relacje czasowe – przed konkur-

ze wskazywanych dłonią stron. Z kontekstu wynika, że przerwa między jednym a drugim

sem oznacza ‘wcześniej niż konkurs się zaczął’, ‘zanim konkurs się zaczął’.Gest mówiącego

zdarzeniem nie była duża (wiadomość płynąca z radia, pytanie zadane chłopcu przez doro-

jest przestrzenną sceną tych relacji. Wydarzenia mają swoje miejsca w przestrzeni men-

słego, odpowiedź chłopca, o której mówi narratorka), a mimo to następstwo tych zdarzeń,

talnej – usytuowanie ich w czasie, oznacza ulokowanie ich w przestrzeni względem siebie.

ich czasowy układ zostały zobrazowane przez opozycyjne strony – przestrzenie zlokalizowane

Wskazywana przestrzeń jest zatem miejscem czasu wydarzenia.Tarkowska pisze, że [p]od-

pod dwóch stronach (lewej i prawej), w pewnym oddaleniu od siebie.

stawową [...] kategorią strukturalizacji pierwotnych systemów i miar czasu jest zdarzenie” .

Warto zauważyć, że czasowe następstwo tych zdarzeń nie wynika w sposób oczywisty

Zwraca przy tym uwagę na „zdarzeniowy lub p u n k t o w y charakter pierwotnych systemów

z językowych wykładników zdania. Spójnik i jest przecież wykładnikiem parataksy, a jedynie

orientacji w czasie, w odróżnieniu od ciągłego charakteru matematycznych systemów ka-

ikoniczność składni (kolejność predykatów w parataksie odzwierciedlająca kolejność zda-

lendarzowych”28.

rzeń w rzeczywistości)30 kazałaby interpretować strukturę syntaktyczną jako znak następ-

27

Omawiany tu gest jest unaocznieniem dwóch kwestii: 1) wydarzenia są lokowane

stwa zdarzeń. Widocznym znakiem tego następstwa, czasowej niejednoczesności i takiej też

przestrzennie względem siebie (to, które jest wcześniejsze jest bardziej z lewej strony);

konceptualizacji – wyraźnego przeciwstawienia i oddzielenia czasowego zdarzeń – są gesty

2) przyimek przed językowo może odnosić się do relacji czasowych, ale jego schemat

deiktyczne zsynchronizowane ze słowami.

opiera się na własnościach przestrzennych bycia „przed” czymś. Warto jednak zauważyć,
6.

że bycie „przed” zakłada subiektywną perspektywę oglądu. Nie chodzi w tym przypadku
o topologię „przód-tył”, ale mentalne, egocentryczne skanowanie horyzontalne z lewej do
prawej strony29.

27 E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław 1987, s. 30.
28 Tamże.
29 Zob. R. Przybylska, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków 2002.

58
POETYKA GESTÓW

30 J.R. Taylor, Gramatyka kognitywna, Kraków 2007.
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szość – bliżej, przeszłość – dalej (warto zauważyć sytuowanie przeszłości znów po lewej
stronie), oraz schemat przeciwstawności (przyjaciel – rywal) – wartości przeciwstawne
umiejscawiane są w różnych miejscach, po dwóch stronach, leżą w innych przestrzeniach.
8.
dzisiejszy 20-latek za 10 lat będzie.avi

Konfrontatywne ujęcie relacji czasowych jako relacji przestrzennych widoczne jest
także w tym przykładzie. Narrator mówi: Okaże się, że dzisiejszy dwudziestolatek, który się
wydaje czystą matką naturą, za 10, 12 lat będzie Armstrongiem, wskazując wyprostowaną
dłonią na przestrzeń przed sobą, a następnie oddaloną przestrzeń po swojej prawej stronie.
Warto zauważyć, że oprócz dystansu, jaki dzieli te miejsca w przestrzeni, oprócz usytuowania

myśleć w dłuższej perspektywie.avi

lewo – prawo oraz opozycji blisko ciała – daleko od ciała widoczna jest tu opozycja
niżej–wyżej. Innymi słowy: kiedy mowa o czasie „dzisiejszym” ręka wskazuje na przestrzeń

To przykład gestu wskazującego na konceptualizację przyszłości jako dalszej przestrze-

przed mówiącym, blisko, lekko po lewej stronie, niżej (na wysokości poniżej klatki piersiowej

ni przed mówiącym. Podczas wypowiadania słów Mnie jest trudno... dla mnie się liczy te-

mówiącego), a kiedy mowa o czasie przyszłym (za 10, 12 lat) ręka wskazuje na przestrzeń po

raźniejszość. Nie potrafię myśleć w dłuższej perspektywie mówiący wykonuje ruch lewą ręką,

prawej stronie, stosunkowo daleko od ciała i wyżej (powyżej klatki piersiowej). Istotne jest

wyciągając ją wyraźnie przed siebie na długość ramienia, rozpostartą dłonią wskazując kie-

tu nałożenie się na schemat czasowy (teraźniejszość – przyszłość) schematu opozycyj-

runek do przodu.

nych wartości31: nadawca mówi o modelu, wyobrażeniu teraźniejszego, młodego sportowca

9.

niewspomaganego środkami farmakologicznymi i jego przyszłości z dopingiem (wartościowanym negatywnie).
7.

inaczej poukładało.avi

Podobnie ten kierunek pojawia się w geście w przykładzie poniżej. Wprawdzie obrazowany jest tu koncept „poukładać” (zaimek to jest anaforycznym wskaźnikiem rzeczownika
kiedyś przyjaciel, a dzisiaj rywal.avi

życie), ale jednocześnie osadzony jest on w hipotetycznej sytuacji, która nigdy się nie spełniła:
bo gdybym ja, ja była w stanie dać dziecko, to może to jakoś zawirowałoby i inaczej by się to

Taka podwójna opozycja czasu i wartości widoczna jest także w tym przykładzie. Przy

układało. Podkreślonym słowom towarzyszy gest obu rąk przesuwających się równolegle

słowach: jego kiedyś przyjaciel, a dzisiaj wielki rywal pojawiają się dwa gesty: 1) palce lewej

do przodu od ciała narratorki. Przyszłość (rozwijanie się w wydarzeń w czasie), a właściwie

dłoni zostają wyprostowane i wskazują na przestrzeń oddaloną od mówiącego po lewej stro-

działania związane z upływem czasu konceptualizowane są jako ruch w przestrzeni

nie, 2) palce zaginają się w kierunku ciała, tym samym zbliżając się do niego i wskazując

do przodu. Ręce wyznaczają tu już nie tylko kierunek, nie tylko wskazują na określoną

przestrzeń w bezpośredniej bliskości mówiącego. Gesty te realizują schemat teraźniej-

przestrzeń, ale kreślą w tej przestrzeni ścieżkę – co bezpośrednio przywodzi na myśl jeden
z podstawowych schematów wyobrażeniowych ścieżka (droga)32.

31

Wypowiedź dotyczy dopingu stosowanego przez sportowców w kontekście przywołanego skandalu z wykryciem stosowania przez wiele lat dopingu przez jednego z najsłynniejszych kolarzy Lance’a Armstronga.
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32 W polskich tłumaczeniach pojawiają się obie nazwy; por.: O. Jäkel, Metafory w abstrakcyjnych domenach
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Podobny schemat widoczny jest w następnym przykładzie.

ale wyprofilowane w jej wypowiedzi nie jest to, że coś się już zdarzyło, nie aspekt temporalny
predykatu jest tu najistotniejszy, ile wskazanie temporalnego aspektu przyimka po. W tym

10.

kontekście po oznacza ‘dalej niż co innego, za tym czymś’, tym samym „sześćdziesiątka”
(osiągnięcie pewnego wieku) konceptualizowana jest jako miejsce w przestrzeni, na ścieżce
czasu.
12.
Przykład obrazujący konceptualizację miary czasu.

na jutro, pojutrze, za tydzień.avi

kilka lat Tour de France.avi

W powyższym przykładzie gest pojawiający się podczas wypowiadania słów na jutro,

Podczas wypowiadania słów: oni tak naprawdę unieważnili – w sensie sportowym – te kil-

pojutrze, za tydzień jest ruchem prawej ręki w prawo i do przodu, przy czym ręka porusza

ka lat Tour de France, pojawia się gest odnoszący się do słów kilka lat. Gest ten wskazuje na po-

się jakby po wyimaginowanej ścieżce, zatrzymując się przy wygłosie każdego z okoliczników

czątek i koniec – granice – jakiegoś odcinka, przestrzeni, która znajduje się przed mówiącym.

czasu. Okoliczniki te nazywają nie tyle upływ czasu, ile punkty w czasie – a gesty obrazują

***

je jako miejsca w przestrzeni.

Przedstawione gesty towarzyszące słowom, odnoszące się do pojęcia czasu i relacji tem11.

poralnych są przykładami obrazowania bardzo wyraźnych, powtarzających się w różnych
sytuacjach, choć z pewnością nie jedynych, schematów konceptualizacyjnych związanych
z domeną czasu.
Bardzo uwidocznione jest rozumienie zdarzenia jako podstawowej jednostki czasu.
Zwracała na to uwagę Tarkowska: „Stosowanie zdarzenia jako podstawowej jednostki czasu
ma dwie istotne konsekwencje: po pierwsze, czas oparty na zdarzeniach jest nieciągły, po
wtóre, łączenie czasu ze zdarzeniami jest wprowadzeniem perspektywy relatywistycznej,
której konsekwencją jest wielość czasów. Te cechy widać bardzo wyraźnie w pierwotnych

po sześćdziesiątce.avi

systemach orientacji w czasie”33. Potoczne myślenie o czasie zdaje się opierać na podobnym
schemacie. Czas wydarzenia to miejsce w przestrzeni, stosunki czasowe między wyda-

Moment w czasie jest miejscem w przestrzeni – taką konceptualizację potwier-

rzeniami (coś było wcześniej, później, coś nastąpi po czymś) lokowane są w przestrzeni wzglę-

dza także ten gest wykonany podczas wypowiadania słów: [życie – przyp. własny] po sześć-

dem siebie – to miejsca przed lub za. Lokowanie w przestrzeni odbywa się wyraźnie antro-

dziesiątce zaskoczyło trochę. Mówiąca, wykonując ten gest (w przestrzeni przed nią i do przo-

pocentrycznie i egocentrycznie. Można wręcz mówić o egocentryzmie cielesnym. Przeszłość

du), wyznaczyła także dłonią pewną barierę, wyobrażeniową granicę. Użyła czasu przeszłego,

(także wydarzenie wcześniejsze niż inne wydarzenia) umiejscawiana jest gestycznie po lewej

dyskursu, Kraków 2003; A. Libura, Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych
centrum-peryferie i siły, Wrocław 2000.
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33 E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław 1987, s. 30.
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stronie, odpowiednio przyszłość – po prawej stronie, a teraźniejszość bezpośrednio przed cia-

używanie bardzo wielu różnych konceptualizacji, z których część jest ze sobą niespójna”41.

łem mówiącego. Na schemat lewo-centrum-prawo nakłada się schemat blisko-daleko

Odwołanie do schematów wyobrażeniowych daje jednak możliwość wydobywania tych kon-

(w stosunku do ciała): teraźniejszość zawsze lokowana jest bliżej ciała (gesty deiktyczne wska-

ceptualizacji nie tylko z ich językowych, ale również gestycznych korelatów.

zują na tę przestrzeń), przeszłość i przyszłość – dalej do ciała. Gesty pokazują także, że przyszłość jest przestrzenią przed ciałem, a nie za nim (jak może być w innych kulturach). Konceptualizacje czasu uwidocznione w gestach odnoszą się także do schematu ścieżki, drogi
– zwłaszcza jeśli mowa o przemijaniu i upływie czasu oraz związanych z tym zmianami.
James i Woodsmall (kojarzeni z koncepcjami programowania neurolingwistycznego) piszą
o liniach czasu34. Zostawiając na boku szczegóły tej koncepcji, spierałabym się z rozpowszechnioną wizją liniowości czasu. Sądzę, że pomimo oczywistych podobieństw między ścieżką
a linią, to ta pierwsza jest konstruktem pojęciowym dla czasu – ważna jest jej przestrzenność
i wielkowymiarowość w odróżnieniu od jednowymiarowej linii.
W gestach nie natknęłam się do tej pory na konceptualizację czasu jako pojemnika,
o której piszą Burzyńska i Libura35. Językowo o takiej konceptualizacji zaświadczać mają
wyrażania takie jak: zmieścić się w czasie, zrobić coś w dwie godziny, w pięć minut. „Schemat wyobrażeniowy pojemnika składa się z wnętrza, ścian oraz zewnętrza, te trzy elementy
muszą bowiem istnieć, aby można było mówić o pojemniku”36, jest to „zamknięcie w trójwymiarowej, ograniczonej przestrzeni”37. Gesty jednak nie potwierdzają dokładnie takiej konceptualizacji. Czas jest raczej ograniczany jak przestrzeń pomiędzy wytyczonymi początkiem
i końcem ścieżki, a miara czasu jest fragmentem tej ścieżki.
Przestrzeń czasu postrzegana jest w naszej kulturze raczej horyzontalnie niż wertykalnie. Układ wertykalny pojawia się w innych kulturach, co pokazała Kawai Chui w stosunku
do kultury chińskiej38 (a Calbris pisała, że w kulturze francuskiej teraźniejszość nie jest bezpośrednio przed mówiącym, ale na wysokości jego stóp39). Z kolei na horyzontalność tego
układu zwracał uwagę Alan Cienki, który analizował gesty metaforyczne dotyczące czasu
w języku angielskim40. Różnice konceptualizacyjne wykazane w badaniach wskazują na silne
kulturowe uwarunkowania postrzegania pojęć temporalnych.
Niewykluczone, że – jak pisze Libura – „[a]by ująć całe bogactwo ludzkiego doświadczenia związanego z tak skomplikowanymi kategoriami, jak życie i czas, konieczne staje się

34 T. James, W. Woodsmall, Time line theraphy and the basis of personality, Cupertino 1988.
35 B. Burzyńska, A. Libura, Obraz czasu w języku potocznym i naukowym, w: Język a kultura, t.13: Stereotyp jako
przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław
1998, s.137.
36 V.Evans, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków 2009, s. 138.
37 A. Libura, Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych centrum-peryferie
i siły, Wrocław 2000, s. 56.
38 K. Chui, Conceptual metaphors in gesture, „Cognitive Linguistics” 2011, nr 22–23, s. 437–458.
39 G. Calbris, The Semiotics of French Gesture, Bloomington 1990.
40 A. Cienki, Metaforic Gestures and Some of their Relations to Verbal Metaforic Expressions, w: Discourse and
Cognition: Bridging the Gap, red. J.-P. Koenig, Stanford, s. 189–204.
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41

A. Libura, Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych centrum-peryferie
i siły, Wrocław 2000, s. 83.

W opublikowanej już ponad dekadę temu książce Krystyny Jarząbek pod optymistycznie
brzmiącym tytułem Rehabilitacja języka gestów1 autorka pisze:
W potocznym odczuciu porozumiewanie się za pomocą gestów bywa odbierane jako gorsze
niż komunikacja dźwiękowa. Głównym powodem tego rodzaju postawy jest zapewne fakt, że
przeważająca część ludzi posługuje się systemem fonicznym. Warto jednak przypomnieć, że
umowne gesty oraz mimika odgrywają istotną rolę nawet w naszych codziennych kontaktach2.

Wydaje się jednak, o czym świadczy choćby i ten zbiór tekstów poświęconych poetyce gestu,
że świadomość roli komunikacji niewerbalnej, docenianie jej i zwracanie bacznej uwagi i na
jej rolę, i na kształtowanie umiejętności opanowywania pozawerbalnych kanałów komunikacyjnych jest dzisiaj znacznie bardziej rozpowszechnione. Bierze się to nie tylko z samego
postępu wiedzy, ten w świadomości społecznej może, ale przecież nie musi, czynić tak szybko
i tak dalece idących zmian. Komunikowanie pozawerbalne, zwane też przynajmniej częściowo „mową ciała”, jest istotnym składnikiem refleksji dynamicznie rozwijających się nauk
z kręgu komunikacji społecznej, stało się jednym z ważnych elementów składowych treningów komunikacji interpersonalnej, treningów managerskich, szkolenia technik sprzedaży,
wreszcie weszło na stałe do kanonu technik kształtowania wizerunku w politycznym i nie
tylko politycznym marketingu i public relations. Jak podkreśla Dale Leathers:
sygnały niewerbalne służą podstawowym metakomunikacyjnym funkcjom w komunikacji interpersonalnej. Ponieważ funkcja metakomunikacyjna jest kluczowym determinantem komunikacji o wysokiej jakości, właściwe odszyfrowywanie sygnałów niewerbalnych stanowi jeden
z najważniejszych czynników w dochodzeniu do tego celu3.

Więziotwórcza moc komunikacji niewerbalnej, którą sobie najpierw uświadomiono,
a następnie poprzez zastosowanie różnych technik treningowych zaczęto funkcjonalizować
w wielu aktywnościach społecznych, w których nadrzędną zmienną jest skuteczność i udatność procesu komunikowania, stała się także obiektem refleksji o charakterze teoretycznym
i eksperymentalnym. Coraz częściej więc w refleksji badawczej pojawia się problematyka
kinezycznych i proksemicznych elementów komunikacyjnych, komunikowania ciałem, ekspresji twarzy, zachowań wzrokowych i kontaktu fizycznego o charakterze komunikacyjnym
(dotyku). Gdy przypomnimy wymogi współczesności, takie jak choćby konieczność poznania
i respektowania podstawowych technik negocjacyjnych w wielu obszarach życia społecznego
czy aspektów barier i obszarów wspólnych w komunikowaniu międzynarodowym i międzykulturowym, poprawnej deszyfracji sygnałów niewerbalnych w relacjach oficjalnych i nie-

1

K. Jarząbek, Rehabilitacja języka gestów (na przykładzie porozumiewania się zakonników i mniszek), Katowice
1999.

2

Tamże, s. 9.

3

D.G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2009, s. 23.
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oficjalnych oraz sferze marketingu, sprzedaży, HR, relacji pomiędzy płciami, relacji typu

(nienotowanych w większości w pracy Jarząbek) oraz przedstawię wyniki własnych badań

lekarz-pacjent, sprzedawca-klient, waga świadomości tego, co Krystyna Jarząbek ostrożnie

sondażowych w omawianym tu zakresie. Wskażę także na udokumentowane techniki pracy

określała mianem komunikowania drugiej kategorii, jawi się dzisiaj zupełnie inaczej. Na-

nad postawą ciała, gestykulacją i kinezyką, która była jednym z ważnych składowych procesu

wet jeśli, co jest zgodne z przeświadczeniem piszącego, komunikacja niewerbalna jest mniej

formacyjnego w społecznościach zakonnych.

semantycznie pełna i skuteczna niż komunikowanie werbalne, mniej prezycyjna, poddaje

Komunikacja gestyczna, w której – w uproszczeniu – pojedyncze pojęcia zamiast werbal-

się z większym trudem rygorom standaryzacji, a redundantność kodu gestycznego obniża

nie wyraża się poprzez gest(y), w wypadku społeczności zakonnej jest przykładem można tak

sprawność wykorzystań komunikacyjnych, trzeba przyznać, że komunikowanie niewerbalne

to określić klinicznym generowania systemu porozumiewania się warunkowanego wymo-

odgrywa szalenie istotną rolę w wielu obszarach życia indywidualnego i społecznego.

gami zewnątrzjęzykowymi. Zastępowanie mowy dźwiękowej środkami symbolicznymi, któ-

Waga zarówno kodów proksemicznych, jak i kinezycznych w komunikacji dostrzegana

re wykluczają przede wszystkim właśnie sferę dźwięku (o zachowanie milczenia osobistego

była i eksponowana w społecznościach zamkniętych, takich jak wspólnoty zakonne klauzu-

i niezakłócanie ciszy i kontemplacyjnego klimatu miejsca w tym wypadku bowiem chodzi),

rowe, od samych początków ich organizacji. Truizmem byłoby stwierdzenie, że specyficzna

podyktowane było6 wymogami przepisów wewnętrznych poszczególnych zakonów i klaszto-

postawa ciała jest jednym z tych elementów, które komunikują relacje hierarchiczne w gru-

rów, a szerzej brało się z kultywowania milczenia jako cnoty i drogi do samopoznania oraz

pie, ustanawiają je i utwierdzają. Oczywistością jest również, że specyficzna postawa ciała

ćwiczenia się w kontemplacji, doskonalenia w ascezie i umartwieniu zmysłów. Oczywiście, je-

konstruuje poprawne relacje między mnichem/mniszką (czy nawet szerzej między wyznaw-

śli uznamy powszechność pewnych znaków w całym zakonie, można przypuszczać, że poma-

cą) a sferą, przestrzenią lub symbolami sacrum.

gały one w pokonywaniu barier w komunikacji językowej, gdy w klasztorze zjawiali się mnisi

Krystyna Jarząbek w pracy dotyczącej języka gestów, czyli tradycyjnych form komuni-

nieposługujący się językiem miejscowego konwentu. Uciekanie się do gestycznych sposobów

kowania za pomocą ustalonych, wystandaryzowanych, umownych znaków (przede wszyst-

komunikowania w pewnych sytuacjach w społeczności klasztornej nie było też zasadniczo

kim o charakterze gestycznym, ale nie tylko), uwagę koncentrowała na skompletowaniu

wyznacznikiem socjolektalnym ani tym bardziej nie miało prowadzić do generowania języka

listy znaków gestycznych i przyporządkowaniu im odpowiednich treści semantycznych oraz

o charakterze tajemnym (rozumianego jako kod, który pełni funkcje integracyjne oraz dzielące

wskazania odmienności lub jakichś wyróżników w obrębie różnych zakonów mniszych: be-

społeczność komunikacyjną na grupę wtajemniczonych, którzy znak rozumieją, i tych, którzy

nedyktynów, cystesów, karmelitanek bosych, brygidek, benedyktynek, trapistów. Autorka

zostają wykluczeni z tej grupy, a także realizuje funkcje identyfikacyjne i demaskacyjne oraz

korzysta z nielicznej, gdyż taka jest specyfika tej tematyki, że jest traktowana marginalnie,

szyfrograficzne). Nie miał też kod gestyczny zapewne funkcji magicznych czy stratyfikujących,

przede wszystkim obcojęzycznej literatury. Przypomina benedyktyńskie zestawienia gestów:

umiejętność posługiwania się nim nie stanowiła wprost dowodu na zaawansowanie w for-

Bernarda z Cluny, Ulryka z Zell i Wilhelma z Hirsau , przyswaja polskiemu odbiorcy pra-

macji czy nie była przejawem jakiegoś grupowego wtajemniczenia i jego kolejnych stopni.

cę Roberta A. Barakata dotyczącą języka gestów u cystersów5, przywołuje postać założyciela

Inaczej można oceniać pozostałe elementy kinezyczne, o czym mowa będzie jeszcze poniżej.

4

trapistów de Rance’go i jego kodyfikację 462 znaków używanych w zakonie ścisłej obser-

Współcześnie, podobnie jak przed wiekami, silentium sacrum, czyli wielkie milczenie,

wancji, oraz listę znaków obowiązujących w brygitańskim klasztorze la Syon. Każdorazowo

obowiązuje zasadniczo we wszystkich wspólnotach zakonnych (mniszych, ale także czyn-

dochodzi do wniosku, że w polskich społecznościach zakonnych zwyczaje komunikacyjne

nych) w godzinach późnowieczornych, nocnych i porannych (czyli od komplety lub ostatniej

o charakterze pozasłownym były niezwykle rzadkie i są bardzo skromnie poświadczane.

wspólnej modlitwy do pierwszej wspólnej modlitwy o poranku), w niektórych wypadkach

Dodatkowo autorka dokonała rekonstrukcji pewnej listy znaków, którymi posługiwali się

także pojawia się jako okołogodzinne obowiązkowe milczenie w ciągu dnia (zwykle około

niegdyś benedyktyni (ale nie polscy) i – najliczniejszej – cysterów (ale też jest to eksplikacja

godziny 15 na znak pamięci i szacunku dla godziny śmierci Chrystusa).

z literatury i archiwaliów zachodnioeuropejskich). Pewne rudymentarne formy komunika-

Czas milczenia budzi problemy nie tylko wynikające z umiejętności i konieczności po-

cji bezsłownej Krystyna Jarząbek odnalazła u polskich karmelitanek bosych (i ich czynnych

wściągnięcia języka, tymi kwestiami się zajmować nie będziemy, ale stawia wyzwania czysto

odpowiedniczek karmelitanek Dzieciątka Jezus), brygidek i benedyktynek. Idąc śladem jej

techniczne. Bywają przecież sytuacje, w których nocą mimo obowiązku milczenia powiedzieć

poszukiwań, w poniższym tekście przedstawię założenia komunikacji gestycznej w zako-

coś trzeba koniecznie do współbrata czy współsiostry, przełożonego, gościa klasztoru, wezwa-

nach mniszych (na materiale własnych poszukiwań, by nie dublować już wykonanej pracy),

nego do chorego lekarza czy specjalisty, który pojawia się z konieczną interwencją techniczną.

następnie wskażę ślady takiej aktywności komunikacyjnej w dokumentach z różnych epok

Mimo pewnych złagodzeń, szczegółowo umieszczanych w dyrektoriach czy zwyczajnikach,

4

6

5

Za każdym razem byłyby to jednocześnie swoiste podręczniki języka gestów dla określonej wspólnoty żyjącej

Będę konsekwentnie używać form czasu przeszłego, choć życie kontemplacyjne ma się wcale dobrze, a zja-

w konkretnym opactwie (ewentualnie w klasztorach fundowanych przez opactwo macierzyste).

wisko komunikacji niewerbalnej szczątkowo można i dzisiaj odnaleźć w niektórych, nielicznych co prawda,

R. A. Barakat, The Cistercian Sign Language. A Study in Non-verbal Communication, Michigan 1975.

konwentach klasztornych w Polsce.

