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Podziękowania 

Podziękowania 

Gromadzony do tej pracy materiał badawczy był trudny do ogarnięcia, dlatego dzię-
kuję za cierpliwą i celną pomoc w doborze przykładów dr Izie Kraśnickiej-Wilk, która 
poświęciła mi wiele, wiele godzin. Dziękuję też za pierwsze czytanie poszczególnych 
rozdziałów moim koleżankom z Zakładu Teorii Komunikacji WP UJ  – dr Beacie Dra-
bik i dr Anecie Załazińskiej. Chciałabym też podziękować wszystkim uczestniczkom 
mojego seminarium magisterskiego na temat: Funkcje znaków i sygnałów niewerbal-
nych w procesie komunikacji z lat 2009/2011. Ich sprawozdania z zalecanej angloję-
zycznej literatury prowadziły do dobrych, owocnych dyskusji dla dalszych moich do-
ciekań. Pragnę też podkreślić ważny udział w tych dyskusjach dr Anety Załazińskiej, 
która wspólnie ze mną prowadziła to seminarium.  

Wszystkim moim przyjaciołom za pomoc, wsparcie, życzliwość składam osobne 
serdeczne podziękowania.  
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Nota od wydawcy 

materiały multimedialne w niniejszej publikacji do prawidłowego działania wymaga-
ją programu Adobe Reader w wersji przynajmniej 8.0. Najnowszą wersję czytnika 
PDF można pobrać ze strony pod adresem: http://get.adobe.com/reader/ 
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„Dłoń jest akuszerką, co uprzedza język, myśl mu zabierając 
i gestem dając szybszy opis; [...] bo gest dłoni co rusz to intencje 
nasze podpowiada i sensu część pokaźną daje, nim słowa, co mu 
towarzyszą, kształt głosu przyjmują, by być pojętymi.”  

John Bulwer1 

Człowiek spluwa na coś obrzydliwego – na przykład na niegodne honorowo zacho-
wanie – tak, jakby wypluwał z siebie coś fizycznie niestrawnego. Podobnie grymas 
niesmaku dla jakiegoś „niesmacznego” abstrakcyjnego pomysłu robimy nozdrzami2. 
Mówimy też próbowałem rozgryźć ten problem, choć problem bywa abstrakcyjny, 
a o pomyśle: niechby ta idea miała ręce i nogi. Mówimy też: Nie będę chodził tak dale-
ko, skoro mam spożywczy pod nosem. Pod nosem możemy mieć wiele rzeczy, to coś, co 
jest blisko, ale niekoniecznie da się to już wywęszyć. Mówimy też, że najadłem się 
strachu, tak, jakby uczucie było potrawą; albo wstrętna sprawa, tak, jakby sprawa była 
niesmacznym daniem. To ciało mówi. Albo inaczej – to ono podpowiada umysłowi, 
jak „odczuwać” abstrakcyjne idee, pojęcia i sposoby rozumowania. Same słowa (znaki 
pojęć) i idee mogą mieć swoje smaki: słodkie słówka, cierpkie słowa, smak wolności, 
mogą mieć temperaturę: ciepłe słowa i wymiar estetyczny: brzydkie słowo; tak, jak 
smak mogą mieć idee, na przykład w wyrażeniu smak wolności. Rozumowanie z kolei 
ma swoje drogi i dojścia: długo się nad tym zastanawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że 
nie tędy droga; jego wnioski poszły za daleko; zostałam wprowadzona w błąd; nie tędy 
droga!, należy znaleźć właściwą drogę, można sedno myśli chwytać i łapać jak rzecz: 
nie chwytam twojego wyjaśnienia, nie łap (nie chwytaj) mnie za słowa, ale także myśli 
można odsuwać i odrzucać: machnij na to ręką. Myśli, idee mogą też nie poruszać 
umysłu/ciała: To mnie nie rusza wcale, albo mogą się nie chcieć oderwać od umysłu/
ciała – ta myśl nie chciała się odczepić ode mnie. Mówimy też: rozgryźć problem; 
można także taki mentalny, umysłowy problem obejść, tak, jak obchodzi się fizyczną 
przeszkodę. Mówimy też: sumienie mnie gryzie, liznęliśmy tylko ten temat. Tak ciało 
przekazuje umysłowi swoje doznania abstraktów. Ciało też opowiada o sobie, gdy 
wypowiadamy onomatopeje typu: mniam mniam; na czczo, ssać itd.  