68
POETYKA GESTÓW

69
Igor Borkowski. Milczenie i jego gesty

które określają obyczaje życia w poszczególnych konwentach, nie wszystko daje się także

nych był system daktylograficzny, czyli zespół układu palców, który pozwalał naśladować

przewidzieć i zanotować. Zwykle dozwalano więc na rozmowę z chorymi, wyznaczony czło-

kształt liter i „palcować” poszczególne słowa języka naturalnego. Dzięki istnieniu takiej po-

nek konwentu, który zajmował się kontaktami z gośćmi klasztoru, mógł być dyspensowany

dwójnej milczącej komunikacji możliwe było rozszerzanie potencji wypowiedzi do równej

do rozmowy z nimi także w czasie wielkiego milczenia (oczywiście w sytacjach, które tego

językowi naturalnemu – tam, gdzie brakowało odpowiednika ideograficznego, można było

realnie od niego wymagały). Możliwa była także rozmowa czy ogólnie komunikowanie głoso-

słowo mówione zastąpić jego daktylograficznym literowaniem. Ocena Krystyny Jarząbek jest

we w wypadkach nagłych, gdy np. nieostrzeżenie o rozprzestrzeniającym się pożarze byłoby

dla języka gestów bardzo przychylna. Autorka wieloktrotnie wskazuje, że to „mowa” żywa, że

przeciw zdrowemu rozsądkowi. Współcześnie polskie mniszki także do rygorystycznego prze-

jest istotna dla licznej grupy użytkowników, że warta jest dalszych badań. Nieco inaczej rzecz

strzegania milczenia mają pragmatyczne podejście: „W nocy w czasie wielkiego milczenia

przedstawia się, gdy spróbujemy zidentyfikować te grupy, które by się regularnym systemem

mogą być sytuacje jakiegoś zagrożenia, w których konieczne jest werbalne porozumienie.

znaków gestycznych porozumiewały w klasztorze współczesnym. Okazuje się, że z jednej

Nie jest to jakoś określone, w takich sytuacjach mamy kierować się zwykłym rozsądkiem” .

strony jest to system znakowy znany niewielkiej grupie duchownych, z drugiej występuje

7

Nacisk na dochowanie milczenia dotyczy w społecznościach zakonnych zwykle dwóch

(występował) na ziemiach polskich w bardzo ograniczonym zakresie.

kategorii: miejsca i czasu. W tym pierwszym wypadku (znów uogólniając) w każdym klasz-

O tym, że już w czasach historycznie odległych musiało ujawniać się jakieś emocjonalne

torze wskazuje się przestrzenie, w których komunikacja werbalna jest w ogóle zakazana;

napięcie i – tak można by interpretować – swoista niechęć, odczuwanie gorszości, mniejszej

zwykle należy do nich część korytarzy, dormitorium (gdy jest lub było wspólnym miejscem

przydatności gestów w komunikowaniu, świadczy choćby zapis, który do naszych czasów

do spania), refektarz, kościół lub kaplica, chór zakonny, katakumby lub cmentarz. Rzecz

dotrwał w formie omówień, a sięgać miałby końca XIII wieku. Oto protektor organizujących

jasna miejsca te bywają przestrzenią aktywności komunikacyjnej, ale tylko o charakterze

fundację starosądecką klarysek w podkrakowskiej Skale taką czyni uwagę:

liturgicznym. Ograniczenia co do czasu to wspomniane wyżej wielkie milczenie obejmujące
czas pomiędzy ostatnią modlitwą wieczorną a pierwszą modlitwą poranną, w niektórych

Wszystkie zaś niech usiłują używać znaków zakonnych równie i uczciwych… – list kardynała

wspólnotach obejmuje także godzinną ciszę popołudniową, w niektórych także wybrane

Mateusza protektora zakonu św. Klary z 1281 r. zezwalający za zgodą i wiedzą papieża ksieni

okresy, w których przypadają indywidualne lub wspólnotowe rekolekcje lub przygotowanie

konwentu w Skale na przeniesienie do Starego Sącza zwyczajów klasztoru w Skale8.

do istotnych wydarzeń ogólnokościelnych (np. najważniejszych świąt religijnych), a także
dotyczących wspólnoty (wtedy milczenie nakładane jest na pojedynczego członka konwentu – w czasie indywidualnych rekolekcji lub przygotowania do złożenia ślubów zakonnych,
nierzadko także rozciąga się jeszcze na kilka kolejnych dni po akcie profesji).
W wielu wspólnotach, choć jak pisze Krystyna Jarząbek rzecz jest trudna do pełnej rekonstrukcji z powodu braku źródeł i nikłego jak dotąd zainteresowania badaczy, wytworzył się
pewien kod gestyczny, który umożliwiał porozumiewanie się w podstawowych kwestiach związanych z bieżącymi, istotnymi kwestiami. Jak wspomina autorka, nie bez przyczyny np. u cystersów czy trapisów najliczniejsze frekwencyjnie na listach gestycznych zamienników leksyki
werbalnej były te, które odnosiły się do ról i funkcji zakonnych (ksiądz, przełożony, mistrz nowicjuszy, nowicjusz) czy do obszaru rzeczowego związanego z pokarmem (ser, chleb, sól, mleko
itd.). To okoliczności zewnętrznojęzykowe zmuszały do posługiwania się dyskretnymi gestami

Wydaje się, że to byłby i dowód na istnienie jakiegoś rozbudowanego systemu gestów
w klasztorze fundacyjnym, który je przekazuje niejako w wianie swojej fundacji. Można by
też wyczytać w tym lapidarnym fragmencie pewną naddaną wolę dowartościowania gestu
jako równoprawnego, choć chyba wymagającego nie tylko dodatkowej nauki, ale też większego wysiłku w użyciu komunikacyjnym jako zamiennika języka naturalnego. Jest z tym
pewien wyraźny mozół, który nie zostaje przezwyciężony przez kolejne pokolenia zakonnic.
Janusz Królikowski, edytując Drogi duchowe starosądeckich klarysek w XVII wieku, zamieszcza i taki fragment z licznie zachowanych reparacji zakonnych, czyli zbiorów dokumentów
powizytacyjnych, w których kolejni posiadający duchową jurysdykcję nad klasztorem biskupi
miejscowi polecali, co i jak należy w życiu wspólnoty zmienić, by było bliskie (najczęściej) ich
wyobrażeniu o życiu zakonnym:

w miejsce komunikowania werbalnego, które np. w czasie spożywania posiłków było zakazane.

cap. X które powieda o rozmowie sióstr. Siostry wszystkie mają się uczyć i obchodzić na rozmo-

Język gestów ma w większości udokumentowanych wypadków charakter leksykonu,

wie znamiony i znaki zakonnemi, tudzież też i poczciwemi9.

w którym gest lub zespół gestów zastępuje pojedyncze słowa. Tylko u cystersów i trapistów
zachowały się przekazy świadczące o istnieniu szczątkowej gramatyki tego systemu, która
pozwalała tworzyć niejako pełny system komunikacyjny, generujący ciągi wypowiedzeniowe.
Kolejnym elementem wspomagającym komunikację niewerbalną w społecznościach zakon-

8

Reguła sióstr zakonu świętey Klary od Naywyższego Pasterza Rzymskiego Urbana czwartego podana i z łacińskiego na polskie od słowa do słowa przełożona; Archiwum Klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu, Rg/a-2;
R. X: O sposobie mówienia i że proznych słów strzedz się powinne.

9
7

Informacja własna: Mniszki bose Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (karmelitanki bose), Szczecin.
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Drogi duchowe starosądeckich klarysek w XVII w, Archiwum klarysek w Starym Sączu s-1, wyd. i oprac.
ks. J. Królikowski, Tarnów 2010, s. 34.
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Wynikałoby z powyższego, że jakiś kodeks zestawiający przeznaczone do użytku w klasz-

Rzeczywiście, także moje rozmowy sytuują historię języka gestów jako zakończoną

torze znaki był znany, ale też skoro się o konieczności uczenia takiego sposobu porozumie-

zapewne w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak by wynikało ze wspomnień najwybit-

wania jak gestyczny przypominało, znak to, że nie był on używany chętnie. Zalicza się gesty

niejszej znawczyni życia zakonnego w Polsce s. Małgorzaty Borkowskiej11, która pamięta, że

(znaki zakonne), co w powyższym cytacie zostało podkreślone, do tego typu zachowań, które

w swojej zakonnej młodości (czyli w latach 60. minionego stulecia) starsze pokolenie sióstr

zakonnicy przystoją, są „znakami zakonnymi” właśnie, są także uznane za poczciwe, a więc

wspominało, że coś takiego jak znaki gestyczne służące do porozumiewania się w czasie lub

zgodne z duchem życia mniszego, pobożne, żadną zdrożnością w użyciu kondycji duchowej

miejscu nakazanego milczenia za ich młodości zakonnej funkcjonowało. W drugiej połowie

zakonnicy nie zagrażają.

XX wieku było jednak to już tylko pewną klasztorną ciekawostką do odmiennego niż natu-

Jeszcze w połowie XIX wieku zabiega się, by gesty były używane zamiast komunikacji

ralny wykorzystania: w klasztornym teatrze w opactwie sióstr benedyktynek w Żarnowcu

dźwiękowej, przypominając o tym młodym członkiniom wspólnot zakonnych żeńskich na

na Pomorzu odbyła się swego czasu inscenizacja, w której młodsze siostry za radą i sugestią

przykład w taki sposób:

starszych przedstawiły w dwóch wersjach kilka scenek, które najpierw były aranżowane
jako dialogi gestyczne, a później pokazywane raz jeszcze, ale już dialogowane w języku na-

w czasie milczenia wystrzegać się nie tylko słów, ale nawet pokrząków – echę, –fu, –fiur itp.

turalnym. Przykładowo taka scenka mogła dotyczyć sytuacji, gdy podczas okresu milczenia

prócz mignąć10.

w klasztorze z powodu rekolekcji przyszedł ksiądz spowiednik (nakreślenie kółka palcem
wskazującym prawej ręki na czole, a jeśli miałby nim być zakonnik, gest byłby uzupełniony

Są to ważne zapisy, pokazują bowiem, że język gestów nigdy ani nie był czymś w prak-

dotknięciem welonu na wysokości lewego ramienia, co symbolizować miało mnisi kaptur),

tyce spontanicznym i oczywistym, ani też nigdy nie było tak, że wszyscy chętnie go używali

o czym furtianka informuje ksienię (nakreślenia krzyża kciukiem na wysokości piersi; ksieni

i przez to stawał się kodem równym językowi naturalnemu. Kilka powyższych przykładów

jako jedyna w konwencie nosi na szkaplerzu krucyfiks), będzie spowiadał siostry (wskazanie

pokazuje również, że praktyka zakonna nigdy nie była systemem znakowym – gestycznym

palcem wskazującym prawej ręki na usta i ucho), a zacznie od nowicjuszek (pokazanie prawą

przesycona (przynajmniej w życiu codziennym klasztorów na ziemiach polskich). Wydaje

wyprostowaną płasko dłonią trzech kolejnych poziomów, podobnie jakbyśmy chcieli pokazać

się także, że przekaz zasad dotyczących gestów, których się w poszczególnych wspólnotach

wskakiwanie na kolejne stopnie schodów). Skoro się taki spektakl odbywał właśnie w formie

używało, był chyba tylko praktyczny (kolejne pokolenia uczyły się od starszych poprzez

inscenizacji historycznej, to znak, że już około półwiecza temu komunikacja za pomocą ge-

naśladownictwo). W przeciwieństwie do cystersów, trapisów, a także, co przywołuje Kry-

stów była tylko pewną obyczajową ciekawostką, a dodatkowo, gdy ją trzeba było prezentować

styna Jarząbek, brygidek, żyjących w klasztorach zachodniej Europy, w archiwach polskich

także w udźwiękowionej wersji, możemy przypuszczać, że czytelność tego przekazu w drugiej

nie zachowały się spisane listy gestów do użycia w czasie milczenia. Nie musi to być fakt

połowie dwudziestego wieku była zasadniczo znikoma.

rozstrzygający, być może po prostu nie dotrwały one do naszych czasów. Moje badania

Dale Leathers zwraca uwagę na bariery w komunikacji niewerbalnej, z których za naj-

dotyczace praktyki milczenia i dydaktyki zachowań komunikacyjnych w polskich społecz-

istotniejsze uznaje: trudności w poprawnej deszyfracji intencji nadawcy, rozbieżność między

nościach zakonnych nie przyniosły dotąd dowodów na to, by np. w podręcznikach dla

gestem a jego deszyfracją, rozbieżności pomiędzy intencją nadawcy a rzeczywistym kształtem

mistrzyń nowicjuszek pojawiły się jakiekolwiek wskazania o charakterze teoretycznym

komunikatu i jego odbiorem12.

dotyczące zagadnienia komunikacji za pomocą gestów i dydaktyki tego sposobu porozumiewania się.

W wypadku komunikowania gestycznego realizowanego w klasztorze najistotniejszym
obciążeniem wydaje się ryzyko sprowokowania niezamierzonej sytuacji humorystycznej. Życie

Próba badań sondażowych – podobne przeprowadziła już wcześniej Krystyna Jarząbek

zakonne nie wyklucza czy nie zakazuje posiadania poczucia humoru, w pewnych sytuacjach

– częściowo potwierdza jej ustalenia, częściowo poza nie wykracza. W pracy Rehabilitacja

dozwala się czy nawet się spontanicznych wybuchów radości oczekuje. Pamiętajmy jednak, że

języka gestów znajdujemy wyniki rozmów autorki z reprezentantkami karmelitanek bosych

system gestów powoływany był do obsługi sytuacji komunikacyjnych w tych częściach doby

i benedyktynek żyjących w polskich klaszotorach oraz polskich cystersów, benedyktynów

lub w tych przestrzeniach klasztoru, w których nacisk kładziony był na kontemplacyjne sku-

i kamedułów. Autorka dochodzi do wniosku, że mnisi nigdy się w polskich klasztorach ge-

pienie, powagę, powściąganie zmysłów i wewnętrzną oraz zewnętrzną ascezę: „Przekazywanie

stami jako kodem komunikacji nie posługiwali, zakonnice zaś rzadko (poza karmelitankami,

dłuższych informacji może być ryzykowne, gdyż każda z prowadzących dialog sióstr może je

o czym poniżej).

zrozumieć w inny sposób. Czasem jest to powodem różnych zabawnych sytuacji”13.

10 Szkoła duchowna, czyli ćwiczenia dla panien w Nowicyacie będących za przełożeństwa Najprzewielebniejszej

11

Informacja własna: s. Małgorzata Borkowska, Opactwo SS. Benedyktynek w Staniątkach.

w Bogu Panny ksieni Agnieszki Stokłosińskiej roku p. 1855, Archiwum klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu,

12

D.G. Leathers, Komunikacja…, s. 340.

Rk/b-5.

13

Informacja własna: Mniszki bose Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (karmelitanki bose) Szczecin.
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W miejsce komunikacji gestycznej w czasie i miejscach nakazanego milczenia większość konwentów wprowadziła system języka pisanego i komunikację za pomocą notatek
czynionych na kartkach. Momentem przejściowym (porzucania gestów na rzecz tekstu pi-

Współcześnie kwestie komunikacji traktuje się jeszcze inaczej, uznając komunikowanie na piśmie za w pewnym stopniu utrudnienie i wyzwanie, stosowane wtedy, gdy to jest
możliwe, w ograniczonym, podstawowym zakresie:

sanego) było zapewne odnalezione przeze mnie w jednym ze zwyczajników staniąteckich

[...] jeżeli siostry potrzebują się porozumieć odnośnie wykonywanej pracy czy w jakiejś innej

wskazanie dotyczące procedury komunikowania się w czasie lub miejscu milczenia:

sprawie to: jeśli sprawa jest krótka – piszą na kartkach, jeśli wymaga wyjaśnienia – porozumiewają się ustnie, starając się o zwięzłość i konkretność wypowiedzi, unikając dygresji czy

[...] ścisłe milczenie nocne: [...] w przypadku prawdziwej potrzeby trzeba się porozumieć za po-

poruszania tematów niezwiązanych z konkretną sprawą czy pracą18.

mocą znaków lub pisania. Jeśliby ten sposób był niewystarczający, należy mówić bardzo cicho,
używając minimum słów i usuwając się w miejsce jak najbardziej ustronne14.

Przechodzenie od komunikacji gestycznej do języka naturalnego w jego fonetycznej formie
notują także we wskazaniach dotyczących życia wspólnotowego polskie sakramentki. Następujący zapis odnajdujemy w obowiązujących je współcześnie regułach życia w klasztorze:
„w wypadku konieczności należy mówić krótko i cicho, ale życzliwie, by zarówno słowa, jak
i milczenie sprzyjały utrzymaniu pokoju w klasztorze. Nie powinno się mówić, gdy można

Ponieważ to klasztory karmelitańskie zachowują dzisiaj w wymiarze dziennym najdłuższe i najrygorystyczniej przestrzegane okresy milczenia, są najlepszym przykładem tego,
jak taka komunikacja przebiega. Polskie karmelitanki, o czym pisała już Krystyna Jarząbek,
zachowały w największym stopniu system komunikacji za pomocą gestów. Jest on w wielu
polskich wspólnotach nadal żywy, a same siostry tak o jego nabywaniu i posługiwaniu się
nim piszą:

się porozumieć znakami”15.

[...] wspólne codzienne prace jak mycie naczyń wykonujemy w milczeniu, w razie potrzeby

Zwyczajniki jako podręczniki zachowania się i reguł obyczajowych obowiązujących

porozumiewając się przy pomocy gestów, aby nie rozmawiać, często komunikujemy się na kart-

w danej wspólnocie zwykle dość precyzyjnie ilustrują obyczaje danego miejsca i czasu, pi-

kach. Zawsze powinnyśmy mieć przy sobie karteczki i długopis. Mamy też umówiony zestaw

sane są nie z punktu widzenia ideału czy wyimaginowanego projektu życia zakonnego, ale

gestów, którym posługujemy się spontanicznie, ucząc się go bardzo szybko. Nie jest to język

dotykają jego zwyczajnej codziennej praktyki, pokazując to, co byłoby poziomem możliwego

migowy, ponieważ gesty oznaczają najczęściej całe słowa lub nawet wyrażenia, nigdy poje-

do realizacji wzorca, jednocześnie respektując ludzkie możliwości i miejscowe okoliczności

dyncze litery np. jednym gestem można zapytać, czy siostra wie, gdzie jest matka przełożona

ideał ograniczające. Tak dzieje się i tym razem: bezimienni autorzy zwyczajnika na pierw-

i otrzymać odpowiedź: w rozmównicy wyrażoną również jednym prostym gestem. Najczęściej

szym miejscu stawiają język gestów lub równoważny mu, ale jednak wymieniany jako drugi

gesty umożliwiają takie proste dialogi…19.

system notatek. Dopiero gdy te zawodzą, dopuszcza się komunikację w języku naturalnym
(z ewentualnymi obostrzeniami).
Pytane o sposoby komunikacji zamiennej w stosunku do języka naturalnego i jego
dźwiękowej formy współczesne zakonnice klauzurowe np. karmelitanki bose najczęściej
wskazują właśnie na formę krótkich komunikatów pisanych na kartce:

Pomijanym w dotychczasowej refleksji badawczej, a z punktu widzenia, który tu obrałem, bardzo interesujący, jest jeszcze jeden wątek w podejściu społeczności zakonnych do
komunikacji gestycznej. W wielu dokumentach pisanych, a także w bieżącej, współczesnej
nawet, praktyce wychowawczej przygotowującej do życia zakonnego pojawia się problem
kodu kinezycznego, obejmującego ruchy ciała, mimikę, gesty, komunikowanie wzrokowe

[...] tam, gdzie nie można mówić, a trzeba się skomunikować – pisze się na kartce16.

Podobnie dzieje się u benedyktynek w Łomży:
[...] jeśli zachodzi konieczność w czasie wielkiego milczenia, piszemy na kartce17.

oraz kontakt cielesny, towarzyszące mowie naturalnej lub ją wspomagające (także kinezykę
traktowaną rozłącznie, jako oddzielny sposób emocjonalnej ekspresji cielesnej). Co ciekawe,
oba problemy: komunikowania za pomocą gestów i podejścia do kinezyki zwykle omawia się
czy to w zwyczajnikach, czy w literaturze dydaktycznej przeznaczonej dla młodszych zakonnic w okresie formacji zakonnej czy ich formatorek – mistrzyń nowicjatu – łącznie. Uczenie
się i korzystanie z odpowiedniego kodu gestycznego pochwala się i sugeruje czy wprost nakazuje, jako bardzo potrzebnego, pozwalającego unikać ryzyka grzechu lub nieprzystojności

14

Zwyczajnik staniątecki, R. V, O milczeniu, Opactwo św. Wojciecha w Staniątkach.

15

Reguła Świętego Benedykta i konstytucje Polskiej Federacji Klasztorów Mniszek Benedyktynek od Nieusta-

w życiu zakonnym; ekspresywny kod kinezyczny uznaje się za bardzo istotną wadę kandydatki do życia zakonnego i stara się go wieloma sposobami ograniczać. Dla promotorów życia

jącej Adoracji Najświętszego Sakramentu z 1988, Warszawa 1991, s. 66–67.
16

Informacja własna: Mniszki bose Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (karmelitanki bose) Gniezno.

18

Informacja własna: Mniszki bose Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (karmelitanki bose) Szczecin.

17

Informacja własna: benedyktynki mniszki, Opactwo Trójcy Świętej w Łomży.

19

Tamże.
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zakonnego (szczególnie w jego żeńskim wydaniu mniszym) bardzo istotne było uregulowanie

Ciekawe jest wskazanie ostatnie, wydaje się, że reguluje ono jednak bardziej sferę etykietalną

spraw związanych z ukształtowaniem właściwej – ich zdaniem – postawy zewnętrznej ciała,

i kontroluje respektowanie dobrych obyczajów w klasztorze (także właśnie komunikowanych

usunięciem tego, co w ruchach, gestach i mimice było w ich opinii niedojrzałe, świadczyło

gestycznie) niż tylko ogranicza w wyrazie zewnętrznym poszczególne mniszki.

o pozostawaniu myślami i obyciem zewnętrznym „w świecie”. Pochwalali więc w licznych

Należy także pamiętać, że wszelkie wskazania dotyczące kontrolowania czy to wyrazu

tekstach rugowanie tego, co udało im się wcześniej zaobserwować: nadmierną (lub w ogóle)

twarzy, czy gestykulacji, czy tego, co się często w dokumentach zakonnych określa „strzela-

gestykulację w czasie konwersacji; przypominali o konieczności zachowania powściągliwości

niem oczami”, wynika po prostu z dążenia do wdrożenia mniszki w zachowania o charak-

i skromności w ruchach twarzy czy samym posługiwaniu się wzrokiem (zalecając skromne

terze ascetycznym. Panowanie nad sferą gestów ma tu wymiar swoistego umartwienia, jest

spuszczanie oczu w dół, co za tym idzie chodzenie raczej z lekko spuszczoną głową, skupianie

dowodem skupienia, koncentracji, przejawem ukształtowanej i sprawnej samokontroli doj-

spojrzenia na jednym punkcie, raczej przed sobą – nisko nad ziemią; anegdotycznie można

rzałej na drodze powołania zakonnego mniszki. Przydaje jej postawie powagi i minimalizuje

dodać, że w wielu zakonach do dzisiaj opowiada się – już jednak właśnie jako pewną zakon-

ryzyko wywoływania u otoczenia negatywnych reakcji takich jak śmiech czy spontaniczne

no-obyczajową dykteryjkę – jak to uczono niegdyś młode siostry liczenia guzików w księżow-

rozbawienie wynikłe z zachowania współsióstr (stąd reguluje się kwestie związane z mimiką,

skich sutannach – wystarczyło umieć doliczyć do czterech. Spoglądało się na dolną krawędź

wyrazem oczu itd. wszystkich zakonnic, a nie tylko tych, które mają kontakty z otoczeniem

sutanny, odliczało cztery w górę i tam, mniej więcej w połowie męskiej łydki, spojrzenie na-

klasztoru).

leżało zatrzymać). Wiele miejsca poświęcało się także kształtowaniu wzorowego sposobu mówienia: przyciszonego, modulowanego, prowadzonego na jednej linii melodycznej i wysokim

Współczesne karmelitanki bose formułują tego typu wskazania w bardzo przejrzysty,
jeśli chodzi o motywacje, sposób:

niezróżnicowanym tonie, z jednoczesną dbałością o skromną postawę ciała, wykluczającą
„pomaganie sobie” w mówieniu gestami, także ruchami, które mogłyby pomóc w precyzo-

Jeżeli mijamy się na korytarzu lub w jakimś innym miejscu, pozdrawiamy się ustalonym po-

waniu komunikatu mówionego, jak wskazywanie na poszczególne postaci czy przedmioty,

zdrowieniem. Zaznaczamy tym samym, że nasze milczenie jest otwarte, nie jest ucieczką od

naśladownictwo ruchów czy gestów innych osób.

kontaktów czy wygodnictwem. Przy tych krótkich spotkaniach oprócz wypowiadanych słow

Instruktywny będzie tu fragment z podręcznika pochodzącego z połowy XIX wieku:
Powierzchowne obyczaje i zwyczaje dla Probantek: rękami nie mówić, strzedz się w rozmowie
rękami rozkładania, nosem lub usty krzywienia, oczu zamykania lub innych gestów. Tylko
usta mówić mają .
20

pozdrowienia ważna jest cała nasza postawa ciała, wyraz twarzy, która ma wyrażać życzliwość
i radość22.

Poza samym restrykcyjnym wykładem dotyczącym powściągania gestykulacji, pojawia się współcześnie bardzo wyraźna (dotycząca nie tylko zresztą tej jednej kwestii) chęć
objaśnienia o charakterze relacyjnym, uzasadnienia i zinterpretowania sensu i celowości

Dokładne instrukcje i wskazówki dotyczącego tego, jakie elementy kinezyczne są niewskazane podczas kontaktu pomiędzy zakonnicami, znajdziemy we współczesnym podręczniku, służącym formacji zakonnej werbistek klauzurowych:

nawiązywania i podtrzymywania kontaktu pozasłownego poprzez odpowiednią kinezykę.
W mniejszym stopniu nacisk jest położony na samą literę opisującą zachowania, w większym
zaś na wartości semantyczne, emocjonalne, które odpowiednia postawa ma przekazywać,
a także na funkcje więziotwórcze propagowanych zachowań.

Postępowanie, jakiego należy unikać w czasie rozmowy: przesadnej ekspresji oczu i ust, ruchów

Ostatnie zjawisko w obszarze komunikacji gestycznej, do której w pewnej mierze należy

ciała, gestykulacji, przykładania dłoni do ust czy w ogóle do twarzy, odpowiadania na pytania

zaliczyć także relacje przestrzenne, a więc sferę kodu proksemicznego, to zwyczaj wykony-

skinieniem – na znak potwierdzenia lub zaprzeczenia, lub wzruszeniem ramion21.

wania pewnego rodzaju gestu, nazywanego wenią23. Przyjęcie tej bogatej semantycznie postawy (ułożenia) ciała jest spotykane współcześnie niezwykle rzadko. Niegdyś tradycyjnym

Powyższe wskazania jasno kierują uwagę młodych sióstr na te sfery gestyczne, które wypada-

sposobem prostracji, a więc okazywania upokorzenia, było leżenie krzyżem (na wznak z roz-

łoby kwalifikować jako nieodpowiednie, wartościowane negatywnie lub w ogóle wykluczone

łożonymi pod kątem prostym ramionami), klęczenie (w odpowiednim miejscu i czasie – dla

w postawie i komunikowaniu ciałem. Za takie uznaje się nadmierną (czy może precyzyjniej:

odkupienia przewin wobec wspólnoty lub własnych) lub przyklękanie (publiczne np. w chórze

w ogóle wyrażającą emocje) mimikę, owo „przykładanie dłoni do ust”, co należałoby inter-

zakonnym, gdy poszczególnej mniszce czy mnichowi zdarzyła się pomyłka w śpiewie czy

peretować zapewne jako przejaw poddawania się emocjom, może także pewnej egzaltacji.

recytacji psalmu; przyklęknięcie miało moc ekspiacyjną, ćwiczyło też w duchu odwagi i po-

20 Szkoła duchowna, czyli ćwiczenia dla panien w Nowicyacie…

22 Informacja własna: Mniszki bose Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (karmelitanki bose) Szczecin.

21

23 Od łacińskiego venia – łaska przebaczenia.

Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, Podręcznik formacji początkowej, Nysa, brw., s. 112.
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kory, trzeba bowiem było przyznać się do popełnionej pomyłki i poprzez gest przyklęknięcia
zwrócić na siebie krytyczną przecież uwagę otoczenia). W niektórych społecznościach zakonnych takim publicznym wyrażeniem świadomości winy za popełnione czyny i jednocześnie symbolem postawy upokorzenia i prośby o przebaczenie ze strony wspólnoty była wyżej
wspomniana wenia: jej wykonanie polegało na położeniu się (najczęściej na rozpostartym
wcześniej przednim odcinku szkaplerza) całym ciałem na prawym boku. Zalecana była i popularna (do dzisiaj stosowana także u polskich dominikanek klauzurowych) jako praktyka
w życiu wspólnotowym oraz praktyka pietystyczna, której skuteczność bł. Henryk Suzo wywodził od pewnego kaznodziei mającego trudności w praktykowaniu kultu Męki Pańskiej i jej

rozważaniu. Zdało się niegdyś owemu mnichowi słyszeć głos mówiący:
Zrób sto wenii, dołączając do każdej jakieś szczególne rozważanie Mojej Męki i jedną modlitwę.
Każde Moje cierpienie odciśnie się wówczas w Twojej duszy, abyś i ty mógł je znosić z miłości
ku Mnie, w miarę twoich sił24.

Wenia definiowana jest także jako z jednej strony „znak uniżenia przed Bogiem i gotowość do spełnienia każdej Jego woli na wzór Marii Służebnicy Pańskiej”, z drugiej zaś jako
„tradycyjny dominikański sposób przepraszania za uchybienia zewnętrzne przeciw Regule
lub Konstytucjom Zakonnym”25.
Ten niezwykle ciekawy obyczaj (praktykowany, jak wspomniałem, do dzisiaj) jest jedną z niewielu realizacji komunikowania polegającego na specyficznym układzie ciała, które
zachowały się w użyciu, niezwiązanym z liturgią czy też obrzędami o charakterze paraliturgicznym (pomijam w tej części bowiem zarówno specyficzny układ ciała podczas modlitw
czy adoracji, jak i specyficzne gesty i ich zespoły, które są realizowane w trakcie obrzedów
liturgicznych i paraliturgicznych). Bogaty semantycznie gest, jakim jest ułożenie ciała w relacji nie tylko do transcendentnego Boga, ale i w stosunku do wspólnoty (przepraszająca za
przewinienie siostra leży pośrodku siedzących w kapitularzu zakonnic) daje nam pojęcie
o sile i niezwykłych walorach komunikacyjnych, jakie ukryte są w kodzie gestycznym, kinezyce i proksemice.
Wydaje się, że sfera relacji międzyludzkich w społeczności zakonnej, zwykle zamkniętej, w pewnym stopniu wyizolowanej z otoczenia, a także kładącej nacisk na zewnętrzną
ascezę (prowadzącą do zredukowania dostępności bodźców takich jak dźwięk, ruch itp.) jest
doskonałym laboratorium, w którym możemy prześledzić komunikacyjne procesy gestyczne,
a zarazem dostrzec semantyczny i symboliczny, także emocjonalny i ekspresywny wymiar
komunikowania ciałem.

24 http://www.kbroszko.dominikanie.pl/100.htm (dostęp: 3.10.2012).
25 A. Bujak, Skarby klasztorów, Kraków 2002, s. 131.
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Kult Matki Boskiej na ziemiach polskich od wielu wieków ma ogromne znaczenie dla wier-

Zwroty adresatywne będące wezwaniem adresata ze sfery sacrum noszą nazwę ana-

nych. Dowodem na to mogą być takie praktyki religijne, jak na przykład Apel jasnogórski odpra-

klezy i realizują wszelkie funkcje właściwe formułom adresatywnym. Mowa tu o funkcji

wiany codziennie o godzinie 21.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Uczestniczą

apelatywnej, której istotą jest nazywanie odbiorcy w celu zwrócenia jego uwagi, fatycznej spro-

w nim setki pielgrzymów przybywających do Częstochowy oraz wiernych, którzy łączą się

wadzającej się do podtrzymania kontaktu z adresatem, przede wszystkim zaś pragmatycznej,

w godzinie Apelu z Jasną Górą dzięki transmisjom przeprowadzanym przez media katolickie.

odzwierciedlającej relacje zachodzące między osobami biorącymi udział w komunikacji, a tak-

W tym nabożeństwie ku czci Matki Boskiej, Królowej Polski zwraca uwagę ogromna liczba

że ekspresywnej umożliwiającej wyrażenie emocji nadawcy w stosunku do odbiorcy4. W przy-

formuł adresatywnych skierowanych do Maryi . Znajdują się one w centralnych segmentach

padku omawianego materiału niezwykle istotna jest funkcja delimitacyjna, bowiem to wła-

1

3

Apelu, zarówno w części homiletycznej (rozważaniu apelowym), jak i modlitewnej (tworzą ją

śnie formuły adresatywne wskazują na początek segmentu homiletycznego i modlitewnego

modlitwy wotywne i ustalone) oraz w pieśniach składających się na ramę Apelu, a więc rozpo-

w Apelu, a także sugerują granice między poszczególnymi częściami kompozycji składającymi

czynających i kończących go. W każdym Apelu używa się od kilku do nawet kilkudziesięciu for-

się na te segmenty (np. pomiędzy poszczególnymi modlitwami wotywnymi). Sygnalizują też

muł. Ich większa liczba pojawia się zwłaszcza w Apelach, którym przewodniczą ojcowie paulini.

rozpoczęcie nowego wątku oraz wprowadzenie istotnych treści lub podsumowanie dotychcza-

Formuły adresatywne wyekscerpowane z Apeli zawierają imiona Maryi i tym samym

sowych. Ponadto można mówić o funkcji dydaktycznej i ewangelizacyjnej, ponieważ niektóre

utrwalają wyobrażenie o niej2. Materiał poddany analizie obejmuje formuły adresatywne

imiona Maryi służą nauczaniu prawd wiary i popularyzowaniu Biblii, np. Dziewico z Nazaretu.

użyte w Apelach odprawionych w okresie od 1. 06. 2011 roku do 31. 05. 2012 roku.
Obecność formuł adresatywnych w segmencie modlitewnym nie dziwi, zważywszy na
fakt, że tworzą go modlitwy ustalone, m.in.: Zdrowaś Mario, Pod Twoją Obronę, a także antyfo-

Formuły adresatywne skierowane do Matki Boskiej zawierają też odpowiedź na pytanie,
jak jest ona postrzegana, jakie cechy i atrybuty są jej przypisywane, jaką rolę odgrywa w życiu
Kościoła, chrześcijanina i jaką rolę odegrała w ziemskiej drodze Chrystusa.

ny. Mamy tu zatem do czynienia z takimi zwrotami, jak: zdrowaś Mario; Święta Mario; Matko

Sami mówcy mają świadomość wielości imion Maryi i ich wielkiego znaczenia, o czym

Boża; Święta Boża Rodzicielko; Panno chwalebna i błogosławiona; Pani nasza; Orędowniczko

świadczą fragmenty jednego z rozważań: Nauczyliśmy się Twego imienia od Boga; Imię wspól-

nasza; Pośredniczko nasza; Pocieszycielko nasza; Maryjo, Królowo Polski.

ne dla wielu, bo Ty jesteś dla wielu; Wszystkie imiona są piękne, bo są zwycięskie.

Prawdziwe bogactwo formuł adresatywnych skierowanych do Matki Boskiej pochodzi jednak z segmentu homiletycznego i modlitw wotywnych składających się na segment modlitew-

Imiona Matki Boskiej

ny. To właśnie te jednostki leksykalne (jest ich kilkaset) staną się przedmiotem moich analiz.

W badanym materiale w funkcji formuł adresatywnych dominują złożone grupy wokatywne,
na które składają się wyrażenia nominalne (nazwa centralna tworząca ośrodek nazewniczy)

1

Tylko sporadycznie pojawiają się formuły kierowane do innych świętych, np. do świętego Józefa: Święty
Józefie, opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny lub osób boskich, np. Jezusa: Ty, który jesteś wśród nas, spraw,
bym nie zapomniał o innych ludziach […], ogarnij mnie swoją miłością, potężny nasz Wybawco.

2

oraz atrybutywne (dodatkowe określenia)5, np. Matko boleściwa; Matko polskiej mowy; Królowo pustelników; Pani z Egiptu; nasza Hetmanko; niepokalana Dziewico; Panno miłosierna
i potężna. Formuły zbudowane zaś wyłącznie z nazwy centralnej to: najpowszechniejsze okre-

Wizerunek Maryi wyłaniający się z jej imion i formuł adresatywnych skierowanych do niej wynotowanych

ślenie Maryi od średniowiecz do dziś6: Matko, a także Pani i Maryjo, używane powszechnie

z rozmaitych tekstów był już przedmiotem licznych badań. Por.: D. Bieńkowska, Językowy wizerunek Matki

podczas Apelu, oraz Mateńko i Mamo, notowane tylko sporadycznie.

Boskiej w pieśniach maryjnych, w: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, cz. 1, red. E. Woźniak, Łódź
2000; Z. Leszczyński, Waloryzujące słownictwo litanii, w: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią, red.
G. Habrajska, Łódź 1997; M. Makuchowska, Obraz Maryi w starych i nowych pieśniach kościelnych, w: Język

Najczęściej nazwę centralną stanowi wyraz Matka7 (Matko pięknej miłości; Matko Syna
Bożego). Do bardzo częstych należy też zaliczyć imiona: Maryja (Maryjo obleczona blaskiem

religijny dawniej i dziś 2. Materiały z konferencji Gniezno 3-5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski,
Poznań 2005; A. Piotrowicz, Wizerunek Maryi w zapiskach więziennych Stefana Kardynała Wyszyńskiego Pry-

3

masa Polski, w: Język religijny dawniej i dziś, t. 5, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009;

M. Wojtak, Modlitwa jako gatunek wypowiedzi, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 133–141.

M. Rybka, Nazywanie Matki Boskiej w poezji księdza Jana Twardowskiego, w: Spisane słowa, formy, myśli.

4

Por.: K. Ożóg, Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej, Kraków 1990.

Prace ofiarowane profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak,

5

Por.: M. Makuchowska, Modlitewne formy adresatywne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Języ-

Poznań 2008; E. Umińska-Tytoń, Uroczyste i potoczne nazwy Matki Bożej czczonej w cudownych wizerunkach,

koznawstwo” 1996, z. 16, s. 63–67; T. Skubalanka, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego,

w: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy cz. 1, red. E. Woźniak, Łódź 2000; E. Skorupska-Raczyńska,
Językowa kreacja Bożej Matki w ludowej liryce religijnej (na przykładzie antologii „Prowadź nas w jasność”),

Lublin 1991.
6

M. Kucała, Od Bogurodzicy do Madonny. Nazywanie Matki Boskiej w historii polszczyzny, w: Tegoż, Polszczy-

7

Choć jednym z najczęstszych potocznych określeń wizerunku jasnogórskiego jest Matka Boska Częstochow-

w: Język religijny dawniej i dziś, t. 3, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007; B. Szymański, Wizerunek Matki Boskiej w poezji polskiej wczesnego baroku, w: Religijność literatury polskiego baroku,

zna dawna i współczesna, Kraków 2000.

red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995. Niniejszy artykuł uzupełnia zatem dorobek w tej dziedzinie

ska (E. Umińska-Tytoń, Uroczyste i potoczne nazwy Matki Bożej czczonej w cudownych wizerunkach…), to

o wizerunek Maryi w Apelu jasnogórskim.

w badanym materiale w funkcji formuły adresatywnej nie pojawiło się ono ani razu.
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Małgorzata Dawidziak-Kładoczna. Formuły adresatywne a obraz Matki Boskiej

zwiastowania), Królowa8 (Królowo Polski; Najświętsza Królowo) i Pani9 (Pani Jasnogórska; Pani

rzystają też z poetyckich imion Matki Boskiej. Oto formuła będąca cytatem literackim: Gwiaz-

naszych losów) . Popularne są również: Bogarodzica/Bogurodzica (Jasnogórska Bogarodzico),

do zaranna, co świecisz na niebie, Kwiecie, co kwiatom ziemskim zsyłasz rosę, Różo Duchowa,

Dziewica (łaskawa Dziewico), Hetmanka (Hetmanko żołnierza polskiego). Rzadziej stosowane

Szczycie rajskiej wieży. W funkcji imienia Maryi spotyka się też rzeczowniki abstrakcyjne

są: Niewiasta (Niewiasto eucharystii), Przewodniczka (Przewodniczko w drodze do Boga), Córka

(obrona, radość, chwała): nasza Obrono i Chwało, Chwało i Radości kapłanów.

10

(Córko Boga Ojca), Rodzicielka (Święta Boża Rodzicielko), Panna11 (Panno roztropna), Nauczy-

W analizowanych tekstach stosunkowo niewiele jest florystycznych określeń Matki

cielka (Nauczycielko życia, również życia kapłańskiego w starości), Wspomożycielka (Wspo-

Boskiej, które dość liczne są między innymi w pieśniach kościelnych. Jedyne znalezione tego

możycielko wiernych), Oblubienica (Oblubienico Ducha Świętego), Patronka (Patronko wyśmie-

typu imiona to Kwiat i Lilija – każde z nich odnotowano po jednym użyciu.

wanych patriotów), Służebnica//Służebniczka (pokorna Służebnico Pańska). Tylko okazjonalnie

Wśród wymienionych imion występują nazwy narracyjne. Niektóre z nich są dość dłu-

występują: Madonna12 (Czarna Madonno o smutnym i zatroskanym obliczu), Wychowawczyni

gie, zawierają jakąś formę czasownika (zwłaszcza imiesłów, ale też osobowe formy czasow-

(Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych), Opiekunka (Opiekunko Polaków), Straż-

ników): Jasnogórska Matko pochylona nad tajemnicą betlejemskiej nocy; Matko pojednania,

niczka (Strażniczko tajemnicy odkupienia), Zwiastunka (Nazaretańska Zwiastunko), Kobieta

która jesteś ucieczką grzeszników; Matko stojąca pod krzyżem współcierpiąca z Chrystusem

(najidealniejsza Kobieto całego świata), Lilija (Maryjo, Lilijo), Pojednawczyni (Pojednawczyni

i każdym z nas; Matko oczekująca z nami na przyjście Zbawiciela; O Matko nasza, jesteś Gwiaz-

całego świata), Pociecha (Pociecho osamotnionych). Występują też zdrobnienia imienia Matka:

dą zaranną; Bogarodzico, Dziewico, jedyna Niewiasto, do której stosuje się prawie jako imię

Mama (Mamo), Mateńka (Mateńko), jak i wyrazu Panna (piękna Panienko). W funkcji nazwy

własne tytuł Dziewicy; Nauczycielko tej mądrości, która mówi nam, że grzech pojawia się wte-

centralnej może też pojawiać się przymiotnik, np. Niepokalana, lub imiesłów, np. Poczęta

dy, gdy uciekamy od krzyża; Maryjo, ukazująca się niejednokrotnie świętej Faustynie.
Wiele formuł nie ogranicza się do jednej nazwy centralnej, np. Jasnogórska Bogurodzico,

(niepokalanie Poczęta), Konsekrowana (najdoskonalej Konsekrowana).
Czasami nazwa centralna składa się z więcej niż jednego wyrazu: Uzdrowienie chorych;

nasza Matko i Królowo; Bogurodzico, Dziewico, Jasnogórska Matko Miłosierdzia. Oto struktura

Wyrazicielko pamięci; Szafarko łask; Patronko wielkopostnej przemiany; Przybytku Trójcy Prze-

zawierająca 6 nazw centralnych, w tym 4 składających się z jednego leksemu i 2 zawierają-

najświętszej; Przyczyno naszej radości; Żywicielko Chrystusa. Liczną grupę wśród tego typu

cych kilka członów: Maryjo, Bogarodzico, Dziewico, Matko i Królowo nasza, Przyczyno naszej

imion stanowią metaforyczne nazwy Matki Boskiej (żadna z nich nie odznacza się jednak

radości. Najdłuższe odnotowane formuły składają się nawet z kilkunastu członów: Matko

zbyt dużą frekwencją): Domie Boga; Bramo do raju wiecznego; Szato dojrzałości; Jutrzenko;

Najświętsza, Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryjo, Maryjo, Matko nasza, Gwiaz-

Gwiazdo ewangelizacji; Gwiazdo morza; Drogo ewangelizacji; Ścieżko do nieba; Arko przymierza;

do Przewodniczko, Gwiazdo nowej ewangelizacji. Omówiona tendencja jest związana zwłaszcza

Matko Jasnogórska, źródło szczęścia i życia; Wieżo Dawidowa basztami utwierdzona i bronią

z imieniem Maryja, które już od średniowiecza było uzupełniane na ogół imionami Dziewica

wzmocniona; Drabino niebieska; Światło najjaśniejsze. Imiona Maryi w formie metafory mają

i Panna14. W badanym materiale imię Maryja łączy się najczęściej z Matka i Bogurodzica, np.

genezę biblijną i używane są w rozmaitych tekstach modlitewnych, np. w Godzinkach o Nie-

Bogurodzico, Dziewico, Maryjo; Maryjo, Matko Kościoła.
W zgromadzonym materiale odnotowałam też jedno rozważanie (4. 08. 11), którego

pokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny lub Litanii loretańskiej . Nieraz duchowni ko13

wstępna część to zbiór 22 rozbudowanych formuł wokatywnych: Maryjo, Królowo i Opiekunko mężów i kobiet, najlepsza Pośredniczko Boga i ludzi, najskuteczniejsza Pojednawczyni całego
8

Imię to, poświadczone od XV wieku, dziś jest częściej używane niż dawniej (por. M. Kucała, Od Bogurodzicy
do Madonny. Nazywanie Matki Boskiej w historii polszczyzny…).

9

Imię Pani, podobnie jak Królowa, choć notowane jest w polszczyźnie od XV wieku, to dawniej nie było
używane tak często jak dziś (M. Kucała, Od Bogurodzicy do Madonny. Nazywanie Matki Boskiej w historii
polszczyzny…).

10 Moje badania dotyczące stopnia popularności poszczególnych imion Maryi w formułach adresatywnych

11

i Radości kapłanów, Panno i Pociecho osamotnionych, Królowo mieszkańców nieba i Pani aniołów, Bramo i Drabino niebieska [...], Maryjo i nasza Pocieszycielko, Światło najjaśniejsze, Matko
Żywicielko Chrystusa, nasza Obrono i Chwało.

stosowanych w Apelu jasnogórskim potwierdzają też spostrzeżenia Anny Piotrowicz (2009) opisującej wize-

Określenia Matki Boskiej

runek Matki Boskiej w tekstach Stefana Wyszyńskiego.

Do najczęstszych epitetów określających nazwy centralne należy zaliczyć: nasza (nasza Het-

Imię poświadczone już od Kazań gnieźnieńskich. Jak wykazały badania, równie częste dawniej, głównie
w baroku (B. Szymański, Wizerunek Matki Boskiej w poezji polskiej wczesnego baroku…), jak i dziś. W analizowanym tu materiale stosunkowo rzadkie.

12

świata, Pani nasza dająca przymierze i pokój wiernym, Berło wszystkim rządzącym, Chwało

Imię to częste jest natomiast we współczesnych tekstach religijnych (por. M. Kucała, Od Bogurodzicy do

manko; Jasnogórska Matko nasza; Matko nasza Maryjo; Pani nasza z Jasnej Góry), najlepsza
(najlepsza Matko i Królowo), bolesna (Maryjo, Matko bolesna), Najświętsza (Najświętsza Dziewico), niepokalana (niepokalana Hetmanko rycerstwa Rzeczpospolitej), kochająca (nasza Matko

Madonny. Nazywanie Matki Boskiej w historii polszczyzny… i E. Umińska-Tytoń, Uroczyste i potoczne nazwy
Matki Bożej czczonej w cudownych wizerunkach…).
13

B. Szymański, Wizerunek Matki Boskiej w poezji polskiej wczesnego baroku…, s. 39.
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Zob. M. Kucała, Od Bogurodzicy do Madonny. Nazywanie Matki Boskiej w historii polszczyzny…
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kochająca), pocieszająca nas (Matko pocieszająca nas), święta (Święta Boża Rodzicielko), łaska-

cie, pokój, radość, pojednanie, dobro: Matko pięknej miłości; Matko życia; Królowo pokoju;

wa (Matko łaskawa), zwycięska (Pani zwycięska), wielka (wielka Matko Odkupiciela), najmilsza

niepokalana Matko światła i życia; Matko pojednania; Matko o dobrym sercu. Są również

(Matko najmilsza), słodka (słodka Maryjo), błogosławiona (błogosławiona Maryjo), litościwa

odzwierciedleniem podziwu dla cech typowo boskich, takich jak: moc, majestat, zwłaszcza

(o litościwa Panno Maryjo). Warto zauważyć, że część wymienionych przydawek stanowi też

zaś miłosierdzie i udzielanie łask wiernym, np. Matko Kościoła, od wieków jaśniejąca cuda-

określenia dla wielu innych nazw centralnych odnoszących się do rozmaitych postaci we

mi i łaskami Święta Królowo; Matko bogata w miłosierdzie; Jasnogórska Matko miłosierdzia;

wszelkich tekstach modlitewnych15.

Matko Bożego Miłosierdzia; Jasnogórska Matko pełna łaski.

Niektóre określenia odnoszą się też do różnych nazw centralnych, np. jasnogórska łączy

W funkcji epitetu występują też wypowiedzenia podrzędne, np.: Matko, która wszystko

się z imionami: Pani, Matka, Królowa, Bogurodzica/Bogarodzica, Hetmanka, np.: Pani Jasno-

znasz; Matko pojednania, która jesteś ucieczką grzeszników; […] Matko Kościoła, która jesteś

górska; Jasnogórska nasza Matko; Jasnogórska Królowo Polski; Jasnogórska Patronko naszego

kryterium wiarygodności Kościoła, a także parafraza z pieśni maryjnej: Matko, która wszystko

czuwania. Omawiana przydawka zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ w połączeniu

rozumiesz, Matko, która sercem ogarniasz każdego z nas.

z nazwą centralną (Matka, Bogurodzica, Pani) wprost nazywa obiekt kultu. Najliczniej repre-

Formuły adresatywne stosowane w Apelu jasnogórskim rzadko zawierają wyrażenia

16

zentowana formuła adresatywna zawierająca to określenie to Jasnogórska Matko Kościoła

określające wygląd Matki Boskiej20. Oto nieliczne zgromadzone przykłady: Matko z bliznami

otwierająca najczęściej segment modlitewny Apelu.

na twarzy na jasnogórskim obrazie; Pani Jasnogórska czarna o twarzy w bliznach; Mary-

Specyfiką badanego materiału jest bardzo mała frekwencja określenia błogosławiona,

jo, śliczna Pani, piękna Panienko. Niezbyt często podkreśla się też kobiecość Maryi, o czym

które częste jest w historii polszczyzny17 oraz przydawki częstochowska, a także stosunko-

świadczy mała frekwencja takich imion, jak Oblubienica (Oblubienico cieśli; Oblubienico Józe-

wo rzadko wykorzystywany mechanizm superlatywizacji uzyskiwany dzięki zastosowaniu

fa), Niewiasta (Królowo niewiast z Golgoty i Jasnogórskiego wzgórza), Kobieta (najidealniejsza

przedrostka prze- oraz stopniowania przymiotnika za pomocą prefiksu naj- (Matko Odkupi-

Kobieto całego świata) i Rodzicielka (Święta Boża Rodzicielko). Podobnie stosunkowo rzadkie

ciela z niewiast najsławniejsza; Najświętsza Królowo; najdoskonalej konsekrowana; najlepsza

są odwołania do dziewictwa Maryi. Wprawdzie pojawia się leksem Dziewica, ale już tylko

Matko i Królowo, najjaśniejsza królowo Polski)18. Najpopularniejszym przymiotnikiem uży-

sporadycznie Panna. Poza tym wyłącznie okazjonalnie wspomina się o czystości Maryi (nie

wanym w stopniu najwyższym jest najświętsza, który łączy się z licznymi imionami Maryi:

ma określeń czysta21, przeczysta, bez skazy)22.