1   Nader przenikliwie pisał siedemnastowieczny badacz mowy niewerbalnej (za: Collett, 2003: 28). 
2  Darwin (1872/1988) uznał, że niemal uniwersalną oznaką lekceważenia lub wstrętu jest plucie. Badacz pisze 

tak: „Leichhardt zwraca uwagę, że Australijczycy «przerywają swe przemówienia pluciem i wydawaniem dźwięku 
podobnego do pooh! pooh!, widocznie wyrażającego wstręt». Kapitan Burton mówi o pewnych Murzynach «splu-
wających ze wstrętem na ziemię». Kapitan Speedy stwierdza, że podobnie jest z Abisyńczykami. Pan Geach mówi, 
iż u Malajczyków  z  Malakki wyrażaniu wstrętu «odpowiada spluwanie ustami», u mieszkańców Ziemi Ognistej – 
zdaniem p. Bridgesa –  «naplucie na kogoś jest najwyższą oznaką lekceważenia»” (Darwin, 1988: 283–284, za: 
Szczepaniak, 2011: 215, przypis 324). 
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Michaił Aleksandrowicz Czechow, jeden z największych aktorów radzieckich XX w., 
twórca własnej metody teatralnej, ukształtowanej w Studiu Tamirowa w Hollywood, 
które prowadził w latach 1947–1950, pisał: „Tak jak zabarwienie jest kluczem do 
uczuć, tak w działaniu tkwi klucz do woli. 
        Gesty mówią o pragnieniu (woli). Jeśli pragnienie (wola) jest silne, to i gest wyra-
żający je będzie silny. Jeśli natomiast pragnienie jest słabe i nieokreślone – gest rów-
nież będzie słaby i nieokreślony. Podobnie przedstawia się odwrotny stosunek gest 
– wola. Jeśli wykonasz silny, wyrazisty, dobrze sformułowany, pełny gest – może się
w tobie obudzić odpowiednie pragnienie. (Przypomnij sobie staruszka, bohatera 
opowiadania Czechowa, który najpierw tupnął nogą, potem się rozzłościł). Nie mo-
żesz  z e c h c i e ć  na rozkaz. Twoja wola nie podporządkuje ci się. Możesz jednak 
w y k o n a ć  g e s t,  a twoja wola zareaguje na niego.  
       [...] Istnieje rodzaj ruchów, gestów różnych od naturalistycznych i odnoszących się 
do nich tak, jak całość do części. Z nich, jako źródeł, biorą się wszystkie naturalistycz-
ne, charakterystyczne gesty częściowe. Istnieją na przykład ogólne gesty odpychania, 
przyciągania, zamknięcia. Z nich powstają wszystkie indywidualne gesty odpychania, 
przyciągania, zamknięcia, które będziesz robił po swojemu, a ktoś inny po swojemu. 
Gesty  o g ó l n e,  nie zauważając tego, wykonujemy w naszej duszy. Zastanów się 
przykładowo nad ludzką mową, co dzieje się w tobie, kiedy mówisz lub słyszysz takie 
wyrażenia, jak: 

DOJŚĆ do wniosku 
ZAHACZYĆ o problem 
ZERWAĆ stosunki 
WYKRĘCIĆ SIĘ od odpowiedzialności 
WPAŚĆ w rozpacz 
POSTAWIĆ pytanie itd. 

O czym mówią wszystkie te czasowniki? O  g e s t a c h – jasno określonych i wyrazi-
stych. Kiedy  z a h a c z y s z  o problem, zahaczysz o niego nie fizycznie, lecz  d u c h o- 
w o.  Natura duchowego gestu zahaczania jest taka sama, jak gestu fizycznego, z tą 
tylko różnicą, że pierwszy ma charakter ogólny i dokonuje się w niewidzialnej sferze 
duchowej, drugi – charakter szczegółowy i dokonuje się w widzialnej sferze fizycznej. 
W życiu codziennym nie korzystamy z gestów ogólnych, może jedynie wtedy, gdy je-
steśmy mocno podenerwowani lub kiedy chcemy mówić z patosem. Nawiasem mó-
wiąc, takimi gestami nierzadko można się zachwycić, rozmawiając na przykład z Wło-
chami, Żydami lub Rosjanami. Lecz gesty te wciąż żyją w każdym z nas jak praobrazy 
fizycznych gestów codziennych. Stoją one za nami, jak i za słowami naszej mowy, na-
dając im sens, siłę i wyrazistość. W nich niewidzialnie gestykuluje nasza dusza” (Cze-
chow, 1995: 49–50). 

Materiał badawczy tej pracy w całości stanowią nagrania telewizyjne pocho-
dzące z programów emitowanych w polskich telewizjach (TVP1, TVP2, TVN, Polsat, 
Polonia) od roku 1994 do 2011, gromadzonych i selekcjonowanych wyłącznie przeze 
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mnie, co stworzyło bazę liczącą dokładnie 1470 gestycznych przykładów, z których 
w tej książce zaprezentuję około 10 procent.  

Dlaczego zdecydowałam się na nagrania telewizyjne, a nie tak jak inni badacze 
gestów, szczególnie na Zachodzie, na eksperymenty laboratoryjne?  