Najświętsza Matko; Najświętsza Królowo; Najświętsza Dziewico. Poza tym przymiotniki w stop-

Z jednej strony określenia ukazują stosunek Matki Boskiej do Boga, do Jezusa (te wy-

niu najwyższym wykorzystywane są sporadycznie. Rzadko stosowana jest też hiperbolizacja,

rażenia konotują świętość, dystans): Matko Boga; Matko Jezusa; Matko Chrystusa; Matko

której przejawem są „wyrazy z kręgu semantycznego nieograniczoności, bezgraniczności”19,

Zbawiciela; Matko Pana dziejów; Matko ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana; Matko

np. Matko Kościoła na całym okręgu Ziemi […].

ukrzyżowanego Chrystusa i zmartwychwstałego; Królowo Twego umiłowanego Syna, w którym

Wiele określeń Maryi wskazuje na właściwe jej cnoty, takie jak mądrość, roztropność,

mamy odkupienie i zbawienie, z drugiej zaś wskazują na relacje między wiernymi a Maryją23,

pobożność, pokora, wierność, doskonałość. Oto egzemplifikacja: Matko ufająca Bogu; Mat-

konotując swojskość i zmniejszając dystans, np. Matko nasza; Maryjo, Matko nasza; na-

ko wierna; Pani zwycięska; niepokalana Hetmanko; Panno roztropna; Dziewico pokorna

sza Matko i Królowo; nasza Pani i Królowo; Matko każdego z nas; Matko dana nam z krzyża;

i wierna.
Epitety przymiotnikowe są tylko jedną z form określenia Matki Boskiej. Kapłani chętnie też posługują się określeniami rzeczownikowymi, podkreślając takie wartości, jak ży-

Matko powierzona każdemu z nas; Pani nasza Jasnogórska; Pani nasza z Jasnej Góry; Matko
Kościoła, który jest naszym wspólnym domem. Matka Boska jawi się jako osoba bliska człowiekowi w cierpieniach (Matko naszych westchnień i cierpień) i radościach (Przyczyno naszej
radości), decydująca o losach ludzkich (Pani naszych losów), znająca wiernych (Matko, która

15

Z. Staszewska, Superlatywizacja jak próba pokazania autorytetu istoty najwyższej i świętych. Na materiale
„Modlitw Wacława”, w: Autorytety i normy. Materiały z konferencji, Łódź 13-15 maja 2002, red. D. Kowalska,

nas znasz), czuwająca nad nimi (Matko naszej przemiany, prowadząca nas do syna) i gotowa
zawsze do niesienia pomocy (Matko nieustającej pomocy).

Łódź 2003.
16

Podczas Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił Najświętszą Marię Pannę Matką Kościoła. Tytuł
Jasnogórskiej Matki Kościoła został nadany wizerunkowi Matki Boskiej Jasnogórskiej przez Jana Pawła II

20 Odróżnia to omawiane jednostki leksykalne od formuł stosowanych w pieśniach maryjnych (por. E. Maku-

4 VI 1979 r. (E. Umińska-Tytoń, Uroczyste i potoczne nazwy Matki Bożej czczonej w cudownych wizerunkach…,

chowska, Obraz Maryi w starych i nowych pieśniach kościelnych…).

s. 304).

21

17

Zob. M. Kucała, Od Bogurodzicy do Madonny. Nazywanie Matki Boskiej w historii polszczyzny…

22 Do zupełnie innych wniosków dochodzi Makuchowska (Obraz Maryi w starych i nowych pieśniach kościel-

18

W badanym materiale pojawiają się określenia będące połączeniem obu mechanizmów superlatywizacji.
Nie odnoszą się one jednak bezpośrednio do Maryi, np. Przybytku Trójcy Przenajświętszej.

19

Por.: Z. Leszczyński, Waloryzujące słownictwo litanii…

84
POETYKA GESTÓW

Czystość pojawia się jedynie jako określenie serca: Matko o wyjątkowym, bo niepokalanym i czystym sercu.
nych…), analizując formuły adresatywne w pieśniach maryjnych.

23 Podobne rozróżnienie zauważa Leszczyński, analizując słownictwo waloryzujące w litanii (Z. Leszczyński,
Waloryzujące słownictwo litanii…).
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W formułach adresatywnych wyeksponowane są też relacje łączące Maryję z narodem

płacząca; Matko drogi krzyżowej; Matko boskiego skazańca; Matko z via dolorosa; Maryjo,

polskim, który jest reprezentowany przez nadawcę/nadawców. W tym celu używa się przede

Matko wielkopostnego trwania pod krzyżem, w adwencie najczęściej można usłyszeć: Królowo

wszystkim tytułu Królowej, a także Matki, Hetmanki i Opiekunki: Królowo Polski; Polski Kró-

i Pani naszego adwentu; […] najlepsza Przewodniczko nasza po drogach adwentu; Matko przyj-

lowo; Maryjo, Królowo Polski; Bogurodzico, Dziewico, Królowo Polski; Jasnogórska Królowo

mująca i oczekująca na syna; Matko jasnogórskich zwiastowań, Matko polskich zwiastowań;

Polski; Matko narodu polskiego; Królowo polskiego narodu; Królowo narodu polskiego24; Mat-

Maryjo nazaretańska Zwiastunko. Również podczas konkretnych świąt pojawiają się formuły

ko Polaków; Opiekunko Polaków; Matko, Królowo polskiej młodzieży; Matko polskiej mowy;

tematycznie związane z ewangelią odczytywaną tego w dnia w Kościele, np. w uroczystość

Hetmanko żołnierza polskiego. Wiele z tych nazw odzwierciedla polskie tradycje narodowo-

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: Matko niepokalana, Córko Boga Ojca,

-patriotyczne: Hetmanko wojska polskiego; Hetmanko oręża polskiego; najwyższa Hetmanko

w święto Miłosierdzia Bożego: Matko bogata w miłosierdzie; Miłosierna Matko naszego naro-

dumnej husarii, niezwyciężonych ułanów […], strzelców i szwoleżerów; Jasnogórska Matko

du; Jasnogórska Matko miłosierdzia; Matko Bożego Miłosierdzia; Matko miłosierdzia, w święto

narodowego konfesjonału; Maryjo, Matko Boska akowska; Patronko sierpniowego protestu

Wniebowstąpienia Pańskiego Matko wstępującego do nieba Jezusa Chrystusa.

stoczniowców. W badanym materiale nie pojawia się natomiast imię Maryja Królowa Korony Polskiej po raz pierwszy wypowiedziane pierwszego kwietnia 1656 r. przez króla Jana

Podsumowanie

Kazimierza25.

Wizerunek Maryi w formułach adresatywnych jest ambiwalentny. Z jednej strony prezen-

Są też takie zwroty, które jednocześnie eksponują stosunek Maryi do Boga i do wiernych,

tuje się ją jako matkę, osobę bliską człowiekowi, rozumiejącą go i czującą jak on, z drugiej

których reprezentantem jest nadawca. Dzięki nim Maryja jest postrzegana jako łącznik sfery

strony jako pełną majestatu królową, osobę boską i matkę Boga pośredniczącą w kontaktach

sacrum i profanum. Taki sposób obrazowania sprzyja nobilitacji nadawcy: Matko Chrystusa,

człowieka ze światem profanum. Z punktu widzenia statystki (liczby formuł i częstości ich

nasza Matko; Matko Chrystusa i nasza; Matko Zbawiciela i nasza Matko.

użycia) można powiedzieć, że Maryja częściej jest jednak postrzegana jako matka niż jako

Analizowane formuły uwydatniają nacechowany pozytywnymi emocjami stosunek

królowa. Jest nasza, jest dla nas; eksponuje się zatem kategorię swojskości, zmniejsza się

proszących do adresata: Matko ukochana; Maryjo, nasza umiłowana Matko, choć częściej

dystans. Mimo to bardzo rzadkie, wręcz okazjonalne są formy hipokorystyczne. Matka Boska

wskazują na łaskę płynącą od adresata do nadawcy : Matko nasza najlepsza; nasza Matko

jest kojarzona przede wszystkim z takimi cechami, jak: majestat, miłosierdzie, dobro, poboż-

kochająca; Matko współcierpiąca z każdym z nas; Matko naszego zawierzenia; Matko naszej

ność, wierność i bezpieczeństwo.

26

nadziei; Pani naszych serc; najlepsza Przewodniczko nasza; Maryjo, Wspomożycielko wiernych;

Wiele z formuł stosowanych w Apelu to powszechnie funkcjonujące w tekstach religij-

Maryjo, Szafarko łask; Maryjo, która dajesz nam poczucie bezpieczeństwa i siły, która otaczasz

nych imiona i określenia Matki Boskiej, niektóre są cytatami, zwłaszcza z pieśni maryjnych

nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki; Maryjo, która wspierasz nas w niezachwianej uf-

lub z poezji: Panienko czuła, Matko dobrej rady, Matko naszej ziemi. Wśród badanych zwrotów

ności; Dziewico […] z macierzyńską troską pochylająca się nad każdym z nas; Matko pociesza-

są też i takie, które są tworzone przez duchownych na użytek konkretnego Apelu.

jąca nas; Matko miłosierdzia; Matko miłosierna; Matko, która wszystko rozumiesz; łaskawa,
litościwa, słodka Maryjo.

Zauważalnym zjawiskiem w obrębie badanego materiału (również w ostatnich przykładach) jest wariantywność, która przejawia się między innymi w stosowaniu szyku przestaw-

Przedstawianie Maryi w kategoriach ludzkich wynika też z tego, że opisuje się ją jako

nego: Królowo Polski i Polski Królowo; Królowo polskiego narodu i Królowo narodu polskiego;

osobę okazującą uczucia: Matko bolesna, radosna; rozradowana Matko Zmartwychwstałego

Maryjo, Matko nasza i Matko nasza, Maryjo; Matko Boża i Boża Matko, użyciu wariantów

Jezusa.

gramatycznych Matko Boga, Matko Boża i Matko Boska27, a ponadto w pominięciu, dodaniu

Matka Boska postrzegana jest jako osoba mająca przeogromny wpływ na życie Kościoła,

lub wymianie składnika: Matko nasza najlepsza i najlepsza Matko lub Matko ukrzyżowanego

podkreśla się też jej udział wypełnianiu się tajemnicy zbawienia. Świadczy o tym bogactwo

i zmartwychwstałego Pana; Matko ukrzyżowanego Chrystusa i zmartwychwstałego oraz Matko

formuł mających związek z poszczególnymi okresami roku liturgicznego. W okresie Wielkie-

Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

go Postu dominują bowiem takie formuły, jak: Matko stojąca pod krzyżem do końca; Matko
powierzona uczniowi pod krzyżem; Matko Odkupiciela stojąca u krzyża; Matko bolesna; Matko

24 Imię to stanowi najwyższy tytuł nadany Matce Boskiej Częstochowskiej. Pierwszy sławił je „Grzegorz z Sambora, nazywając Maryję Królową Polski i Polaków (1568)” (E. Umińska-Tytoń, Uroczyste i potoczne nazwy
Matki Bożej czczonej w cudownych wizerunkach…, s. 304).
25 Por.: E. Umińska-Tytoń, Uroczyste i potoczne nazwy Matki Bożej czczonej w cudownych wizerunkach…, s. 304.
26 Taką grupę wyodrębnia także Leszczyński (Waloryzujące słownictwo litanii…).
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27 Trzy ostatnie formuły są również bardzo częste w historii języka polskiego (zob. M. Kucała, Od Bogurodzicy
do Madonny. Nazywanie Matki Boskiej w historii polszczyzny…).
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1. Spostrzeżenia wstępne
Nawet pobieżne spojrzenie na opinie dotyczące korporacji i korporacjonizmu (jako pewnej
negocjowanej ideologii czy też swoistego konstruktu kulturowego obecnego w polskiej świadomości po przełomowym 1989 roku) uwidacznia jedną podstawową konstatację. Korporacja traktowana jest jako przejaw obcego kapitalizmu, demoniczna struktura, której z reguły
trudno się oprzeć. Statystyczny Polak, którego dorosłość i wybory życiowe przypadły na lata
dziewięćdziesiąte, utrwalił (lub bardziej – zaprojektował) obraz, którego główne składowe
to: zanikający rodzimy kapitał i inwestycje oraz rosnące możliwości bliżej nieokreślonych
organizacji, których najczęstszą alegorią jest sięgający chmur sliver wyróżniający się w hiperrealnej (niesprawdzalnej) miejskiej aglomeracji. Specyficzną sytuację społeczną podkreślali
jeszcze przedstawiciele polityki, którzy we wskazaniu „tak, to ten” widzieli realizację założeń (i marzeń) o skutecznym wypełnianiu powierzonej misji – ochrony przed obcym dopływem (i odpływem) kapitału. Model korporacyjny dał powstającej demokracji silny zastrzyk
finansowy, ale kapitał ten okazał się swoistym farmakonem. Z jednej strony dawał poczucie
stabilizacji, oferował nieznany dotąd model szybkiego, „przejrzystego” awansu społecznego
popartego oznaką „bogacenia”: (mieszkania, samochody, telefony komórkowe, komputery),
natomiast z drugiej strony wymusił rozpoznawalne zmiany modowe (elementy garderoby
zmieniły swój status – np. krawaty, marynarki, szpilki, weszły w przestrzeń casual), a nawet
na nowo zorganizował rytm dnia – pusta kategoria „zadaniowy czas pracy” nie tylko osłabiła
mocno osadzoną kulturowo dychotomię praca/dom, ale również wprowadziła dominację
sprzeczności, takich jak model pracy open-space czy „oksymorniczny” home office.

2. Recepcja – kulturowa masowa – przekonanie odbiorcy
Korporacja wprowadza w struktury społeczne nie tylko określony, zmienny model kulturowy, ale również językowy. Fenomenem w tym względzie są wieloznaczne pojęcia, których
wykorzystanie wybiega daleko poza korporacyjny slang. Nie mam na myśli jedynie marketingu (często błędnie utożsamianego z zarządzaniem), controllingu czy mobbingu. Coraz
większą „popularnością” cieszą się: bullying, ageizm czy astroturfing, floggowanie (będące
chyba oznaką bardzo mocnego zainteresowania wpływem mediów społecznościowych na
modele sprzedażowe). Korporacyjna nowomowa nie jest wobec tego jedynie sposobem na
wzajemną identyfikację („my z korporacji”), ale swego rodzaju konsekwencją nowoczesności,
która pozwala podtrzymać jeden z filarów globalizacji (obok, drugorzędnego obecnie podziału
narodowego, równowagi militarnej i kapitalizmu)1.
Korporacjonizm – poza własnym – zdefiniował również inne obiegi kulturowe. Warto
wspomnieć działania związane z culture jammingiem, działalnością Adbusters2 i ich kontrowersyjną wersją partyzantki semiologicznej. Organizacje biznesowe stały się również
wdzięcznym tematem dla twórców literatury czy filmu. Nie są to może częste realizacje, ale

1

Zob. szerzej: A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, przeł. E Klekot, Kraków 2008, s. 51–56.

2

Zob. szerzej: T. Bielak, Opcje odbioru. Szkice medioznawcze, Bielsko-Biała 2012, s. 66–79.
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istotne z perspektywy analizowania „zbiorowej świadomości“ (wystarczy wspomnieć między

uważa się za twór idealny, czego pochodną jest przeświadczenie, że nigdy się nie myli. Wprost

innymi dyptyk Wall Street i Money Never Sleeps Olivera Stone’a). Polskie doświadczenia w tym

można stąd wyprowadzić zestaw wartości preferowanych, neutralnych i eliminowanych oraz
zdiagnozować istnienie potrzeby indoktrynowania wszystkiego, co się z korporacją kontaktuje.

względzie są mniej spektakularne, ale warto wymienić kilka powtarzających się wątków.

Wszystko inne: wizja, misja, dbałość lub brak dbałości o wizerunek pracowników, akcje cha-

Polski film czy serial wykorzystuje korporację czysto instrumentalnie – pojawia się ona

rytatywne, udział w polityce lub trzymanie się od niej z daleka, służy maksymalizacji zysku,

w szerokim kontekście, motywuje działania bohaterów, warunkuje funkcjonowanie w niej

„robieniu dobrze” ambicjom ścisłego kierownictwa lub jest odpryskiem procedur korporacji

oraz determinuje ich życiowe decyzje i wybory. Warte podkreślenia jest to, że np. w polskim

z innego kraju. Sztandarowa dla społeczeństw równość jest w korporacji eliminowana analo-

dyskursie serialowym czy tzw. „polskiej komedii romantycznej” korporacja to miejsce bez-

gicznie jak w armii z samej definicji: tak działa armia, tak działa korporacja, i to nie wymaga

pieczne, w którym, oczywiście, zdarzają się wykroczenia, nienawiść, romans, ale w zasadzie

dalszego tłumaczenia; wymaga jedynie stworzenia jak najbardziej rozbudowanego systemu

działania te nie mają pełnych konsekwencji – zło zostaje ukarane, naiwność (utożsamiana

nierówności pracowniczej.

w tym gatunku z dobrem) nagrodzona. Widz wychodzi z kina pokrzepiony, że korporacja może
mieć ludzkie oblicze i pracujący w niej ludzie nie podlegają postępującej dehumanizacji. Przy-

[2]

padki takie jak Billboard Łukasza Zadrzyńskiego (topowa agencja reklamowa to przykrywka dla

Korporacja zna tylko jeden rodzaj lojalności - lojalność pracownika wobec korporacji. Wszyst-

twórców snuff movies) czy powieść Zwał Sławomira Shutego3 (pamiętnik pracownika banku)

kie inne dyskretnie tępi, zachęcając do donosicielstwa i stwarzając takie warunki, w których

są jednak rzadkością. Cechuje je również pewien rodzaj lewicującego sentymentalizmu, który

nie tylko żaden związek zawodowy, ale nawet pracownicze koło haftu kurpiowskiego się nie

objawia się w mocnych finałach – dominuje w tym względzie wyjątkowo mocne poczucie bez-

rozwinie.

wyjściowości (pracownicy korporacji doznają bolesnego olśnienia, czym jest praca) jak również
4

[3]

wskazywanie na słuszność koncepcji „zatraty”, którą dopracował Bataille5 (rozkosz wydawania

Korporacja wie, że nie ma ludzi niezastąpionych, więc nie licz na jej pamięć i wdzięczność –

pieniędzy i trwonienia dóbr staje się praktyką kulturową). Nie bez znaczenia będzie również

„menedżer jest tyle wart, ile jest wart jego ostatni sukces”. Nie łudź się, że poczuje się za ciebie

operowanie twórców wokół teorii „zaprogramowania kulturowego” Hofstede.

odpowiedzialna, gdy zasłabniesz w biegu – „my tu chorych nie potrzebujemy”. A jednak korpora-

Generalnie – korporacja wydaje się niezbędnym elementem kapitalistycznego krajobrazu,

cja jest atrakcyjna jako miejsce pracy, i to nie tylko ze względu na zarobki. Nie mniej ważne jest

jednak problemy transformacyjne, konflikty związane z zacieraniem się tożsamości klasy śred-

poczucie misji, jakie wytwarza, poczucie, że robi się coś ważnego, jest się wyróżnionym z tłu-

niej, niepewna sytuacja rynkowa powodowały i powodują, że wobec korporacji jesteśmy podejrzli-

mu, przynależy się do wielkiej rodziny, choć to fałszywa świadomość (jak pisałem wcześniej,

wi i niekonsekwentnie ją oceniamy – jawi się jako świat konkretu i procedur z jednej strony – zaś

korporacja za nikogo nie czuje się odpowiedzialna), że zrzuca się odpowiedzialność za siebie

z drugiej jako przestrzeń niejasności i zagmatwania, pełna niemyślących samodzielnie frustratów.

i swoją rodzinę na korporację, poczucie, że błyszczy się jej blaskiem – „my, dyrektorzy wielkich
amerykańskich korporacji”. Fajne jest też przyswojenie korporacyjnej struktury wartości przy-

3. Formalizować, formalizować, formalizować…

zwalającej na spędzenie z pasów staruszki, gdy śpieszymy się na pilne i ważne spotkanie, czy

Punktem wyjścia może być zestaw cytatów6:

na szybki numerek na biurku, gdy może to przybliżyć realizację projektu.

To, co w założeniu miało być atrakcyjnym opisem, staje się w zasadzie zespołem po-

[1]
Do tego, żeby zrozumieć kulturę korporacji, wystarczą trzy obserwacje, takie mianowicie, że jest
ona strukturą silnie hierarchiczną, że najwyższą w niej wartością jest zysk, że każda korporacja

stulatów, fałszywym negocjowaniem znaczeń i sytuacji. „Żeby zrozumieć” (użyte w jednym
z fragmentów) ma w takim kontekście wyłącznie charakter umowny. To jeden z najczęstszych błędów w opisie dużych organizacji biznesowych – w ich działaniach nie dostrzegamy

3

Mroczne, demoniczne oblicza pracy korporacyjnej pojawiają się również w prozie Daniela Odji (Tartak)
i Mariusza Sieniewicza (Siódme Niebo).

4

nizmu podejmują również twórcy tzw. nurtu serious games (np. aplikacja Kick your Boss).
Interesujące rozważania dotyczące mentalności ekonomicznej przedstawił A. Słaboń, Problemy mentalności
ekonomicznej, w: Kultura i Gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, red.
J. Mucha, M. Nawojczyk, G. Woroniecka, Tychy 2011, s. 49–60.
6

jedynie jako doświadczenia wizualne i taktylne.

Zob szerzej: A. Węgrzyniak, Praca, która niszczy, w: Praca – dobro indywidualne i społeczne, red. A. Węgrzyniak, T. Bielak, s. 115-131. Warto w tym miejscy wspomnieć, że próbę dyskontowania dominacji korporacjo-

5

„manifestowania samooceny, celów, sensów i ról”7, traktując mechanizmy corporate identity
Tymczasem w działaniach korporacyjnych procedury (traktowane przez obserwatora
jako przykład niezrozumiałych gestów instytucji) określają swoisty mikroświat relacji komunikacyjnych. Najprostszym przykładem jest w tym względzie dress code, który stanowi
rodzaj potencjalnego, bezpiecznego zrównania kompetencji kulturowych i komunikacyjnych
jednostek w organizacji. Ujmując sprawę obrazowo: „nie każdy z nas musi wiedzieć, jak się

Wszystkie cytaty pochodzą z: R.J. Zacłona, Kultura korporacji, „Przegląd” 2008, nr 27. Korzystam z wydania
internetowego (dostęp: 19.10.2012).
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7

Zob. szerzej: M. Fleischer, Communication Design, czyli projektowanie komunikacji, Łódź 2010, s.196 i n.
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ubrać – trzeba wskazać właściwe rozwiązania przy pomocy globalnej i jednoznacznej pro-

Mnie, po latach doświadczeń w mniejszych firmach, skusiły - oprócz pieniędzy - kontakty

cedury”. Kiedy zbierałem materiały do badania zachowań komunikacyjnych w korporacji,

z ludźmi z całego świata. Jestem po skandynawistyce, kończyłam studia w Finlandii, ciekawią

moi rozmówcy wyraźnie wskazywali, że to, co „wydaje się” formalizowaniem takich działań

mnie inne kultury. Korporacja unifikuje zachowania w ramach pracy, ale po pracy jesteśmy
sobą. Dobrze wspominam kolacje, które jedliśmy wspólnie z ludźmi z Maroka, Skandynawii

daje poczucie swoistej stabilizacji i bezpieczeństwa w pracy. W wielu przypadkach zaskakują

czy Słowenii. Wreszcie, korporacja to dobre miejsce, by nauczyć się walczyć o siebie. To świat,

opinie, że mimo powszechnego odczucia, że zespół procedur to „rzeczywistość papierowa”,

gdzie nikt nie stanie w twojej obronie, jeśli nie będzie miał w tym interesu. Naprawdę nie ma

nie można byłoby bez niej w korporacji wykonywać najprostszych zadań. Opis i modele za-

przebacz10.

stosowań procedur są w tym kontekście elementem szeroko rozumianego designu, bowiem
wspomaga procesy „realizacji możliwości, których nie widzimy”, oraz kształtuje „rzeczy, których potem potrzebujemy”8.
Takie ujęcie nie zwalania, oczywiście, ze stawiania pytań o problem immunizacji
jednostki nie tylko w obrębie samej korporacji (zgoda/niezgoda na zastaną rzeczywistość
komunikacyjną), ale również w przestrzenie poza samą korporacją (Jak postrzegają mnie
inni? Czy zawsze jestem tym, który pracuje w korporacji?). Wydaje się jednak, że najbar-

Wydaje się, że poprzez gesty nieformalne organizacji udaje się nie tyle zmanipulować
jednostkę, co może doprowadzić do określonej sytuacji komunikacyjnej, w której opór wobec przyznanej roli nie do końca jest możliwy (bowiem jedyną możliwością jest rezygnacja
z wykonywanej pracy). Widać to wyraźnie na przykładzie schematu bazującego na ustaleniach cytowanego już Michaela Fleischera11:

dziej interesującym badaniem byłoby sprawdzenie tych działań zarówno zarządu, jak i pracowników poszczególnych działów, które w dużej mierze traktowane są jako nieformalne

KULTURA ORGANIZACJI

(mimo że funkcjonują na zasadzie ustalonych norm, obowiązków i obostrzeń). W tym kontekście możemy mówić o gestach instytucji w stosunku do jednostki.

WSPÓLNE
WYOBRAŻENIA NA
TEMAT WARTOŚCI
(CO MYŚLIMY?)

4. Nieformalne – ruch korporacji (gest) wobec jednostki
Oczywiście, traktuję gest w szerszym kontekście – nie tylko jako element mowy ciała lub
opozycję względem języka migowego. Gest korporacji to schemat komunikacyjny, który wyrażany jest na różnych pułapach: od najbardziej oczywistego (procedury, komendy, przepisy)

NASTAWIENIA
I ZACHOWANIA
(W JAKI SPOSÓB COŚ
TRZEBA ROBIĆ?)

NORMY
(JAK ZABIERAMY SIĘ
ZA COŚ?)

SYSTEMY
- PODSTAWOWE
REGUŁY

po te, oparte wyłącznie na uzusie danej grupy społecznej (np. ruch ręką wspomagający wyjaśnienie zawiłego schematu technicznego).
Operowanie w przestrzeniach formalnych zostało już bardzo dokładnie omówione,
a tzw. kultura korporacji to jedno z fundamentalnych haseł w gospodarce wolnorynkowej.
Z perspektywy niniejszego tekstu warto przyjrzeć się (na zasadzie wprowadzenia w problematykę nieco inaczej postrzeganą niż przez pryzmat nauk ekonomicznych), jak instytucja biznesowa „radzi” sobie z działaniami nieformalnymi. Przytoczone przeze mnie na początku utarte
koncepcje i opinie wskazywałby na to, że korporacja raczej sobie nie radzi. Zatem wszelkiego
rodzaju próby integrowania pracowników, motywowania innego niż finansowe, budowanie
więzi opartych na zasadach współzawodnictwa z góry powinno być skazane na porażkę – zarówno w literaturze (na co wskazywałem) czy filmie owe działania są drastycznie piętnowane
i/lub wyśmiewane9. Z drugiej strony – nawet osoby atakujące korporację, jak na przykład
Joanna Krysińska, widzą pozytywy właśnie w nieformalnych działaniach tej instytucji:

Oczywiście, przedstawiony schemat jest ściśle powiązany z teorią corporate identity,
niemniej jednak budzi pewne wątpliwości. Przede wszystkim trudno wyobrazić sobie, by
korporacja pozwalała na wspólne budowanie wartości. To właśnie system gestów pozaformalnych umożliwia managementowi przekonanie pracownika, że ma udział w budowaniu
obrazu instytucji. Powierzone zadania realizowane w formie projektu (pojęcie kluczowe we
współczesnej kulturze; co ciekawe, kompletnie niezrozumiałe, powoli staje się – jak uczestnictwo – kategorią zombie12) wspierają jeszcze to specyficzne poczucie współdecydowania
o losach organizacji biznesowej. Warta rozpatrzenia jest teza, że to również pozaformalne
gesty organizacji, budowanie „atmosfery”, włączenie pseudofilozofii w obszar działań pracowniczych (np. Kaizen w Toyocie), zmiana przestrzeni pracy, wreszcie swoista „wirtualizacja
korporacji” (etos większości firm burzą obrazy fabryk na Dalekim Wschodzie) przyczyniły się
10 Obszerniej w na ten temat w tekście: J. Krysińska, Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w kor-

8

Tamże, s. 199.

9

Do najbardziej spektakularnych należy głośny film Marii Sadowskiej Dzień kobiet (2012). Bohaterka filmu

poracji, Gliwice 2012. Fragment pochodzi z wywiadu udzielonego Aleksandrze Boćkowskiej dla serwisu onet.
pl (dostęp: 03.09.2013).

zaraz po awansie na stanowisko kierownika popularnego sieciowego dyskontu spożywczego (zmuszona)

11

Zob. M. Fleischer, Communiaction design..., Łódź 2010, s. 227.

bierze udział w szkoleniu dla kadry kierowniczej. Hasłem przewodnim jest „produktywność” – powtarzane

12

Zob. U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political

przez uczestników w sposób, który dla widza jest groteskowy.
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Consequences (Published in association with Theory, Culture & Society), Londyn 2002, s. 203 i n.

93
Tomasz Bielak. Sformalizować nieformalne

do zmiany myślenia o ekonomii jako domenie pieniądza i zmierzają do utrwalania przekonania, że ekonomia to przede wszystkim domena wartości .
13

5. Przewrót? – zakończenie
Otwarte pozostaje pytanie, w jaki sposób edukować i modelować obie strony tej relacji. Widać

Jak zatem przekłada się ten model na samych zainteresowanych – uczestników korpo-

wyraźnie, że obecnie sporą popularność zyskuje wykorzystywanie umiejętności i wiedzy bar-

racji? Trafnie wyjaśnia to Zygmunt Bauman, definiując za Standingiem14 klasę prekariuszy:

dziej z zakresu humanities niż science. Rosnąca popularność projektowania komunikacji, profilowanie strategii marki, budowanie wizerunku w oparciu o wiedzę z zakresu kultury i socjo-

Tym, co „jednoczy” prekariat, nadając tej wielce pstrej zbieraninie pozór spójności, jest skrajne

logii zdaje się potwierdzać ową tendencję. Z pewnością trudno będzie wykorzenić nadmierne

rozdrobnienie, rozproszenie, atomizacja. Niezależnie od pochodzenia i rangi wszyscy preka-

ideologizowanie treści związanych z zachowaniem olbrzymich organizmów biznesowych

riusze cierpią – ale każdy z nich cierpi samotnie, a cierpienie każdego to zasłużona, indywidualnie wymierzona kara za indywidualnie popełnione grzechy: niedostatek sprytu i wysiłku.
Indywidualnie znoszone cierpienia są do siebie uderzająco podobne, niezależnie od tego, czy
wywołuje je rosnąca sterta rachunków i faktur za naukę w pobieraną na wyższej uczelni, czy
nędza poborów, stowarzyszona z niepewnością dostępnych posad i niedostępnością tych solidnych i pewnych. Do tego dochodzi jeszcze mglistość perspektyw i natrętne widmo straty posady
czy służbowej degradacji – a wszystko to razem składa się na chroniczny stan egzystencjalnej
niepewności: ów niesamowity melanż niewiedzy i niemocy, owocujący z kolei stratą godności
poczuciem upokorzenia .
15

– problemem będą tutaj spektakularne wpadki: nieludzkie traktowanie pracowników w Bangladeszu, mobbing opisywany na pierwszych stronach gazet czy śmierć z przepracowania.
Na pewno nie należy się spodziewać przewrotu w relacjach organizacja – jednostka,
ale warte odnotowania są (i będą) przypadki, w których właściwie odczytana (poprawnie
zanalizowana) paleta korporacyjnych gestów poprawi jakość nie tyle wykonywanej pracy, co
funkcjonowania pracownika, również poza organizacją. Jak pisałem wcześniej, niemałą rolę
odgrywają coraz częściej specjaliści od projektowania komunikacji – głównie ze względu na
włączanie w obręb własnych badań i analiz wiedzy kulturoznawczej i socjologicznej. Wtedy
„korporacyjne gesty” pozbawione zostaną pustej referencji...

Problemem nie jest samoistne „zło korporacji” lub „niewidzialna ręka rynku” (nota bene
źle definiowania jako negatywny przejaw kapitalizmu), lecz sami uczestnicy korporacji, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z ról komunikacyjnych, jakie im przyszło odegrać. Innymi
słowy, nie powinno się raczej winić korporacji za to, że podkreśla swoją „misyjność”, wierzy
w wartości i pracownika, gdy jednocześnie jej nadrzędnym zadaniem jest zarabianie pieniędzy. Kłopotliwe są za to niewielkie kompetencje komunikacyjne pracowników, którzy często zbyt literalnie „odczytują” pozaformalne gesty korporacji – integrację pracowników jako
troskę o ich komfort psychiczny, modele mentoringowe jako darmowe sesje terapeutyczne,
piątkową swobodę w ubiorze jako zachętę do celebracji weekendu. Daleki jestem od lewackich
konstatacji Standinga (jego tezy dotyczące pułapki prekarności brzmią niczym manifest rewolucyjny), ale trzeba przyznać, że wyjątkowo dokładnie wskazuje na poruszone tu kwestie.
Opisane (z kulturoznawczej perspektywy) nieformalne działania w rzeczywistości
umacniają strukturę korporacji i stają się również procedurami, które monitorują przydatność pracownika i „monetyzują” jego działania. Zajmujący się korporacjonimzem często zapominają, że system overhead również kosztuje korporację: np. szkolenie nie jest gratyfikacją,
ale inwestycją; tak jak trzeci filar emerytalny czy luksusowa opieka medyczna nie są troską,
a wrzuceniem emocji w przestrzeń finansów.

13

Por. J. Thackara, Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, Warszawa 2010, s. 44–45.

14

G. Standing, Precariat. The New Dangerous Class, Bloomsbury 2011. Zob. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa,
http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1948-guy-standing-prekariat-nowa-niebezpieczna-klasa.html
(dostęp: 03.09.2013).

15

Z. Bauman, O nie-klasie prekariuszy, „Krytyka Polityczna”, wydanie online:
http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/BaumanOnie-klasieprekariuszy/menuid-197.html (dostęp:
17.07.2011).
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1. Gest, grymas i ruch
Słowo „gest” w utworach Berenta zaczęło częściej pojawiać się dopiero w Oziminie, wydrukowanej w roku 1910 (postdatowanie sugeruje, że tom ukazał się o rok później). Jeszcze w Próchnie
(1903) była równowaga między „ruchem”, „grymasem” i „gestem”, czego najlepszym świadectwem jest obecność „gestu” dopiero w trzecim rozdziale, choć w początkowych częściach tekstu
– gdy fabuła dotyczyła stale gestykulujących aktorów (nb. czasownik „gestykulować” u Berenta
wystąpił już w debiutanckim Nauczycielu z 1894 roku: „Potem przyszedł dyrektor i gestykulując
żywo, mówił coś o sądzie, o policji, o kryminale”1) – była okazja, by używać tego wyrazu.
Okazuje się, że autorowi wygodniej (i zgodniej ze stylem poprzedniego Fachowca z lat
1894–1895) było posługiwać się częściowo synonimicznymi leksemami, czyli nieustannie
wprowadzać „ruchy” i „grymasy”: „Kunicki zrobił grymas nieokreślony”2, „Pod tym grymasem czaiła się ironia” (P 10), „Szerokim ruchem ręki wskazał gdzieś na miasto, na ulicę”
(P 11), „wymowny ruch dłonią” (P 18), „z grymasem niesmaku” (P 23), ojciec Borowskiego „zrobił
jeden z tych swoich ruchów nie do powtórzenia” (P 23), „okrągły ruch ramion” (P 27), „zakończył jednym ze swych ruchów dłonią” (P 32), „ten ruch, to wczorajsze ojca skinienie ręką”
(P 34), „okamieniał w tym ruchu” (P 46), „gwałtownym ruchem schwycił Kunickiego za rękę”
(P 50), „jakieś konwulsyjne drgnienie aktorskie w jego grymasie” (P 53).
Pierwszy „gest” dotyczy nie aktorów – ojca i syna Borowskich – lecz dziennikarza Jelsky’ego: „gestem nakazał przynieść sobie następną potrawę” (P 72). Zgermanizowany Ślązak
„szpanuje” w ten sposób przed studentem medycyny – Kunickim. W większym towarzystwie
(kawiarnia) zamaszystymi gestami popisuje się malarz Pawluk („rozłożył ramiona gotując się
do szerokich gestów”, P 111) i muzyk von Hertenstein („pieścił w dłoniach swe kolano i raczej
patrzał niż słuchał; bawiły go, zda się, bardziej gesty i okrzyki niźli treść zdań”, P 115) czy śpiewaczka kabaretowa (postać autentyczna!) Yvette Gilbert: „W naprężeniu początkowym każdy
puszczał mimo uszu melodię i śpiew, czatując natomiast na treść, na słowa, na gesty” (P 158).
Co prawda, aktorów w pierwszej (z trzech) części Próchna (s. 3–178) autor nie wyposaża
w gesty (nakazując im posługiwać się ruchami, grymasami i drgnieniami), ale za to recenzenci teatralni podziwiają ich wspaniałe zdolności mimiczne („Jak to zrobione, jak wycyzelowane! Co za maestria machy!”, P 86), a sami artyści sceniczni, tak jak Władysław Borowski,
„w mowie ludzkich gestów czyta[ją] jak w otwartej księdze” (P 100) i potrafią np. „zrobi[ć]
nonszalancję”: „Rzucił się [Władysław Borowski] w głąb kanapy pod ścianę i nie zdejmując
kapelusza, zsunął go na tył głowy” (P 109).
W Oziminie ludzie gestykulują od początku powieści. Być może związane jest to z ewolucją stylu Berenta (przejście od powiązanej z naturalizmem percepcji impresjonistycznej
w tekście o dekadentach – do ekspresjonistycznej dykcji pisarskiej, eksponującej jakości czy
walory estetyczne ostre, kontrastujące z łagodniejszymi środkami wcześniejszego prądu ar1

W. Berent, Nauczyciel, w: Pisma rozproszone. Listy, oprac. R. Nycz, W. Bolecki, Kraków 1992, s. 53. Cytując ten
tom, używam skrótu PL.

2

W. Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław 1979, s. 4. Cytując ten tom z serii „Biblioteka Narodowa”, używam skrótu P.
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tystycznego), ale można tu też pomyśleć o innej strategii dramaturgicznej narratora, który

cicha, spoczywa niedbałym gestem wyniosłości cielesnej jak rzymska matrona. […] mówi

wpuszcza czytelnika od razu in medias res (w Próchnie w poszczególnych rozdziałach – na

[profesor z Krakowa] z tą przekonywającą mocą powściągliwego gestu […] Pani ledwie brwi

początku – rozmawiają po dwie osoby na wzór scen w Weselu Wyspiańskiego): od incipitu

ściągnie lub rozchyli usta; półsłówka rzuca, spokojem nęci” (Oz 22‑23). Jest to ta sama „ga-

ukazane są w powieści o roku 1904 bardzo liczne postaci, bo kamera opowiadacza ustawio-

węda” (Oz 23), co wcześniejszy flirt „żuka” z „lilią”, ale tu partnerzy są bardziej doświadczeni

na jest na raucie u barona Niemana (w pierwszym zdaniu Bolesław Zaremba widzi „salę”,

i zdecydowani na ostrą szermierkę słowną. Takie kontrasty dyskursu salonowego, politycz-

a w drugim „rozmaitość kobiecych strojów […] pod czarnym wirem mężczyzn” ).

nego, a nawet historiozoficznego umożliwia ekspresjonistyczna stylistyka Oziminy.

3

W porównaniu z innymi utworami Berenta duża i rzucająca się w oczy frekwencja wy-

W pierwszym rozdziale powieści została także przedstawiona diwa operowa, która „Ge-

razu „gest” w Oziminie upoważnia uważnego czytelnika do upatrywania w tym rzeczowniku

stem ramienia skrętnym podejmowała tren sukni z tyłu, nieco niżej stanu i, niby łabędź na-

słowa-klucza omawianego tekstu. Już na pierwszej karcie, opisującej młodziutką i urodzi-

stroszony, płynęła środkiem salonu, piersią i osadą bioder wypięta, kształtem litery S, łączącej

wą Ninę, pojawia się syntaktyczna zeugma we frazie „ciężka do głosu i gestu”: „W bliskości

dwie wysady nazbyt sowite i sobą jakby pyszne” (Oz 24) oraz „Gestem królującej w salonie

tej kobiety uderzył w niego [Zarembę] wiew świeżyzny jak od owoców, a zarazem skwaru,

diwy bokiem o oparcie rzucona, słała sobie podnóże z spiętrzonych fałd trenu, bardziej jeszcze

w którym one dojrzewają; jakaś tryumfująca wegetatywność bujnego życia, leniwa do słowa,

połyskliwych od sukni” (Oz 30). Takie leksykalne powtórzenia i paralelizmy składniowe (oba

ciężka do głosu i gestu – jak w letnie południe” (Oz 6). Uważam, że jest ta zeugma swoistym

zdania zaczynają się od wyrazu „gestem”, a „biodra” z pierwszego są powtórzone w następu-

pleonazmem, bo leniwość w wysławianiu się towarzyszy tu temu samemu lenistwu w za-

jącym oznajmieniu po drugim: „Pochylona ku śpiewakowi, skręcała się w sobie jak łodyga

stępowaniu słów gestami, co ekspresjonistycznie – choć skrycie – potęguje zarysowaną wizję

słonecznika, prężąc w tym przegięciu pychę i chłód nagiej piersi i wytłaczając niemal w prze-

skwaru, letniego południa i południowych owoców (będą to purpurowe granaty).

ciwną stronę obciśnięte sukniami biodra”, tamże) są charakterystyczne dla Berentowskiej

Tuż po pierwszym tym geście – a w zasadzie po jego braku! – uwidoczniony został inny
ruch, który ma Proustowską moc (słynna magdalenka!) wskrzeszania dawno zapomnianych

odmiany dykcji ekspresjonistycznej, której apogeum ukaże się w scenach Nocy Walpurgi,
przeżywanych w majakach Niny.

wydarzeń, przeżyć czy odruchów serca. Nina „wyjęła szpilkę rogową i wbijała ją po drodze nie-

W następnych 4 rozdziałach cz. 1 przeczytać można m.in. takie fragmenty, zawierające

dbale w włosy, jak widły w snop” (Oz 6). Zarembę „ten gest tajemniczym kojarzeniem drobia-

słowo „gest”: „ostre i krótkie gesty” niemieckiego dziennikarza (Oz 37), ksiądz podaje „rękę

zgów naprowadził […] na dawne wspomnienie. ‘Czyżby ta mała ze wsi? Czyżby ona?’” (tamże).

doskonale krągłym gestem” (Oz 49), „uprzejmość gestu” zebranych na widok rosyjskiego puł-

Ekspresjonistyczne potraktowanie bohaterów dostrzegam w migawkach dotyczących

kownika (Oz 51), Niny „gest mdły” (Oz 63), „łaskawość protekcyjnego gestu” (tamże), „w roz-

żony barona, Heleny z Komierowskich baronowej Nieman (nazywanej tu konsekwentnie

marzeń gestach łagodnych” (Oz 67), „paryski pośpiech w mowie i gestach” (Oz 78), Paryż – „To

Leną), ale przede wszystkim w obrazku flirtu młodzieńca i panny, zdominowanym przez

jest scena obowiązującego gestu: du grand geste!” (Oz 79), pasja „ruchliwości w gestach” (Oz 81),

śmiałą (choć należy dodać, że w roku 1910 czasownik „bzykać” nie miał wszystkich współcze-

„gest aprobujący jej urodę” (Oz 83), „fantazją głowy siwej i gestu powagą przyjmować pięknej

snych konotacji!) metaforykę animalistyczną:

pani skłonienia i łaskę” (Oz 88), „Wiodąc jakby rozmowę niemą jeno szlachetnego gestu wyrazem, stawali raz po raz oboje” (tamże), dziennikarz kładzie młodej mężatce rękę na kolanie

W drugim końcu sali bzyka gestami wśród kobiet postać kosmata i niespokojna, o ruchach

„gestem cierpliwej i łagodnej wymówki, jak kładzie ojciec dłoń na głowie niedoświadczonego

niby roztargnionych, a dopraszających się uwagi oczu kobiecych: bzyka jak bąk wśród kwiatów.

dziecka” (Oz 89).

Wreszcie spada na kwiat upatrzony. Oto lilia o wątpliwym panieństwie w oczach, osóbka myjąca raz po raz kocią łapką swą czarną główkę, tak wdzięcznie, tak poduszkowo w ramionach
pochyloną, że gest ten o miłych horoskopach przywabił do niej żuka. Przysiadł i zapuścił ryj
w kielich, czy miodu w nim jeszcze wiele: wszczął rozmowę o sztuce i literaturze, by przemycać
w niej rzeczy śliskie. (Oz 22)

Po poincie („Żuk kosmaty […] sięga w najwstydliwsze dno kwiatu”, tamże), wspomniawszy o „pulchnej mężatce o rozbieganym języku i niespokojnej nóżce” (tamże), dochodzimy do
Leny, która jest posągowo upozowana: „Układem swych pełnych kształtów władna, zmysłami

W części 2 utworu (s. 101–166) spotyka się przewidywalne konteksty dla słowa „gest”,
a wyjątkowo zdarza się zderzenie trzech głównych leksemów, czyli „gestu”, „grymasu” i „ruchu” (Oz 117). Skrótowo (bez cytowania dłuższych fragmentów, a koncentrując się na interesujących nas frazach) wygląda to tak: „gesty diwy” (Oz 111), „Pod gest i akcent […] urwał się
nagle śpiew” (tamże), „Nikt nie odpowiadał mu [pułkownikowi] nawet próbą gestu, nawet
grymasem na twarzy” (Oz 113), Nina „Obzierała się w swoich ptasich ruchach głowy na każdy
jego [Zaremby] gest, każdy grymas tak dziwnie niewłasny” (Oz 117), „bez słowa i gestu” (tamże), „Gęsi o geście królewien” (Oz 123), „gest kurczowy” (Oz 125), „gestami rąk przy twarzy”
(Oz 129), „w brawury kobiecej kroku i geście” (Oz 138), „niechlujnym gestem odrzucił ogarek”
(Oz 142), „gestem uprzedzać dalszy tok opowieści” (Oz 150), „w ramienia i gestu wyolbrzymie-

3

W. Berent, Ozimina, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1974, s. 5. Cytując ten tom z serii „Biblioteka Narodowa”,

niu” (Oz 163).

używam skrótu Oz.
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W części 3 (s. 167–246), rozgrywającej się w sypialni Leny i w bibliotece barona – nad

Bicie po kolanach i pośladkach pojawia się również w przeżyciach rekruta Zaremby

ranem, po balu – gestykulacja jest słabsza i rzadsza: „poderwała jej [Niny] się głowa har-

z Oziminy. Wspomina on, tuż po wszczęciu wojny japońsko-rosyjskiej 1904 roku, swoje prze-

dym gestem zniecierpliwienia” (Oz 205), „gest pomocniczy” służącego (Oz 207), „wykładny

życia w lokalu komisji poborowej: a) „Widział się gołym, stojącym pod miarą: po kolanach

gest dłoni” Niemana (Oz 208). Ostatnia część powieści (s. 247–311), przenosząca akcję na ulice

biła go jakaś pochwa dla ich sprężenia” (Oz 107); b) „ktoś zniecierpliwiony popychał go do

warszawskie roku 1904, ma tyleż co poprzednia opisów zachowań się bohaterów: „drobiazgi

wyjścia uderzeniem pochwy po nagich pośladkach” (ibid.). Tak bywało w wieku XIX, bo w XX

sposobu dawania się, gestu, ruchu, spojrzenia” (Oz 253), „figurka strojna, zwrotna i nerwowa

komisje poborowe (szczególnie po pierwszej wojnie światowej) zachowywały się poprawniej

w gestach” (Oz 278), „profesor krótkim gestem dłoni wypraszał sobie dystans kroku i słowa”

politycznie, nie mając generalnie dostępu do szabel czy szpad.

(Oz 282).

Tragiczne czasy po powstaniu styczniowym wspominane są w Oziminie w obrazach

Tak szczegółowe przytoczenia i enumeracje fraz opartych na słowie „gest” potrzebne mi

pochodów skazańców na Sybir. Lena Komierowska opowiada Oli i Ninie: a) „Matka moja

były, by przekonać czytelnika do zaproponowanego w dalszej części wywodu klasyfikowania

szła za ojcem w tamte kraje jak pies – za jego nogą skutą” (Oz 175); b) „ja się rodziłam na

ukazywanych u Berenta ruchów postaci. Początkowo chciałem je podzielić na dwie grupy:

taką, która raczej jak pies za skutą nogą pójdzie, niźli ptakiem za cudzymi skrzydłami poleci”

gesty wojskowe oraz gesty salonowe, czyli „ostre” i „łagodne”. Doszedłem jednak do przekona-

(Oz 183). Ten martyrologiczny gest nie jest tu prawdziwy, bo baronowa wybrała przecie życie

nia, że ciekawiej będzie posegregować wybrane cytaty wedle haseł anatomicznych (gdy dana

u boku międzynarodowego przedsiębiorcy (geszefciarza), a nie utożsamia się z losami dziadka

część ciała jest ośrodkiem czy ważnym elementem sensu idiomu czy sugerowanej czynności).

– symbolu irredenty polskiej – czy brata, opowiadającego o pobycie na Sybirze ciekawskim

Stąd następujące paragrafy-szufladki: nogi, ręce, oczy.

gościom-uczestnikom rautu.

2. Nogi

szokujące obrazy naturalistyczne. Do takich należy tu np. relacja Wandy, młodej nauczyciel-

Okazuje się, że powodem wielkiego skandalu i obciachu w życiu społeczności korporacyjnych

ki biednych dzieci ulicy, z pobytu w kryminale i jej rozmowach o Mańce „Kalosz”. Podobną

może być fakt, iż pani wiceprezes „podczas wystąpienia uderzała się wskaźnikiem po nodze”4.

wymowę mają opisy swobodnego upozowania się tęższych niewiast: a) „Wszystkie te kobiety

A jak to było z biciem (się) po nogach w prozie Berenta?

[…] siedzą nieco za szeroko na krzesłach – nie domykały się kolana nóg krótkich; sprawia

W Oziminie, wyróżniającej się swym stylem ekspresjonistycznym, pojawiają się nieco

W Nurcie (1934), przedstawiającym m.in. walki Legionów pod dowództwem gen.

to może pulchność osób lub […] ich nieustanne poczuwanie się do kobiecości – fizycznej”

Dąbrowskiego z włoskimi rebeliantami, autor zarysowuje zachowanie się bohatera hymnu

(Oz 19); b) „luksusowe małżonki, siedzące zawsze z apatycznym ruchem kolan nie domknię-

narodowego tuż przed bitwą: „Aż się trzepie w udo na ochotę i ściąga tak uzdę, że sam koń

tych” (Oz 35). Zresztą analogiczne, pewnie trochę mizoginiczne, spostrzeżenia odnotowano

pod nim skacze i prycha z niecierpliwości bojowej” . Po pięciu latach, w Zmierzchu wodzów,

na kartach Ulissesa Joyce’a: „Optycznie przypadki niedotykania się kobiet wyglądają gorzej.

powróci ten gest w opisach zachowania się wielkiego księcia Konstantego na paradach czy na

Zawsze otwarty sezam”6. Ja też po cichu uważałem, że sugerowanie (rodem z impresjonizmu)

polu bitwy: a) „wielki książę sam zmienia […] dowolnie takty i tempa muzyki każdej przez ich

pewnych zachowań czy zamierzeń (a ileż w gestach – niedopowiedzeń!) jest bardziej sexy

odbijanie na swym udzie” (OB 535); b) „właściwą nutę mazurka […] odbija […] sobie znów na

aniżeli goła prawda narracji pornograficznej czy quasi-pornograficznej!

5

udzie” (OB 536); c) „poczyna nagle trzepać się w udo i gwizdać nutę mazurka Dąbrowskiego”

Kontrastem do tych naturalistycznych (ujętych w impresjonistyczne bądź ekspresjoni-

(OB 544); d) „Odsapnął, dumny z swej wytrzymałości doskonałego kaprala, i w dobrym wciąż

styczne stylizacje) grymasów i ruchów (niekiedy – bezruchów!) może być ukazanie chłopa

humorze z powodu rewii udatnej pokazywał swe udo poodbijane oficerom, ‘chętnym ogląda-

Jędrzeja Niemsty z Kęt w scenerii rezydencji Niemana: „we drzwiach niepotrzebnie z wsiowe-

nia jego gołej, a tak własnoręcznie posiniaczonej cuisse’” (OB 536–537).

go nawyku łeb chylił i nogę podnosił, niby próg chałupy przestępując” (Oz 165). Myślę, że zwró-

Trzy przytoczenia utrzymane zostały w tonie dość obiektywnym (a trzecie nawet po-

cenie uwagi na ten odświętny rustykalny gest jest wielką rzadkością w całej naszej literaturze!

brzmiewa nutą pochwały), ale ostatni cytat (d) zyskuje krytyczny komentarz odautorski, ata-

Najbardziej pamiętnym opisem psychiki bohatera Berenta jest zapewne niezrozumiałe

kujący polską świtę księcia (służalcza kontemplacja obnażonego uda czy nawet pośladka: fes-

dla Zosi Borowskiej zachowanie się jej męża; zaczytując się dramatami Ibsena, zadręcza żonę

se): wedle Berenta jest to „obrzydliwie wymowny obraz serwilizmu wobec Nowych Panów”

ustawicznym chodzeniem po mieszkaniu: a) „Zamyka się w pokoju, mruczy, deklamuje i cho-

(OB 537). Czyli ten sam gest może być odczytywany ambiwalentnie, jeśli tylko przekroczone

dzi, bez ustanku chodzi: równo, miarowo jak wahadło” (P 83); b) „Ale nie chodź tak Władek

będą bariery przyzwoitości (nb., Berent nie szczędzi opisów bezpruderyjnego postępowania

całymi dniami po pokoju – to takie smutne” (P 84); c) „I znowuż chodzisz? – szeptała potem

z bliźnimi gen. Suworowa).

cicho, łzawo, wtulona w kącik kanapy” (P 85); d) „Widzisz, chodzi! Chodzi jak lew po klatce,

4

W. Kalicki, Zachowuj się albo giń, „Książki” 2012, nr 3(6), s. 52.

5

W. Berent, Opowieści biograficzne, oprac. W. Bolecki, Kraków 1991, s. 88. Cytując ten tom, używam skrótu OB.
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J. Joyce, Ulisses, przeł. M. Słomczyński, Warszawa 1969, s. 545.
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ten lew jej młodych marzeń. W klatkę życie zamknęło!” (P 87 – wypowiedź aktora o bohaterze

(P 100). Prawdopodobnie do podobnych powitań należy zaliczyć „masońskie” podanie ręki:

Ibsena, Borkmanie); e) „I znowuż chodzisz? – grymasiła, wydymając wargi” (P 88). Nie moż-

„Nazwał się Downar, Antoni Downar, podkreślał imię, jako niezmiernie ważne widocznie,

na zaprzeczyć, że Gombrowicz w swoim Trans-Atlantyku (1953), pokazując chód własnego

i schwyciwszy jego [profesora] rękę, ściskał mu ją gestem ponurego braterstwa – jak mason”

sobowtóra, parodiowany przez paralelne chodzenie Gonzala, nawiązywał do tej znanej po-

(Oz 45). Tak samo tajemniczy jest inny ruch rąk: Dąbrowski „kładzie tuż przy szabli dłonie

wszechnie historii Borowskiego (choć lekturą Berenta autor Ferdydurke nigdy się nie chwalił).

obie na płask, właśnie jak ten mistrz w loży, gdy na sporów zamknięcie swoje słowo rzec ma”
(OB 554) . Wyobrażam sobie, że z kolei ułożenie rąk Staszica („Wiotkie dłonie splótł oto na stole

3. Ręce

gestem pastora i, rzekłbyś, egzaminuje”, OB 48) przypomina ustalony przez współczesnych

Kilka zapomnianych już gestów, a utrwalonych przez pisarza, wiąże się z ukazywaniem dłoni

„pijarów” udawany, skromny układ splecionych kończyn górnych naszych celebrytów, wy-

i ramion bohaterów Berenta. Są takowe w powieści o średniowieczu, ale i w fabule o dekaden-

stępujących stale w mediach.

tach przełomu XIX i XX wieku znajdą się obrazy zachowań, które naszym nosom czy noskom

Inny wieloznaczny gest, powtarzający się i w Żywych kamieniach, i w Próchnie opisałbym skrótowo jako skrzyżowanie ramion na piersi. Oto goliard: a) „U studzien przysta-

trącą myszką, a oko bawią sepiową patyną.
Na pograniczu krainy zmyśleń i świata realnego umieściłbym scenę z Żywych kamieni,

wał jak należy – z ramionami skrzyżowanymi na piersiach i gęślą zwisłą w kułaku” (Ż 50);

w której burmistrz pradawnego grodu „Gestem żaby rozczapirza dłonie i gębę przed babą tłu-

b) „Goliard […] ramiona na piersi krzyżował i w tył się nieco odchylał dla przyjrzenia się

stą” oraz „wyżabia się przed nią […] każdym słowem akcentując otyłość damy” . Gest burmi-

uklejnoceniu [dziewczyny]” (Ż 86); c) Borowski „Osunął się na kanapę, rozkrzyżował ramio-

strza oznacza zapewne szerokie rozwarcie palców (a zeugma dodaje: ust także), ale sugestia

na na jej oparciu i z pochmurnym uporem zapatrzył się gdzieś w pułap” (P 93); d) „podniósł

– szczególnie widoczna w neologizmie „wyżabiać się” – podpowiada ewentualność jakowychś

się Borowski, skrzyżował ramiona i patrzał na nich spode łba” (P 146). I tu, i tam gest ten

błon płazich pomiędzy palcami miejskiego władyki. Żaby zresztą mogą równie dobrze być tu

czyni artysta, co powoduje, że jest to ruch polisemantyczny. Czasem może oznaczać podziw

skojarzone z kobiecymi ozdóbkami, gdy chciwy mnich grozi obcemu kupcowi: „Włochatymi

(b), niekiedy wewnętrzne zdystansowanie się (d), kiedy indziej zaś niezdecydowanie (c) czy

łapami w klejnotach czarować tu przyszedłeś chrześcijan jak ropuchami?!” (Ż 88). Ambiwa-

dumną, zawodową prezentację, kim jestem (a). Nie dałbym, oczywiście, głowy (ani nawet

lentnie więc potraktowane zostały żabki, gdyż raz mają walory klejnotów, a innym razem

ręki!) za te próby zdefiniowania czy dookreślenia tajemniczej gestykulacji artystów – wiążę

służą do podkreślania czyjejś brzydoty.

je przede wszystkim z zastanawianiem się, niezdecydowaniem, ewentualnie z przejawem

7

Z ambiwalencją w opowieści o rybałtach spotkamy się także w analizie zachowań czo-

depresji i stuporu.

łowej postaci utworu, czyli goliarda. Słabość charakteru tego ambitnego poety uwidoczniona

W Diogenesie w kontuszu (1937) umierającego Jezierskiego odwiedza dziennikarz – „do-

została w opisach gestykulacji rąk w chwili, gdy rycerz zmusza go do wyprawy w poszuki-

pytywacz z gazety” (OB 405). Berent przedstawia scenę dwukrotnego ataku palcem indagatora

waniu Graala: „I to ramię jego, w porę przecie powściągnięte, jęło wykonywać teraz gesty

na dogorywającego gospodarza: „Nie utrudzamy się przecie w pisarstwie […] ani tym zarob-

dziwnie nijakie: owszem, przytwierdza – ale się zastrzega! – przytakuje – a jakże! – jednak

kującym palcem u garści – wystawiał palec wskazujący – ale onym kawałem żywego mięśnia

coś tam… Kręci niepewnie miękką rączką” (Ż 70). Okazuje się więc, że wykręty i mataczenia,

w piersiach […] Tu tknął niemal chorego […] Lękliwego mnicha urzekł jak kurę ten dwukrot-

charakterystyczne dla „wiły bez kośćca” (tamże), niezdecydowanie ukrywane poprzez „mięk-

nie wystawiony paluch” (OB 406). Czyżby była to antycypacja słynnego „palica”, którym można

ką” gestykulację – to sprawy i dylematy stare jak świat!

kogoś „dutknąć” w Ślubie Gombrowicza? Nb., już w powieści o średniowieczu mnich „palcem

W Próchnie powtarza się akustyczny gest, który dziś – ze względu na nieużywanie tak

sprężonym, ni to włócznią, wprost w jego [kupca] oczy mierzy” (Ż 88)!

powszechne jak sto lat temu decydujących o omawianym odruchu akcesoriów – nazywamy

Od początku swej twórczości Berent łączył z ruchem palców bajkowe czy bajeczne skutki

owacją na stojąco: a) „Błysk światła, oklaski, bicia lasek o podłogę… Tyngiel-tangiel!” (P 144);

– zaklinanie rzeczywistości, przerywanie depresji czy innych stanów lękowych. Już w Na-

b) „Hertenstein, wina! wina! – krzyczano bębniąc laskami w podłogę” (P 146). Rymuje się

uczycielu mamy takie sugestie: bohater zazdrości innym belfrom, „którzy za progiem szkoły

z tym gestem zachowanie dziennikarza Jelsky’ego, który „Kiwnął przyjaźnie dyrektorowi

strząsali ze siebie wszystkie przykrości” (PL 45). Tamże występuje po raz pierwszy ulubiony

teatru i wyjąwszy machinalnie gazetę z kieszeni, uderzał nią o parapet loży, spoglądając

chwyt-czarowanie Berenta: „Przetarłem ręką po czole, chcąc jakby odpędzić myśli” (PL 59) –

niedbale na kłębiący się u nóg jego tłum” (P 160).

chwali się Johan Derner, którego zaszczuły lwowskie dzieciaki za to, że był Szwabem.

Jelsky prezentuje nam nieznany dziś gest dawnej korporacji studenckiej: „Jak się masz,
Borowski – wołał podając mu rękę szeroko, po burszowsku, z niemiecką dobrodusznością”

W Próchnie i Oziminie to kobiety ruchem dłoni pozbywają się kłopotów: „Zochna wyprostowała się nagle żwawo, senność strzepnęła ręką z czoła” (P 95); Nina kaprysiła, „otrząsając z siebie jego [Zaremby] spojrzenie” (Oz 11); „Nina już otrząsała grzywą swe oszołomienie”

7

W. Berent, Żywe kamienie, oprac. M. Popiel, Wrocław 1992, s. 62. Cytując ten tom z serii „Biblioteka Narodo-

(Oz 74); „Ocknęła się z zadumy podrzutem ciemnej grzywy, zuchowato odgarniętej z czoła” (Oz 10).

wa”, używam skrótu Ż.
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Wydaje się, że jest to oryginalny sposób Berenta na połączenie behawioralnej gestykula-

Zaczyna się to wszystko już w trzecim akapicie: „A dziewczyna przyglądała mu [Za-

cji z metamorfozą przeżyć wewnętrznych. Psychika bohaterów tej prozy zostaje dzięki temu

rembie] się przez zmrużone rzęsy pozornie nigdzie nie patrzących oczu. […] oczy zmrużone,

podana czytelnikowi jak na tacy, uprzystępniona do grzesznego (?) albo li tylko wścibskiego

a żywe jak u węża, rzucały aż na skroń wibrującą zmarszczkę uwagi. Rozmigotanie ciekawo-

podglądania.

ści, pytań i półuśmiechów przepływało, zda się, spod oczu […] i wracało falą pod zmrużoną

4. Oczy

pierwszy otwarte: ich źrenice małe jak grochy; złotoczarne, złe, niespokojne oczy” (Oz 10).

W Żywych kamieniach Berent sugeruje legendarną i bajeczną potęgę zapatrzenia się w siebie
kochanków. Goliard pod kościołem „coś raz po raz głowę podrzuca na długie zapatrzenie
się w tamto lico pod baldaszkiem z kamienia. Ujrzał bowiem w jej oczach cichych Bożego
miłosierdzia mnóstwo wielkie…” (Ż 120). Zakonnik, malarz Łukasz, przypatruje się królowej:
„Wonczas dopiero pojęła pani to zapatrzenie się jego. Spod kaptura na bladej jak opłatek twarzy jarzą się ku niej oczy mnicha: świecą zjawie żonglerskiego romansu” (Ż 126). Tak samo
dzieje się z Lancelotem, który wpatrzony w swą panią omal nie utonął: „Wielki głód jest zapatrzenia, gdy tęsknota go przedłuży” (Ż 27). Bo legendarny ten rycerz „nie patrzy, a wziera.
Nie dziwię się teraz [mówi królowa], że go przed rokiem w zapatrzeniu zatopiła fala” (Ż 36).
A kobiety nie marzą? Przecie każda z mieszkanek grodu „i przez komin przeleźć gotowa, gdy
zielonymi oczyma rozmarzeń zapatrzy się w ognie tańca i swawoli miłosnej. Niczym kot

powiekę” (Oz 5). Pełna fraza lejtmotywu tkwi w wyliczeniu: „ujrzał te skośne oczy po raz
Gesty bohaterek (otrząsanie ręką z czoła różnych przykrości) są zdominowane przez
gestykulację autora, który wykreował całą galerię żeńskich postaci (Nina, Ola, Lena, Wanda,
diwa, Mańka „Kalosz”), wyposażając je w wyraziste cechy fizyczne i charakterologiczne. Przy
czym największą czarodziejką jawi się Nina – króluje w świecie salonu jak i sabatu. Berent
w Próchnie mówi o potędze kobiet we współczesnych czasach („Kobiety stawały się zawsze
potężne wtedy, gdy idee się kurczyły i zasychały w doktryny”, P 104), ale dopiero w Oziminie
pokazuje ich demoniczną dzienną i nocną moc!
Myślę, że wszelkie te gesty, grymasy czy gry (z użyciem i nadużyciem nóg, rąk i oczu)
dobrze da się spointować przywołaniem finalnego dystychu 23 sonetu Szekspira, w którym
uroczo pokazano synestezyjną potęgę wehikułu, łączonego przez Berenta z „zielonymi oczyma
rozmarzeń” (Ż 130):

o zmierzchu giętka, a od roztęsknień ciepła i cielista, pomyka się pod murami na miękkich

Gdy to miłości nieme przesłanie otrzyma

stopach kocicy” (Ż 130).

Twoja miłość – sens pojmie, słuchając oczyma8.

Jeśli w średniowieczu wierzono w magiczną potęgę oczu i miłosnych zapatrzeń się, to
na początku ubiegłego wieku należało wyzyskać tę moc, by zasugerować czytelnikom niezwykłość bohaterek Oziminy. Malarka Ola i debiutująca na raucie młodziutka Nina są sportretowane kontrastowo jako SŁOta jesienna i SŁOńce wiosenne. Zaremba odbiera je tak właśnie:
Ola to „cała słota miejska! Przed chwilą widział […] dziewczynę, której milczenie mieni się
wszystkimi barwami słońca” (Oz 14).
Malarka, przeżywająca permanentne perturbacje erotyczne, jest czarownicą podobną
do ćmy czy nietoperza, potrafiącą wnieść „ze sobą oćmę, księżyc, ciszę i to trzepotanie się
stworzenia nocnego” (Oz 12). Urok rzuca przede wszystkim wzrokiem: „Poświatowa przepaska
splecionych dłoni usunęła się z czoła: spojrzenie oczu dziwnie okrągłych o zaprzepaszczonym
gdzieś błysku, niby płomyk tlący się gdzieś w głębiach czaszki, pod siwą źrenicą. Wpiły się
w niego te sowie oczy i zatrzymały odchodzącego w drzwiach” (Oz 13). Zaremba „Miał wrażenie, że gdyby musnął dłonią te jej płowe włosy, z suchego ich puchu sypnie mu się w palce
grad drobnych iskier” (Oz 15). I jeszcze dwa ważne zdania o Oli: „Wielkie kręgi tych oczu świeciły w tej chwili blaskiem żółtym jak u sowy. I to przez okna źrenic jakby widne, złowróżbne
żagwienie się tego mózgu przylgnęło do niego spojrzeniem czarownicy” (Oz 17).
Nina jest również czarodziejką, lecz jej hokus-pokus jawi się niejednoznacznie. Wszyscy
chcą z nią rozmawiać, mężczyźni są pod urokiem jej wielkiej urody, a ona sama z samozaparciem ratuje Zarembę przed zabiciem diwy i targnięciem się na własne życie. Wehikułem
tej miłosnej narracji jest tajemnicze, przymrużone spojrzenie Niny, które przekształca się na
naszych oczach w muzyczny lejtmotyw całego utworu.
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T. Sławek, Widok z okna (zamiast wstępu), w: S. Szymutko, Nagrobek ciotki Cili, Katowice 2001, s. 8. Zob. też
J. Kordys, Spojrzenie Meduzy, „Teksty Drugie” 2012, nr 1/2, s. 13–38.
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1.
Bolesław Prus jedną z kluczowych scen Lalki oparł na charakterystycznym geście. W paryskim hotelu Wokulski nagle zrywa się z łóżka, szybko się przebiera, po czym zbiega po schodach „jak człowiek, którego ścigają”1 i wychodzi (a raczej: wybiega) na ulicę. To zachowanie
wywołuje szafa z lustrem, w której kupiec ujrzał… samego siebie:
Wtem otworzył oczy i włosy powstały mu na głowie. Naprzeciw siebie zobaczył taki sam pokój
jak jego, takie samo łóżko z baldachimem, a na nim… siebie!… Było to jedno z najsilniejszych
wstrząśnień, jakich doznał w życiu, sprawdziwszy własnymi oczyma, że tu, gdzie uważał się za
zupełnie samotnego, towarzyszy mu niedostępny świadek… on sam!…2

W efekcie lustrzanego obrazu rodzi się afekt przerażenia, a jego znakiem są zjeżone
włosy na głowie. Gwałtowność całego zdarzenia wyraża więc wymowny gest, który określa
uczucia, jakie kłębią się we wnętrzu Wokulskiego. „P r z e r a ż e n i e – podpowiada Kant – to nagły strach, który wytrąca umysł z równowagi”3. Dla warszawskiego kupca zwykła, codzienna
sytuacja staje się za sprawą lustra niezwykła, wręcz niesamowita, gdyż wywołuje w nim grozę i lęk; wprawia go w niepokój i każe zmagać się z jakimś niejasnym i nieuświadomionym
niebezpieczeństwem. Włosy powstające dęba, „gorączkowa” bieganina po hotelowym pokoju,
ucieczka na paryskie ulice, to środki wyrazowe za pomocą których pisarz przedstawia afekt
silnego „wstrząśnienia”. Prus buduje ów epizod wedle zasad wypracowanych przez dziewiętnastowieczną fizjognomikę i antropologię, która w ekspresji ludzkiego ciała odkrywała właściwości umysłowe i uczuciowe człowieka, ale bardziej korzystając z ustaleń Karola Darwina
niż z prac cieszącego się wówczas największą popularnością Johanna Caspara Lavatera4. Na
przykład twórca teorii ewolucji doświadczenie strachu i grozy łączy z wyrazistymi ruchami
ciała, typowymi zarówno dla zwierząt jak i ludzi :
U wszystkich lub prawie u wszystkich zwierząt [mowa o ssakach – I. G.], a nawet ptaków, strach
wywołuje drżenie ciała. Skóra blednie, ciało okrywa się potem , a włosy jeżą się5.

1

B. Prus, Lalka. T. II, oprac. J. Bachórz., BN I, nr 262, Wrocław, 1991, s. 90.

2

Tamże, s. 89-90.

3

Zob. E. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przekł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, wstęp A. Bobko,
Warszawa 2005, s. 199.

4

O związkach Prusa z pracą Darwina O wyrażaniu uczuć u człowieka i zwierząt pisał Józef Bachórz, dochodząc do wniosku, że „pisma Darwina (…); bywały [dla Prusa – I.G.] lekcją rzetelnej obserwacji realistycznej
i podnietą do modernizowania kunsztu opisowego” – zob. J. Bachórz Rumieńce nie tylko Stanisława Wokulskiego, w: Tegoż, Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa, Gdańsk 2010,
s. 132; a ostatnio w obszernej i wnikliwej pracy na temat semiotyki uczuć i „technik portretowania” Ewa
Skorupa – zob. E. Skorupa, Bolesław Prus – „Lalka”, w: Tejże Twarze. Emocje. Charaktery. Literacka przygoda
z wiedzą o wyglądzie człowieka, Kraków, 2013, s. 423-479 (zwłaszcza rozdział I Prolegomena).

5

K. Darwin, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, Dzieła wybrane t. VI, przekł. Z. Majlert i K. Zaćwilichowskiej, pod red. R. J. Wojtusiaka, Warszawa 1959, s. 58.
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W innym miejscu rozprawy O pochodzeniu uczuć u człowieka i zwierząt (1872), która

nie możemy do końca pojąć tego, dlaczego wciąż będzie jej unikał: „Rześko pobiegł do swojego

ukazała się w przekładzie polskim już w rok po jej opublikowaniu, podobnie charakteryzuje

numeru i zamiast dręczyć się lustrem, wziął do poduszki plan Paryża, umieszczony w Prze-

zachowanie wystraszonego człowieka:

wodniku”10. Zaopatrzony w plan miasta będzie ciągle „topił się” w jego ulicznym gwarze lub
na odmianę upijał się koniakiem, oddawał rozpuście bądź grze w karty i ruletę11. A postępuje

Słowo „fear” zdaje się pochodzić od czegoś, co jest nagłe i niebezpieczne – a „terror” od drżenia

tak dlatego, gdyż „nie miał odwagi wracać do swego numeru z wielkim lustrem; cóż mu więc

narządów głosowych i ciała. Słowa „groza” używam na oznaczenie krańcowego strachu, nato-

pozostało, jeżeli nie oglądanie paryskich osobliwości”12.

miast pewni autorzy sądzą, że powinno się ono ograniczać do wypadków, w których szczególnie
współdziała wyobraźnia. Zdumienie często poprzedza strach i tak dalece jest do niego zbliżone,
że oba prowadzą do natychmiastowego pobudzenia zmysłu wzroku i słuchu.
W obu przypadkach oczy i usta otwierają się szeroko, a brwi podnoszą. (…) Serce bije szybko
i gwałtownie, tak że trzepocze się lub uderza o żebra (…). To że uczucie wielkiego strachu oddziaływa silnie na skórę, widzimy po zadziwiającym i niewytłumaczalnym sposobie, w jaki
wydziela się z niej pot. (…) Podnoszą się również wtedy włosy na skórze, mięśnie zaś powierzchniowe drżą .

Nie będę starał się odpowiedzieć na pytanie dlaczego zwyczajna szafa awansowała na
głupią szafę, a więc nie będę pytał się o znaczenia, jakie ukrywają się pod gestem stających
z nagła włosów13. Powtarzalność motywu „głupiej szafy lustrzanej” podkreśla wagę tego gestu, a zarazem wskazuje na jego złożoność. Oczywiste jest tylko to, że nastroszone włosy
są oznaką afektu przerażenia. Ale gdzie skrywa się to, co wprawia Wokulskiego w niepokój
i trwogę?… Co naprawdę ujrzał w lustrze?…

6

2.
Twórca powieści realistycznych przedstawia różnorodne gesty, aby za ich pomocą charakte-

Jeszcze dalej Darwin sięga nawet po przykłady z Biblii i literatury:

ryzować bohaterów i sytuacje w jakich się znaleźli. Prus, który przez lata próbował usystema-

Dobrze jest znany wspaniały opis nieokreślonego strachu w „Księdze Joba”: „Z rozmyślań o wi-

tyzować prawidła literackiej kompozycji, musiał więc określić także rolę samego gestu. Ale

zjach nocnych, gdy głęboki sen spada na ludzi, przyszedł na mnie strach i drżenie, które wstrzą-

tym zagadnieniem zajął się tylko raz. Pojawia się na ten temat jedyna uwaga w „zeszytach

snęło wszystkimi moimi kośćmi. Wówczas duch przepłynął przed moją twarzą i włosy na moim

o kompozycji” z 1896 roku:

ciele podniosły się…” .
7

Gesta
Niektóre objawy strachu zasługują na nieco dalsze omówienie. Poeci stale mówią o włosach

Różne uczucia wyrażają się ruchami np. ręki.

stojących na głowie; Brutus mówi do cienia Cezara: „To mrozi moją krew i podnosi mi włosy”.

Na dowód weźmy uczucia związane z Instytucjami i ruchy rąk,

Kardynał Beaufort zaś po zabójstwie księcia Gloucester wykrzykuje: „Przyczesz mu włosy; patrz,

Religia – ruch błogosławiący, błagający.

patrz, stoją one prosto”8.

Rząd – rozkazujący, (uległy?)
Filozofia – wykładający, (namyślający?)
Praca – pracujący, (odpoczywający)

Szeroko otwarte usta i oczy, uniesione brwi, silny i gwałtowny klekot serca, pocenie

Instyn[kty] społeczne – pieszczący

się skóry oraz najeżone włosy stają się objawem uczucia strachu i potęgującej się grozy. Przy
czym najbardziej wymownym gestem tego stanu – o czym świadczą uwagi Darwina – są
nastroszone włosy. Prus ukazując uczucie, jakiemu mimowolnie ulega w pokoju hotelowym

10 Tamże, s. 112.

Wokulski, wyrazi je tylko za pomocą ruchu włosów. Ów gest wzmacnia realizm literackiego

11

przedstawienia, a zarazem domaga się od czytelnika namysłu nad zagadkowością tej sceny.

12

wspaniałego salonu. Wokulski o mało nie cofnął się, zobaczywszy złocone meble, olbrzymie lustra i ściany

sne odbicie, a to wywołuje tak silne „wstrząśnienie”, że prawie natychmiast opuszcza hotel
„głupią” – „«Co za oryginalne szpiegowanie… mruknął. – Głupie te szafy z lustrami»” ; tak jak
9

Tamże, s. 107; zresztą podobnie reaguje na inne lustra, wymownym przykładem jest scena, w której Jumart
wprowadza Wokulskiego do wystawnego salonu: „Poszli kilka kroków korytarzem i Jumart otworzył drzwi

Wszak w lustrze postać stworzona przez pisarza nie zobaczyła kogoś obcego, lecz jedynie włai udaje się na paryskie ulice. Niewiadomo dlaczego w oczach kupca lustrzana szafa stanie się

Zob. tamże, s. 107 i 131.

pokryte płaskorzeźbami” – tamże, s. 101.
13

Z odpowiedzią na to pytanie zmaga się wielu badaczy Lalki – zob. na przykład: W. Ratajczak, Jak w świecie
„Lalki” ludzie patrzą na siebie?, w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J.A. Malik, Lublin 2009, s. 26-27;
M. Rudkowska, Biedny Wokulski!…, w: Świat „Lalki” , red. J.A. Malik, Lublin 2005, s. 264-265; R. Stachura, Posągi, książki, lustra. Świat przedmiotów w „Lalce” Bolesława Prusa, w: Świat „Lalki”, dz. cyt., s. 214; O. Tokarczuk,

6

Tamże, s. 213-214.

7

Tamże, s. 214-215.

w: tegoż Czas wyszedł z zawiasów”. Studia o Bolesławie Prusie i Elizie Orzeszkowej, Kraków 2012, s. 194-195;

8

Tamże, s. 217.

I. Gielata, „Nie-samowite” lustra. Z rozmyślań nad „Lalką” Bolesława Prusa, w: „Świat i Słowo” nr 1(2) 2004,

9

B. Prus, Lalka, T. II, dz. cyt., s. 90.

s. 185-201..

108
POETYKA GESTÓW

Lalka i perła, Kraków 2001, s. 23; C. Zalewski, Moralistyczny mimetyzm. „Lustrzany” tryptyk Bolesława Prusa,

109
Ireneusz Gielata. Zjeżone włosy Stanisława Wokulskiego

Nauka – nauczający, (twierdzący?)

ograniczać społeczną użyteczność. W tym wypadku chodzi o uczucia w rodzaju dojmującego

Użycie – oklask, trzepotanie

smutku czy melancholii, które zamykają człowieka w kręgu własnego „ja” lub – na odwrót

Sport – taneczny
Sztuka – posągowe.
Toż samo: α) głowa – fizjognomia – nogi – postawa.
β) Ruchy wyrażające afekta: ciekawość, radość, dumę itd.

γ) Ruchy wyrażające ±Pn i ±Pk14.
Prus wiąże tutaj pewne uczucia, które są typowe dla określonych „instytucji”, z charakterystycznym ruchem rąk. I tak wzniosie w górę ręce – domyślamy się – stają się ekspresją
modlitewnego błagania lub błogosławieństwa, którego wiernym udziela kapłan; zaś mocna
i stanowcza gestykulacja oznaką rozkazywania, rządzenia a ręce zastygłe, „posągowe” – podziwu, zachwytu. Podobnie jak ruch rąk, tak ruch innych części ciała wskazuje na uczucia,
afekty a także na ich natężenie, siłę. Prus powiada, że ruchy ciała są wyrazem – „±Pn i ±Pk”,
a to oznacza nadmiar lub niedomiar przyjemności („Pn”) lub przykrości („Pk”), a więc każdą

– o wszelakie odmiany ludzkich namiętności (naukowych, politycznych, ekonomicznych,
artystycznych…), dzięki którym udoskonala się i przeobraża społeczne środowisko.
Prus nie tylko zmaga się z odpowiedzią na pytanie o istotę uczuć, ale również dokonuje ich klasyfikacji i analizy. Czyni to w dwóch obszernych zapisach, jakie znajdują się już
w pierwszych arkuszach „notatek o kompozycji”15. Dzieli on tam nie tylko uczucia na kategorie: zmysłowe, odżywcze, oddechowe, krwioobiegowe, wydzielinowe, odrodcze, muskularne, ale także je ze sobą „kombinuje”; przy czym każda z owych kombinacji może tworzyć
kolejne połączenia (pojedyncze, podwójne, potrójne… pisarz kończy na liczbie 7), a ponadto –
„…każda z tych kombinacji ulegać może czterem stanom: + Pn –Pn +Pk –Pk, więc mamy 508
typów uczuć elementarnych, realnych” (s. 44). I dalej przedstawia możliwości kombinowania ze sobą różnych form uczuć; dla przykładu zacytujmy fragment mówiący o uczuciach
zmysłowych:

pobudkę uczuciową rozmieszcza na czymś w rodzaju „emocjonalnej skali” (od „+” do „–”) .

+Pn = wrażenie pełne i wyraźne, podniecające.

Widzimy, że autor Lalki wyznaczając funkcję gestu ucieka się wręcz do matematycznej ści-

–Pn = wyczerpanie zmysłów, wrażenia niejasne.

słości. A to oznacza jedno – gesty mają przede wszystkim wskazywać na konkretne uczucia

–Pk = brak wrażeń, tęsknota, niepokój.

czy afekty.

+Pk = nadmiar wrażeń, wrażenia zbyt gwałtowne. (s. 44)

Ta jedyna notatka na temat gestu przyciąga do siebie cały szereg innych. Przecież gest
to wyraz różnych uczuć, o czym Prus doskonale wiedział będąc uważnym czytelnikiem pism
Darwina. W „zeszytach o kompozycji” uczuciom poświęca znacznie więcej miejsca. W jednej z późniejszych notatek definiuje uczucie jako „zmianę wywołaną przez świat zewnętrzny w świecie w e w n ę t r z n y m człowieka” (s. 514). Ciekawe jest to, że ta definicja sąsiaduje
z uwagą dotyczącą czynu, który okazuje się być „zmianą wywołaną przez człowieka w ś w i e c i e zewnętrznym” (s. 514). Prus lubi opozycje i dlatego uczucie sytuuje po przeciwnej stronie
czynu, podkreślając różnice kierunku sił ich oddziaływania.
W tymże samym zeszycie rozważa jeszcze kwestię „czym bywa uczucie?” (s. 512):
a) Cechą charakteru. (±D)
b) Pobudką lub hamulcem (±U)
c) Czułą tablicą, na której zapisuje się świat zewnętrzny i wewnętrzny (±Sz).

Przy czym „D” oznacza doskonałość, „U – użyteczność, zaś „Sz” szczęście, które znowuż
zostają umieszczone na skali: od „+” do „–”. A zatem uczucie to cecha charakteru, mniej czy
bardziej doskonała albo rodzaj wewnętrznej „czułej tablicy”, na której zapisywane są ludzkie
emocje zarówno te pozytywne jak i negatywne. Uczucia mogą też być pobudką czy hamulcem,
a więc rodzajem działań o szerszym charakterze, tj. takich, które mogą wspomagać bądź

Ta klasyfikacja, nad którą niewątpliwie unosi się duch filozofii pozytywnej16, służy określeniu reguł literackiej kompozycji. Prus szczegółowo zajmuje się uczuciami, gdyż to one
– obok idei – są materią, z której przede wszystkim należy konstruować fabuły. „Zrobiwszy
p l a n – notuje w jednym z późniejszych zeszytów – trzeba n a j w y d a t n i e j s z e jego p u n k t a
ożywić U c z u c i a m i , C z u c i a m i , N a m i ę t n o ś c i a m i i oświetlić wielkimi I d e a m i ” (s. 597).
W innym miejscu mówi, że plan powieści trzeba „koniecznie oprzeć na grze uczuć”, zaznaczając przy tym, że mogą się one ze sobą „kojarzyć, wspierać, walczyć, wyzyskiwać, różniczkować i całkować z innymi”, a także „wzrastać” dodatnio lub ujemnie (na co wskazuje znak:
„±”) i „przechodzić w rytmy” (s. 484). Prawidło to zostanie rozwinięte w zeszycie z 1901 roku
(s. 538) – „uczucie trzeba zrobić głównym elementem, ogniskiem utworów”, ale nie zapominając o tym, że „samo nazwanie uczucia, np. miłość, gniew itd., nic nie znaczy. Trzeba pokazać: jak rodzi się owo uczucie (±Sz), jakie wywołuje skutki (±U) i jak wygląda (±D)17. W istocie
15

Zob. „Pochodzenie i klasyfikacja uczuć” (s. 43-46), „Analiza i synteza uczuć” (s. 47-49).

16

Pamiętajmy, że August Comte jest autorem Rozprawy o duchu filozofii pozytywnej (1844).

17

Najpełniej obrazuje to zapis zatytułowany „Gra uczuć”: „Będąc ±Tkliwym, ±Kocham coś i chcę mu zrobić
±Radość. W tym celu ±Ciekawie oglądam się w Otoczeniu, ±Lękam się i ±Podziwiam. Z wolna oswajam się
z położeniem, zaczynam ±Wierzyć, zaczynam czuć ±Władzę, mam ±Odwagę wykonać mój Cel, a wykonawszy go jestem ±Dumny” i dodatkowo Prus dzieli się jeszcze uwagą: „Grę uczuć można ułożyć w inny sposób
i w ogóle z dziewięciu uczuć można uporządkować 9! = 362 880. W każdym razie jest to bardzo ważny pomysł,

14

B. Prus, Literackie notatki o kompozycji, wstęp, wybór i oprac. A. Martuszewska, Gdańsk 2010, s. 217, wszystkie

który formułuję tak: Z 2, 3, 3… 9… 27 uczuć utworzyć ścisły związek, w którym jedno uczucie po drugim

kolejny cytaty podaję za tym wydaniem (strona w nawiasach).

następowałoby w sposób konieczny” (s. 560).
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wszystkie te wypowiedzi stanowią rozwinięcie wcześniejszej uwagi, jaka pojawia się w za-

Dziedzin, wszystko to charakteryzować za pomocą uczucia.

piskach z lat 1897-1898: „Najsilniejsze wrażenie robi o p i s Uczuć. Aby jednak wyszedł jasno,

A przy tym nie nazywać Uczuć ich właściwymi imionami, lecz opisywać (s. 349).

trzeba go potęgować, stopniować, rozkładać na fazy. W ogóle każdy opis silny musi polegać
na s t o p n i o w a n i u , p o w t a r z a n i u i p r z y g o t o w a n i u ” (s. 323).
Skoro uczucia obrazują ruchy ludzkiego ciała to można powiedzieć, że dla Prusa „głównym elementem”, owym „ogniskiem” powieściowej narracji jest gest. Najbardziej uwidacznia
to notatka zatytułowana „Uczucia w pisaniu”:

„Metodyka uczuć” polega więc na przekładaniu „n a z w ” na „o p i s y ”, tj. na zastępowaniu
imion własnych gestami. W zasadzie te pierwsze są przydatne jedynie we wstępnym etapie
pracy pisarza. „Właściwe imiona służą do planu autorskiego” – podkreśla Prus (s. 349). Projektując powieść pisarz najpierw nazywa pewne namiętności czy afekty, jakim mają ulegać
bohaterowie w komponowanych utworach, a następnie narracyjnie je „obrabiać”, zawsze

Czy cały plan utworu nie należałoby wypełnić przedstawieniem Uczuć? Duma, Radość, Miłość,

kierując się przy tym zasadą stopniowania („±Pn i ±Pk”) i kombinowania. W „prawidle pisania

Obawa itd.

metodą uczuciową” autor Lalki podaje kilka operacyjnych schematów, pokazujących pracę

Każde uczucie należałoby rozbić na części logiczne:

zastępowania „n a z w Uczuć” ich „o p i s a m i ”. I tak na przykład: smutek i miłość można fa-

S i ł [a]. Ja – Indywidualno[ść]

bularnie opracowywać według „kompozycyjnego planu”:

M a t [eriał]. Biern[ość] – Współdź[więczność] – Ślady
B u [dowa] W e w [wnętrzna]. Afekta

Smutek

F o r m a . Namiętność

–Pk Obawa

P o w [ierzchowność]. Mowa – mimika – fizjognomia (s. 229).

+Pn [sic!] Rezygnacja
+Pk Rozpacz

Pytanie o możliwość wypełniania całego planu przedstawienia uczuciami można uznać

–Pn Osłupienie

za retoryczne, a świadczą o tym chociażby cytowane wyżej uwagi (później do uczuć – przypo-

Miłość

minam – doda jeszcze idee). Znaczenie tego zapisu zawiera się w czymś innym, a mianowicie

–Pk Tęsknota

Prus zmaga się tutaj z zasadniczą dla niego kwestią: jak narracyjnie kształtować uczucia.

+Pn Pieszczoty
+Pk Zawód

Innymi słowy – by posłużyć się tytułem jednej z „notatek o kompozycji” – próbuje wytyczyć

–Pn Marzenie (s. 349-350).

„prawidła pisania metodą uczuciową” (zob. s. 349).
I tym przypadku znowuż nad jego postępowaniem unosi się duch epoki. Zaopatrzony
w pozytywistyczny skalpel z chirurgiczną precyzją niejako „rozcina” uczucia i rozdziela je na
podstawowe składniki, które nazywa „częściami logicznymi”. Ta swoista wiwisekcja udowodnia to, że uczucia, które mają stać się „ogniskiem” powieściowego przedstawienia składają się
z materii i sił, które przybierają anatomiczną postać: wewnętrzny afekt – namiętność (forma)
– zewnętrzny, „powierzchowny” wyraz. A więc to, co skryte może w narracji uzewnętrzniać
się poprzez „powierzchniowy” gest – artykulację, mimikę, fizjognomikę. Prusowi nie chodzi
o to, aby uczucia nazywać, ale o to, aby je przedstawiać, a więc nadawać namiętnościom jakiś
obrazowy kształt. I tak brzmi podstawowa reguła „pisania metodą uczuciową”:
Prawidło pisania metodą uczuciową

Przy czym każdy z tych elementów należy poddawać kolejnym fabułotwórczym operacjom; co wyraża uwaga, która pojawia się po prawej stronie tego schematu: „Stopnie –
Kombinacje – Objawy organiczne i fizyczne. Mowa – Fizjognomia – Czyny” (zob. s. 350). A to
ostatecznie oznacza przekładanie „n a z w ” konkretnych uczuć na „o p i s y ” ruchów ludzkiego
ciała, zarówno tych organicznych (naturalnych) jak i tych sztucznych, określonych przez
konwencje życia społecznego. Oczywiście ruchy te może wspierać także odpowiednia artykulacja czy rozmaita fizjognomia. Z tego powodu Prus tak wiele miejsca poświęca kwestii
znaczenia wyrazów ludzkiej twarzy, owej „grze fizjognomii”, która w utworach literackich
ma służyć wyrażaniu uczuć18. W „notatkach o kompozycji” znajdujemy wiele zapisów, które
w istocie są szkicami „portretów fizjologicznych”. „Czoło rozwinię[te] – Deduk[cja]. Filoz[of]”,

a) Brać najprostsze zjawiska życiowe (głód, zabawa, miłość itd.) i każde charakteryzować wła-

„Oczy bystre – Badacz. Uczony”, „Czoło wys[okie] i oczy bystre – Artysta” – notuje Prus pod

ściwym uczuciem.

hasłem „Fizjognomie” w zaszycie z lat 1897-1898 i dalej dzieli się uwagą: „Po włosach poznaje

b) Zjawisko dzielić na Fazy i każdą wyrażać uczuciem.

się: rasę, wiek, dbałość o siebie, chorobę włosów…”, po czym wyznacza następujące związki:

c) Osoby i przedmioty wchodzące do zjawisk cechować za pomocą jednego, dwóch, trzech uczuć.
d) Uczucie panujące w utworze modyfikować za pomocą uczuć osób i rzeczy wchodzących do
akcji.

18

Takie określenie pojawia się w tytule notatki pochodzącej z zeszytu z 1902 roku: „Mimika, gra fizjognomii v.
[od łac. lub. albo – I. G.] wyrażanie uczuć” – zob. (s. 597); notabene to jeden z najobszerniejszych zapisów na

Słowem:

temat fizjognomii, gdzie Prus dzieli organy do wyrażania uczuć na 3 grupy: zmysłowe, ruchowe i biologiczne

Własności – Części – Przedmioty – Związki; Zjawiska – Czyny – Rytmy – Fazy ze wszystkich

– zob. s. 597-598); taki też tytuł posiada najpóźniejszy zapis dotyczący fizjognomii (1903) – zob. (s. 604).
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„Brunet – Uczucie”, „Blondyn – Myśl”, „Rudy – Wola”, „Oczy czarne – Uczucie…” (zob. s. 319-

Zjawiska oddechowo-krążeniowe oddziaływają na mózg, wywołując albo nadmierny przypływ,

320). W jednym z ostatnich zeszytów określa fizjonomiczne relacje, dzieląc ja na te, które

albo brak krwi w mózgu, albo kolejno jedno i drugie. Stąd pochodzi osłabienie lub spotęgowanie

wskazują na myślenie („Ruchy czoła, brwi, oczu”), uczucia („Ruchy i kolor: policzków, nosa,
uszu. Usta jako dotyk”) i wolę („Zęby, broda, usta jak[o] orga[an] chwytny”) (s.604). Niektóre
zapisów dotyczących fizjognomii zaopatruje nawet w rysunki całych twarzy, bądź czoła, włosów, uzębienia19; czasami zaś przytacza cudze opinie, jak w zapisie z 1901 roku, gdzie odwołuje
się do poglądów włoskiego lekarza i fizjologa Paola Mantegazzy (zob. s.518).
Za każdym razem Prus skrupulatnie wyznacza związki pomiędzy kształtami twarzy
a cechami charakteru bądź uczuciami, na które one wskazują, a przez to sam gest staje się reprezentantem jasno określonego uczucia lub czytelnym znakiem rozpoznawczym charakteru.
Nie inaczej rzecz wygląda, gdy w swoich poszukiwaniach reguł „pisania metodą uczuciową”
wychodzi poza ramy fizjognomii. Prus niezmiennie kieruje się tą samą logiką i wciąż ustala stałe „cielesne objawy uczuć” , tworząc w ten sposób kolejne prawidła sztuki pisarskiej,
20

w myśl których na przykład: „rozwój, rozszerzanie ciała” oznacza radość, „zmniejszanie ciała”
smutek, „skurczenie się” podziw, „rozszerzanie się” dumę, zaś „silne oparcie się na czymś” –
wiarę (zob. s. 518). A to ostatecznie prowadzi do tego, że gest staje się w teorii Prusa figurą, która pojawiając się w zastępstwie nazw konkretnych uczuć na ich nazwy ma wskazywać. Zatem
kompozycyjna reguła: „nie nazywać Uczuć ich właściwymi imionami, lecz opisywać”, oznacza
przedstawianie uczuć w taki sposób, aby ich opisy przywracały im „właściwe imiona”.

czynności mózgowych, niekiedy omdlenie, niekiedy natchnienie, szał (s. 45).

Obraz lustrzany wprawia Wokulskiego w stan umysłowego wzmożenia, jakiegoś wewnętrznego zamętu, wskutek którego ogarnia go swoisty „szał”. Od momentu ujrzenia siebie
samego w lustrze będzie zachowywał się jak szaleniec: nerwowo krążył po pokoju, w pośpiechu przeskakiwał hotelowe schody, przez pewien czas w amoku biegał po ulicach, zachowując
się nie jak podróżnik, który przechadza się po nieznanym mieście, lecz „jak człowiek, którego
ścigają”. Wiemy z „notatek o kompozycji”, że takim stanom towarzyszom typowe reakcje
organiczne: przyśpieszony rytm bicia serca i tętna, chwilowa utrata tchu, ucisk gardła. „Organiczne siedlisko trwogi – odnotowuje autor Lalki – zdaje się tkwić w sercu i płucach, a dalej
w organach wydzielinowych” (s. 48). Jednak tych cielesnych doznań Prus nie opisał, nie zrobił
tego, gdyż ich oznaką stały się zjeżone włosy i szaleńcze zachowanie Wokulskiego. W tym
wypadku gest wypełnia funkcję jaką przypisał mu twórca reguł „pisania metodą uczuciową”,
a więc wzmacnia realizm przedstawienia, uatrakcyjnia przebieg zdarzeń w fabule i nazywa.
Pod wpływem lustra Wokulski poddał się mocy oddziaływania afektu; owa zwykła szafa
hotelowa przeobraża tak bardzo całe otocznie, że jedynym ratunkiem okazuje się dla niego
ucieczka. Na ogół stan silnego wzburzenia trawa tylko przez jakąś chwilę. Narracja Lalki sugeruje, że mija on równie szybko – „Po jednogodzinnym pobycie na ulicy stał się zwyczajną kroplą
paryskiego oceanu”22. Ale od tej pory kupiec warszawski będzie ciągle wałęsał się po Paryżu – a to

3.
Gest nastroszonych włosów Wokulskiego, jak każdy inny opis jakiegoś afektu czy uczucia,
zgodnie z prawidłami sztuki pisarskiej wypracowanymi przez autora Lalki ma wzmacniać
efekt realistyczny oraz estetyczny (pamiętajmy, że „najsilniejsze wrażenie robi opis uczuć”)
i nadawać stanom emocjonalnym ich nazwy . Ale czy każdy gest włączony w materię powie21

ściowej narracji potrafi oddać swe „właściwe imię?…
Postać kupca warszawskiego nie potrafi wytrzymać własnego spojrzenia i doznając jednego z największych „wstrząśnień” w życiu wybiega na paryskie ulice, uciekając przed tym,
co odbija „głupia” szafa z lustrem. W Literackich notatkach o kompozycji daje się odnaleźć
wykładnie dla tejże sceny. Za jedną z nich można uznać chociażby szczegółowy opis oddziaływania uczuć na organy wewnętrzne, jaki pojawia się we wczesnej notatce z 1886 roku:
Uczucie zawsze dotyka organów wewnętrznych: w pierwszej linii płuc i serca, w drugiej organów odżywczych i wydzielinowych. Brak tchu i oddech przyspieszony, brak pulsu i bicie serca,
dławienie i ściskanie gardła, łzy, westchnienia, śmiech itp. są oznakami silnych uczuć.

„odurzał się ruchem nieskończonych sznurów karet i powozów”, albo poszukiwał pod „pozornym chaosem rzeczy i wypadków” wielkomiejskiego życia jakiegoś „porządku i prawa”, bądź docierał do miejsc, o których niepisano w przewodnikach: „do składów kupieckich, do warsztatów
fabrycznych, do mieszkań rękodzielników, do kwater studenckich”, a także (i to nierzadko!) do
w kawiarń i restauracji „czwartego rzędu”, gdzie „poznawał właściwe życie Paryża”23. Nie wiemy
ostatecznie z jakich powodów całymi godzinami wędruje po paryskich ulicach – czy wiedzie go
na nie ciekawość, badawcza pasja, podziw, jaki budzi w nim to niezwykłe miasto, które w jego
oczach staje się „arką” mieszczącą w sobie „zdobycze kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu wieków cywilizacji”24; czy może bardziej wewnętrzny lęk, który pierwszego dnia wywołał w nim
tak silne „wstrząśnienie”, że w jednej chwili „włosy powstały mu na głowie”. To lustrzana szafa
przechowuje pamięć o tym wydarzeniu, staje się źródłem, które wciąż podsyca w nim poczucie
zagrożenia. Wokulski niejako wciąż mocuje się z obrazem, jaki ukazuje hotelowa szafa i dlatego
„zamiast dręczyć się z lustrem” będzie wciąż salwował się ucieczką na paryskie ulice.
Wszystkie te gesty świadczą o tym, że postać stworzona przez Prusa zmaga się z jakimś
silnym uczuciem, od którego próbuje się uwolnić. W końcu jednym z „cielesnych objawów

19

Tak dzieje się chociażby w notatce „Fizjognomie” z cytowanego wyżej zeszytu, gdzie wskazuje na związek

uczuć” – czytamy w notatkach o kompozycji” – jest „ucieczka” albo „bezwładność”, oba stany

łączący zęby z charakterem, który może być słaby, silny bądź drapieżny (jak „kły żmii”) – zob. (s. 320).
20 Tak brzmi tytuł jednej z notatek – zob. s. 518.

22 B. Prus, Lalka, T. II, dz. cyt., s. 96.

21

Dużą ilość tego rodzaju gestów omawia Ewa Skorupa w rozdziale Gestyka – zob. E. Skorupa, Bolesław Prus –

23 Tamże, s. 110, s. 131, s. 115.

„Lalka”, dz. cyt. s. 469-478.

24 Zob. tamże, s. 130.
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są wyrazem „bojaźni” (zob. s. 518). Zdaje się, że i tym przypadku Prus idzie śladami wytyczonymi wcześniej przez Darwina. Groza i przerażenie, lęk czy trwoga, co mocno podkreśla
twórca teorii ewolucji, objawiają się nagłą ucieczką albo stuporem. A najbardziej widocznym
znakiem tych stanów są zjeżone włosy, przy czym dla Darwina ostatecznie dowodzą one
tego – jak cała jego teoria o wyrazie uczuć – „że człowiek pochodzi od jakiejś niższej formy
zwierzęcej” i pozwalają mu podtrzymać pogląd „o gatunkowej lub podgatunkowej jednolitości
kilku ras ludzkich”25. Nastroszone włosy stają więc mocnym argumentem w sporze z przeciwnikami teorii ewolucji. Natomiast takiej mocy nie posiadają nastroszone włosy Wokulskiego.
W teorii Prusa gest miał nazywać uczucia. Trudno nie odnaleźć w Lalce licznych opisów gestów, które w całej pełni realizują ów kompozycyjny postulat. Ale czy wszystkie spośród nich?
Zjeżone włosy są cielesnym objawem… przerażenia, grozy, silnej bojaźni? Wokulski
w pokoju hotelowym doświadcza strachu, a może bardziej nieokreślonego lęku? Kant pozwala
nam w jakiś sposób uporać się z tymi wątpliwościami. „Niepokój, lęk, trwoga i przerażenie to
stopnie strachu, czyli wzdragania się przed niebezpieczeństwem”26. Skoro wszystkie te afekty
są stopniami tego samego uczucia, to nadal nie wiemy jakiego? Przecież Wokulski w lustrzanej szafie zobaczył samego siebie, a to spowodowało przemianę zwyczajnej hotelowej szafy
w szafę niesamowitą, groźną i niebezpieczną, w szafę, która przymusza go do nagłej ucieczki.
A może ujrzał w owym lustrze jeszcze coś więcej? Wszak wcześniej, w tymże samym pokoju
walczył z jakąś „myślą natrętną, przed którą uciekł z Warszawy” i wsłuchiwał się w głos szeptu widma „Gdzie on jest?… gdzie on jest?…”27. Przed czym więc ucieka Stanisław Wokulski?
Albo inaczej: kiedy stał się uciekinierem? Dopiero, gdy włosy stanęły mu dęba, czy znacznie
wcześniej, kiedy podjął decyzję o wyjeździe do Paryża? Możemy udzielać odpowiedzi na te
pytanie, ale żadna z nich nie będzie tą ostatnią.
Gest zjeżonych włosów włączony w całość narracji wymyka się określoności, przestaje
być wyrazem czegoś, co daje się nazwać „właściwym imieniem”. Jego wymowa ulega rozproszeniu i staje się niejednoznaczna. Płaska powierzchnia lustra odwraca obraz i zniekształca
faktyczne kształty, podwaja rzeczywistość, a tym samym pomnaża też sam gest nastroszonych włosów Wokulskiego rozbijając jego „właściwą” nazwę na mnogość imion. Toteż w odbiciu lustrzanym ów obraz traci swoją wyrazową przejrzystość, a wraz z nim teoria gestu
stworzona przez Prusa dla potrzeb „pisania metodą uczuciową”.

25 Zob. K. Darwin, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, dz. cyt. s. 270; zresztą ta opinia zostaje zasygnalizowana już przez Darwina na samym początku jego rozważań i to z odwołaniem się do przykładu nastroszonych
włosów: „U człowieka niektóre wyrazy uczuć, jak np. jeżenie się włosów wskutek przerażenia lub szczerzenie
zębów pod wpływem wściekłości, można zrozumieć jedynie, jeśli się przyjmie, że człowiek żył kiedyś w stanie niższym, podobnym do zwierzęcego. Wspólność form wyrażania uczuć, chociaż pokrewnych gatunków,
na przykład ruchy tych samych mięśni twarzy w czasie śmiechu u człowieka i różnych małp, zrozumiemy
łatwiej , jeśli przyjmiemy pochodzenie ich od wspólnego przodka” – tamże, s. 10.
26 E. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, dz. cyt. s. 200.
27 Zob. B. Prus, Lalka, T. II, dz. cyt., s. 89.
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„W najlepszym razie / będziesz, mój wierszu, uważnie czytany, / komentowany i zapamię-

dziewczynka ściąga obrus z tomu Chwila) i niekiedy próbą odwrócenia fizycznych praw rze-

tany. // W gorszym przypadku / tylko przeczytany” . Dwie pozostałe opcje, jakie uwzględnia

czywistości. Słowo poetyckie stać na takie eksperymenty, by zaprzeczyć tragicznemu finałowi,

Wisława Szymborska w apostroficznym i autotematycznym utworze pochodzącym z wyda-

opóźnić go lub uniknąć przez nieopisanie (Fotografia z 11 września z tomu Chwila7). Z powścią-

1

nego pośmiertnie tomu Wystarczy, dotyczą – pisemnego utrwalenia wiersza i niemal na-

gliwością i oszczędnością poetyckiego słowa sąsiaduje pewien jego nadmiar, obfitość wyli-

tychmiastowej rezygnacji z niego („wrzucony do kosza”) oraz jego nieutrwalenia („znikniesz

czeń: spisów, wykazów, list, inwentarzy – w repetycjach i enumeracjach skontrastowanych

nienapisany”). Ta ostatnia możliwość, jak się wydaje, nie przesądza o niedoskonałości dzie-

nierzadko z efektowną puentą.

ła, dopuszcza też przecież zwykły brak materiałów potrzebnych do zapisu przy jednoczesnej

W tekstach wytwarza się napięcie między tym, co: „Zdarzyć się mogło” a „Zdarzyć się

ulotności pamięci. W poniższej analizie, która jest wynikiem uważnej lektury, wybieram

musiało”8. Z autorską filozofią, istotą i funkcją przypadku Szymborskiej wiąże się przekona-

tę pierwszą alternatywę, wzmacniając „najlepszą” egzystencję wiersza i postępując zgodnie

nie: „nie wszystkie złe przygody / mieszczą się w regułach świata / i nawet gdyby chciały,

z założeniami mikrologii literackiej .

nie mogą się wydarzyć”9. Statystyka i prawdopodobieństwo przychodzą więc tu w sukurs

2

Potencjalność jest w poezji Szymborskiej kategorią epistemologiczną, uczestniczącą

poetyckiej antropologii.

w poznawczym opisie świata, wynikającą z obserwacji ludzi i zdarzeń, kontemplacji chwili.

Znawcy twórczości autorki Tutaj podkreślają rolę kategorii przypadku w jej twórczej

Poetkę interesuje nieustalone oblicze świata i struktura bytowa człowieka jako istoty, feno-

wizji świata. Piotr Michałowski mówi o quasi-teorii przypadku10, Wojciech Ligęza wspomina

men istnienia, tajemnica i wymiary wszechświata z wpisaną weń historią ludzkości. Pokazu-

o artystycznych prowokacjach:

je względność wiedzy, pozory prawdy3, wszelkie niedoskonałości, wyjątki i reguły. W repertuarze aktów mowy podmiotu jej wierszy jest proponowanie hipotez, wątpienie, domniemanie

Ludzkie istnienie w poezji Szymborskiej pojmowane jest jako seria przypadków, jako przerwa

i przypuszczanie. Ironiczna dykcja wytrąca odbiorcę z racjonalnej pewności, wprowadza

w niebycie. Próba antropogenezy kończy się wyliczeniem ewentualności, które niczego nie wy-

w stan podejrzenia, zakłóca znany ład. Natomiast w układzie aitiologicznym dialogowych

jaśniają i świadczą raczej o racjonalistycznych przesądach umysłu niewrażliwego na obecność

4

tajemnicy (stanowisko Wisławy Szymborskiej jest oczywiście przeciwne)11.

i dialogicznych wierszy Szymborskiej istotniejsze okazują się pytania niż odpowiedzi. „Mnożone pytania bez odpowiedzi pośrednio wskazują na aksjologię: znacznie ważniejsze od osiągniętej wiedzy jest samo myślenie – choćby nawet było ono procesem daremnym, destrukcyjnym, drogą poznania zmierzającą donikąd”5 – stwierdza Piotr Michałowski. „Nie ma rozpusty
gorszej niż myślenie” – mówi przecież sama poetka w Głosie w sprawie pornografii.
Szymborska dywaguje nad możliwościami życia i śmierci, także w personalnym odniesieniu do „ja” (Nieobecność z tomu Dwukropek). W pojedynczości, samotności i niepowtarzalności bytu poszukuje jednak wspólnoty codziennych doświadczeń, uzmysławia ją innym.
Czyni to także amplifikując czas i przestrzeń: przez antecedencje, rekonstruując w wyobraźni okres „[…] kambrów, sylurów / skał warczących na siebie, / wypiętrzonych otchłani” 6
czy przez antycypacje, projektując sytuacje i momenty, które nadejdą (jak w Nazajutrz – bez
nas z tomu Dwukropek). Doświadczenie jest formą najprostszego sprawdzania świata (Mała
1

W. Szymborska, Do własnego wiersza, w: Tejże, Wystarczy, Kraków 2011, s. 20.

2

Wykładnia mikrologii literackiej jako dyscypliny zawiera się w wielu pracach pod redakcją Aleksandra

3

„Każda prawda w poezji Szymborskiej, by mogła zostać przyjęta, musi najpierw przejść przez próbę śmiechu,

Nawareckiego.

Wydaje się, że dobrą ilustracją tej „przewrotności” jest chociażby początek utworu W zatrzęsieniu: „Jestem kim jestem. / Niepojęty przypadek / jak każdy przypadek”12. Jest w tych stwierdzeniach zgoda na własne jestestwo, ale także zdziwienie jego wyjątkowością i jednoczesna
akceptacja innych wyjątkowości.
Na przypadek, jako jeden z głównych tematów poezji Szymborskiej, zwraca uwagę Rafał
Koschany. Rozpatruje tę kategorię w ramach egzystencjalizmu, łączy ją z problemem tożsamości, fabuły, konieczności, prawdami religii i filozofią przyrody czy teorią „światów możliwych”. Uznaje nawet przypadek za jedną z intelektualnych obsesji poetki13.
Przypadek stoi też blisko możliwości, kolejnej ulubionej przez Szymborską kategorii
filozoficznej i artystycznej jednocześnie, bo stanowiącej podstawową figurę wszelkiej fabularności jej wierszy […]. Kategoria możliwości jest alternatywnym sposobem tłumaczenia przypadkowości zdarzeń (ich różne wersje, hipotetyczność itd.). Zdarzenia możliwe (jak światy
7

O tym wierszu pisałam w artykule 11 września 2001 w poezji (Szymborska, Lipska, Hartwig), „Pamiętnik
Literacki” 2012, nr 4, s. 101–113.

ironii, wątpienia” – powiada Wojciech Ligęza (O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków

8

Obie frazy pochodzą z wiersza Wszelki wypadek.

2001, s. 85).

9

W. Szymborska, Kałuża, w: Tejże, Chwila…, s. 22.

4

O aitiologii jako praktyce konstruowania wypowiedzi pisze Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze sty-

10 P. Michałowski, Poezja jako poznanie…, s. 195.

listyki, Warszawa 2008, s. 52.

11

W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001, s. 88.

5

P. Michałowski, Poezja jako poznanie (Bolesław Leśmian, Julian Przyboś, Wisława Szymborska, Miron Biało-

12

W. Szymborska, W zatrzęsieniu, w: Tejże, Chwila…, s. 7.

szewski), w: Tegoż, Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Kraków 2008, s. 196.

13

R. Koschany, Wszelki przypadek (Wisława Szymborska), w: Tegoż, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i ar-

6

W. Szymborska, Chwila, w: Tejże, Chwila, Kraków 2002, s. 5.
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możliwe) nie nazywają rzeczy po imieniu, ale uświadamiają przeczucia indeterministyczne;

równo tych mających znaczenie biologiczne i fizjologiczne (wykształcanie różnych rodzajów

skoro jakaś historia może przybierać różny obrót, znaczy to, że nie ma jej nadrzędnej przy-

chwytów i zdolności manipulacyjnych; najpierw nawykowych i niekontrolowanych, później

czyny, czyli że – z ludzkiej perspektywy – dzieje się przez przypadek14.

dopasowanych do narzędzi: szczypcowy jak przy otwieraniu kluczem czy opuszkowy jak przy

Potencjał tkwiący w jednostce i potencjalność zdarzeń przez nią wywołanych, czynności

trzymaniu długopisu), jak i tych, którym nadaje się znaczenie symboliczne, wspierających

dokonanych zajmuje poetkę także w ostatnim tomie wierszy. Różne i zmienne perspektywy

rozmaite kulturowe czynności i akty, a także stanowiących je jako osobne znaczące gesty,

widzenia, rozumowanie krytyczne, zwłaszcza dedukcyjne charakteryzuje tekstowe kon-

niejednokrotnie zastępujące słowo. Ich repertuar określa bogatą skalę możliwości wyrażania

strukcje myślowe również w zbiorku Wystarczy. To z niego pochodzi analizowany tutaj

przeżyć, stanów, emocji, jakie człowiek potrafi oddać, przekazać otoczeniu. Praktyki społecz-

wiersz Dłoń – studium detalu ludzkiej anatomii:

ne obfitują w rozmaite „techniki dłoni”18, stwarzające i regulujące ogólne ramy interakcji,

15

decydujące o rytualnych rolach „ja” (na przykład: wskazywanie, zapraszanie, powitanie, poDwadzieścia siedem kości,

wstrzymywanie, niedopuszczanie, oklaski jako komponenty etykiet, protokołów, kodeksów,

trzydzieści pięć mięśni,

ceremonii, autoprezentacji. Dłoń podana w rękawiczce stanowi inny znak kulturowy niż

około dwóch tysięcy komórek nerwowych
w każdej opuszce naszych pięciu palców.
To zupełnie wystarczy,
żeby na pisać „Mein Kampf”
albo „Chatkę Puchatka”16.

Gdyby ustalić jakąś linię demarkacyjną dla tego wiersza, mogłaby ona przebiegać respektując składniowy porządek, oddzielając pierwsze wypowiedzenie od drugiego. Byłby to
jednocześnie podział kompozycyjno-semantyczny. Syntaktyka pierwszego wypowiedzenia
(równoważnika zdania), wypełniającego cztery wersy, opiera się na wyliczeniach anatomicznych cech dłoni. Mają one charakter uszczegółowiający, o kompozycji od układu stabilizującego, swoistego stelaża ludzkiego ciała (kości) przez zespół mięśni aż do komórek nerwowych. Kolejność ta uwzględnia skomplikowanie ludzkiego ciała od elementów prostszych do
bardziej wyspecjalizowanych, ale też wrażliwych (trudniejszych w diagnostyce, leczeniu).
Wzrasta liczba elementów budujących układy. Nerwowy, jako przewodzący impulsy, jest najbardziej złożony. Zamierzonym efektem wywołanym u odbiorcy może tu być zdziwienie ową
złożonością i podziw dla potencjału ludzkiego ciała, zwłaszcza że podmiot liryczny odnosi się
do typowej anatomii, podkreślonej ogólnoludzkim „my”.
Mimo iż Szymborska jest tu bliższa technice deskrypcji niż opowiadania, trudno jednoznacznie mówić o opisie, może bardziej o rejestrze danych czy jakiejś parametryzacji za pomocą enumeracji złożonych, składających się jednak na pewną zamkniętą, szczelną i przedstawialną całość.17 Decyduje o niej także ekwiwalencja wersów. W tym zestawieniu mieści się
potencjalność wszelkich ruchów i mikroruchów, które sprawna dłoń jest zdolna wykonać, za-

dłoń pozbawiona osłony. Z kolei symbolika otwartej dłoni (która skądinąd może zamienić się
w pięść) w paremiologii językowej i literackiej ma bogatą egzemplifikację. Słownik frazeologiczny języka polskiego notuje wiele wyrażeń i zwrotów określających jawne, otwarte postępowanie, dobre intencje, wsparcie i pomoc (być widocznym jak na dłoni; mieć serce na dłoni;
podać pomocną/ bratnią dłoń)19. Synonimem dłoni jest w nich często leksem ręka. Wreszcie
dłoń „uczestniczy” w magicznych czynnościach (wróżenie, chiromancja), w wyniku których
los jednostki przestaje być tajemnicą. Wydaje się więc, że opisywana część ciała ludzkiego
stworzona jest przede wszystkim do czynienia dobra, wyrażania szczerości, wytwarzania
piękna.
Poetka rozpoczyna swój wiersz od aspektów naturalnych, biologicznych, które w dalszej
części utworu będą miały znaczenie dla tych społecznych i kulturowych. Szkielet, skurcze
mięśni, sygnalizacja nerwowa wpływają na integrację sygnałów nerwowych. Nieodzowna
koordynacja i precyzja ruchów osiągana dzięki mózgowi i jego czynnościowym obszarom 20.
Układ sterujący i wykonawczy współdziałają przy każdej fizycznej aktywności człowieka, jedna z nich jest czynność pisania. Pierwsze bezczasownikowe wersy Dłoni (czasowniki poddane
elipsie) zapowiadają więc określone czynności, które dopiero mogą, mają szansę wystąpić.
Ciąg enumeracyjny stanowi szczególną introdukację drugiej części wiersza. W kontraście między wypowiedzeniami budującymi utwór wytwarza się określony sens. Fizyczne
wykorzystanie biologii dłoni może prowadzić do powstania konkretnych artefaktów. Kultura
podporządkowuje sobie naturę, wspiera się na niej, jest nią warunkowana. Skomplikowanie
18

Konstruuję to wyrażenie na wzór sformułowania: „techniki twarzy” używanego przez E. Goffmana (Tegoż,
Rytuał interakcyjny, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006).

19

S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego (A/P), Warszawa 1989, s. 170–171 (hasło: dłoń).

14

Tamże, s. 134.

15

Zob. P. Michałowski, Poezja jako poznanie…, s. 194.

ciała odpowiadające powierzchni kory mózgowej, sterującej daną częścią ciała. Dłonie są tutaj najbardziej

16

W. Szymborska, Dłoń, w: Tejże, Wystarczy…, s. 15.

eksponowane i stanowią na rycinie największe części ciała jako zdolne wykonywania ruchów o najwięk-

17

Kryteria podziału enumeracji stosuję za Piotrem Michałowskim, Granice poezji i poezja bez granic, Szczecin

szym stopniu złożoności, mające największe możliwości motoryczne. Za aktywność i zakres ruchów każ-

2003, s. 147–150. Według kryterium morfologicznego pod względem rozpiętości, możliwości wstawiania

dego palca odpowiadają inne, sąsiadujące ze sobą obszary (sensoryczne, motoryczne i asocjacyjne) w korze

(intruzji) oraz następstwa elementów wyróżnialne są odpowiednie możliwości: zamkniętość – otwartość,

mózgowej. Zob. E. P. Solomon, L. R. Berg, D. W. Martin, Biologia, zespół tłumaczy, wg VII wydania amery-

szczelność – nieszczelność, przedstawialność – nieprzedstawialność.

kańskiego, Warszawa 2011, s. 770–773.
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20 Za pomocą rysunku przedstawiającego tak zwanego motorycznego homunkulusa można oddać proporcje
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budowy dłoni okazuje się „wystarczające” dla uskutecznienia pisma, owego symbolicznego

drukarza, konsyliarza, kupca, księdza?

szyfru cywilizacji, dla dokonania twórczego aktu. Za subtelnie wycieniowaną ironię można

Dokąd te śmieszne nóżki zawędrują, dokąd?
Do ogródka, do szkoły, do biura, na ślub

uznać litotę kryjącą się w owym „wystarczy”, limitującym możliwości dłoni. Dystans między

Może z córką burmistrza?22

potencjalnością a zaistnieniem, jak również między gestem i aktem wyraźnie się zmniejsza.
„Ja” mówiące w żaden sposób nie komentuje przywołanych dzieł, których tytuły złożyły
się na antytetyczna względem pierwszej partii utworu część. Nagłówki książek wskazują na
opcjonalność tworzenia, a w szczegółach różni oba dzieła w zasadzie wszystko. Tytuły indeksują treść, wiodą również bezbłędnie do nazwisk autorów: Adolfa Hitlera i Alana Alexandra
Milne`a. Funkcjonują jako egzemplifikacje wykluczających się dzieł: niszczących i budujących, regresywnych i progresywnych, co da się ocenić z perspektywy czasu oraz szkód i pożytków płynących z ich lektury czy realizacji zwartych w nich wskazówek, sugestii. Istotna jest
tu nie tylko kwestia adresata wypowiedzi – osoby dorosłej i dziecka, ale także polityczny i historyczny wymiar pierwszego dzieła oraz estetyczny, ludyczny i nieco dydaktyczny drugiego.
Książki doskonale też reprezentują swoich autorów: typ wrażliwości i humoru, zapatrywania,
przekonania, wizje i plany. Dłoń stanowi tu synekdochę twórcy, każdego z osobna. Z perspektywy finału wiersza przedstawiona sytuacja ponownie może być rozpatrywana w kontekście
gestu i aktu, tyle że w kierunku od aktu do gestu. Napisanie rozpoznawalnego dzieła jako (f)
akt twórczy stanowi jednocześnie pewien gest wobec świata. Zamyka się w nim sposób myślenia, stosunek do rzeczywistości, relacje z innymi, wyznawane wartości. Rozpoznawalne
dzieła, jak wspomniane w wierszu, formują ponadto całe pokolenia i budzą zainteresowanie
znawców określonych dyscyplin.
„Znamienna dla Szymborskiej […] poetyka dyskrecji, która polega na wyliczaniu czynności i pomijaniu ich sprawców” – w Dłoni paradoksalnie staje się poetyką ujawnienia,
21

pokazując różne biografie, style życia, koncepcje rzeczywistości dwóch prawie równolatków
poprzez efekty ich pracy twórczej, upublicznione również w podobnym czasie. Równoległe
istnienia prowadzą do wytworzenia alternatywnych dróg, rozwiązań. Może gdyby Hitler jako

Wielogłosowość tekstu wynika z przejęcia przez podmiot w pewnych momentach mowy
matki do dziecka, nacechowanej hipokorystycznie, projektującej bliski i daleki dystans czasowy. Cezary Zalewski pisze o hipotetycznych losach postaci i pytaniach o przyszłość: „Przedstawienie tych opcji jest o wiele ważniejsze od finalnego rozwiązania. Oznacza bowiem, że Hitler
urodził się w świecie wyposażonym w stabilny system kulturowy, zawierający wiele – różnych
„miejsc”. Obejmują one zarówno wymiar indywidualny, jak publiczny […]”23. Nic nie wskazuje
na nietypowość małego bohatera, przeciwnie – znaki, których „nie brakło […] na niebie i ziemi”24 zwiastują codzienną zwykłość, spokój, gwarantują pomyślne rozwiązania (w tym porodu).
Szymborska dokonuje literackiej transpozycji zdjęcia wykonywanego w atelier w rodzinnej miejscowości późniejszego przywódcy niemieckich nazistów. Wiersz ustala zakres
referencji dla fotografii. Dopiero późniejsza biografia ją zniekształca. Poetka odwołuje się do
post-wiedzy historycznej własnej i odbiorcy wiersza. Na niej funduje ironiczno-aluzyjny tok
wypowiedzi: „Nie słychać wycia psów i kroków przeznaczenia. / nauczyciel historii rozluźnia
kołnierzyk / i ziewa nad zeszytami”25. Ironia nie jest wyłącznie elementem tekstu, lecz istnieje
na styku: tekst – historia, działając tym samym w jednym z zakresów intertekstualności
wyznaczonych przez Ryszarda Nycza, jako relacja: tekst – rzeczywistość26.
Stabilizująca obraz na pewnym etapie fotografia zostaje pokazana jako medium ograniczone, wymagające poruszeń, przekroczeń. Szymborska byłaby chyba najbliższa dwóm modelom reprezentacji rzeczywistości: epistemologicznemu i apofatycznemu. Pierwszy zakłada,
że to co przedstawione jest przede wszystkim tworem umysłu, drugi – wynika z założenia
o niemożliwości przedstawienia rzeczywistości27.

dziecko miał możliwość lektury Kubusia Puchatka czy Chatki Puchatka historia świata potoczyłaby się inaczej…
Postać Adolfa Hitlera jako dziecka jest przedmiotem poetyckiego opisu w wierszu Pierwsza fotografia Hitlera z tomu Ludzie na moście. Potencjał rozwojowy potomka stanowi dla
rodziców portretowanego małego człowieka pewną niewiadomą, wyznacza się nawet jego
horyzonty, antycypuje:

22 W. Szymborska, Pierwsza fotografia Hitlera, w: Wiersze wybrane, wybór i układ Autorki, wyd. nowe i uzupełnione, Kraków 2012, s. 262.
23 C. Zalewski, Wojna z fotografii. Funkcja zdjęć z literaturze o czasie zagłady, w: Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej, Kraków 2010, s. 87.
24 W. Szymborska, Pierwsza fotografia Hitlera…, s. 262.
25 Tamże, s. 263. O iluzjach i złudzeniach la belle époque pisze C. Zalewski: „W sytuacji kulturowego komfortu
żadna historia – nawet tak tragiczna jak nasza, europejska – nie jest w stanie zachwiać uświęconymi prze-

A któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku?

sądami. Jej lekcje wydają się nudne, ponieważ nic z nich nie wynika. Niestety, już niedługo dorośnie ktoś,

Toż to mały Adolfek, syn państwa Hitlerów!

kto z – iście dziecinną – łatwością udowodni, jak krucha, nietrwała jest, i zawsze była, wszelka stabilizacja”
(Wojna z fotografii…, s. 88). W tej sytuacji suplementacją losów postaci nauczyciela, jako przedstawiciela

Może wyrośnie na doktora praw?

zinstytucjonalizowanego i uporządkowanego świata, mógłby być powstały wcześniej znany wiersz innego

Albo będzie tenorem w operze wiedeńskiej?

poety: „w drugim roku wojny / zabili pana od przyrody / łobuzy od historii” (Z. Herbert, Pan od przyrody, w:

Czyja to rączka, czyja, uszko, oczko, nosek?
Czyj brzuszek pełen mleka, nie wiadomo jeszcze:

Wiersze zebrane, oprac. edytorskie R. Krynicki, Kraków 2008, s. 122).
26

R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 71–75.

27 Te i inne modele opisuje Zalewski, Zakończenie: modele reprezentacji, w: Pragnienie, poznanie, przemijanie…,
21

W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej…, s. 223.
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Dłoń może być w całości traktowana jak poetycka definicja, tytuł pełniłby wówczas
funkcję leksemu-hasła, siedmiowersowy tekst stanowiłby wyjaśnienie jego znaczenia. Zbliżony przykład formalnego zorganizowania tekstu obserwujemy w wierszu Wszystko z tomu
Chwila. Na funkcjonowanie podobnych form w poezji noblistki zwracał już wcześniej uwagę
Wojciech Ligęza, gdy pisał: „Nowoczesny konceptyzm Wisławy Szymborskiej świetnie realizuje się w definicjach poetyckich. Odległe skojarzenia mają wykazywać subtelnie uchwycone
podobieństwo”28.
Ostatni tom Szymborskiej nie zawiera wiersza tytułowego. Słowo tytułowe, podobnie
jak w Dwukropku, kryje się w jednym wierszu, właśnie w Dłoni. Oznacza osiągnięty stan czy
możliwość realizacji jakiegoś zadania, wykorzystanie potencjału. W kontekście tomu, sytuacji
i okoliczności, w jakich się ukazał, łączy się być może z sygnalizowanym stopniem nasycenia,
będąc synonimicznym: stop, dosyć – wydaje się świadomością i przeczuciem ograniczenia,
końca, „elegią na odejście”. W paratekstowej, deklarowanej jako zastępcza formie posłowia,
korespondującej z nieostatecznością wierszy poetki w Wystarczy, Ryszard Krynicki wspomina
spotkanie z poetką: „[…] powiedziała przekornie, że ma już gotowy tytuł: Wystarczy, co zabrzmiało wtedy jak żart – i jeszcze w październiku 2011 roku, gdy powtórzyła go w Zakopanem,
gdzie odwiedziliśmy ją z Andersem Bodegårdem i Michałem Rusinkiem, miałem nadzieję, że
pozostanie żartem, bo nie mogłem pogodzić się z jego znaczeniem. Wierzyłem, że nie będzie
to ostatnia książka Poetki, tak bardzo ważnej przecież nie tylko dla mnie. Los chciał inaczej,
nie pozwolił jej nawet tej książki dokończyć”29. Tom zyskał więc status dzieła specyficznie
otwartego, w którym dyspozycję ironiczną życie łączy z elegijną30 w stopniu całkowitym.
Wystarczy to przecież powściągliwy gest pożegnania, słowny, ale wsparty Dłonią.

28 W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej…, s. 163.
29 R. Krynicki, Zamiast posłowia, [w:] W. Szymborska, Wystarczy…, s. 47. Zbiór zawiera faksymilia i opisy
rękopisów wierszy ostatnich.
30 A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o polskiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.
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