Dlatego, że prace McNeilla, prekursora badań w tym zakresie, a potem jego 
następców, takich jak Duncan i inni, opierały się wyłącznie na eksperymentach, któ-
rych podstawą były narracje osób, które streszczały obejrzaną podczas eksperymen-
tu kreskówkę dla dzieci z serii „Tweety and Sylvester”. Przykładowo, eksperyment 
polegał na tym, że osoba opisywała jeden z epizodów klasycznej bajki typu: Sylvester 
czołga się w środku rynny od dołu. Tweety wrzuca kulę do środka rury od góry. Na-
stępuje zmiana sceny – strona budynku, centralny fragment rynny, wybrzuszenie 
w rynnie przesuwa się w dół, wybrzuszenie eksploduje. Sylwester wypada na ulicę 
razem z toczącą się kulą (bowling-ball shaped bottom). Turla się w dół na koniec ulicy. 
Sylvester przeturlał się na inną część ulicy, wygląda na przygnębionego (por.: McNeill, 
1992, Appendix, for full transcript; created by Elena Levy).  

McNeill przeprowadził szereg eksperymentów, podczas których zadaniem 
osób badanych było opisanie wcześniej obejrzanych filmów. Zanim przystąpiono do 
etapu prezentacji filmu, osoby zostały poinformowane, że ich zadaniem będzie opo-
wiedzenie oglądanej historii drugiej osobie. Wypowiedź każdego badanego była fil-
mowana, a następnie analizowana pod względem występujących gestów i ich relacji 
do wypowiadanych słów.  

W pracy z 1992 roku analizowane były narracje związane z kreskówką „Twe-
ety and Sylvester”, w artykule z 2008 r. pt. Imagery For Speaking wykorzystano inną 
kreskówkę, tym razem „Canary Row”, ale zawsze tak samo pozyskiwano materiał ba-
dawczy.  

Psychologiczne badania laboratoryjne mają inną tradycję niż badania lingwi-
stów tekstu i systemu językowego. Lingwiści lubią materiał autentyczny i nienakie-
rowany sztuczną stymulacją związaną z ograniczeniami, jakie daje narracja jednego 
opisu. Nie gwarantuje to bowiem możliwych ilości rzeczywistych ekspresji niewer-
balnych w postaci semantycznych znaków. Podobnie stymulowane zachowania labo-
ratoryjne wymuszające np. gesty obrazujące „uczciwość”, jakie przeprowadzili np. 
Alan Cienki i Cornelia Müller, były bardzo wąskie zakresowo, bo prowadzone na se-
minariach, na których prowokowano studentów do dialogu na określony temat. Sama 
prowadziłam seminarium magisterskie o gestach w latach 2010–2011 i nie udało 
nam się pozyskać liczbowo i jakościowo zadawalającej puli materiałów badawczych 
do postawienia szerszych tez na temat semantyki gestów.  

Jestem przekonana, że współczesne i najbardziej obiektywne badania roli ges-
tów w trakcie wypowiedzi słownej m u s z ą  być poparte materiałem telewizyjnym lub 
pochodzić z nagrań s p o n t a n i c z n y c h  d i a l o g ó w , ponieważ każdy zaplanowany 
eksperyment nagrania kamerą tworzy ograniczenia tematyczne i zaciemnia rzeczy-
wistą funkcję pojawiania się i zanikania gestów w trakcie wypowiedzi. Tylko telewizyj-
na wypowiedź (jeśli nie jest pocięta zmianą opcji kamery) daje szanse na prześledzenie 
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spontaniczności fazy pojawiania się i zanikania gestów, nieświadomie i spontanicznie 
występujących w trakcie wypowiedzi na dowolny temat, co daje szansę na zauważe-
nie ich powtarzalności, na pewne naukowe uogólnienia. Każda inna metoda wydawa-
ła mi się redukcyjna, dlatego tylko powtarzalność tego samego gestu w różnych kon-
tekstach „mownych” stanowiła dla mnie gwarancję zrozumienia sensu jego idealizacji 
i mechanizmu mentalnego, jaki za nim stał. Aby przykładowo zobaczyć, że spójnik 
natomiast odsyła do swojej etymologicznej podstawy w formie „gestycznie metoni-
micznego obrazowania”, musiałam prześledzić setki godzin telewizyjnego obrazu, 
w którym takie obrazowanie pojawiło się dla ilustracji tego spójnika. Ale ten trud się 
opłacił – nawet wtedy, gdy gest jest niewyraźny, ponieważ kamera zakłóca jego pełne 
obrazowanie cięciem obszaru obrazowania narratora, jak tutaj:  

Owo natomiast prawie zniknęło w obiektywie, ale dalsze przykłady pokażą, że ten 
koncept jest świadomościowo tożsamy. Ale jakakolwiek narzucona dyskusja tema-
tyczna może nie wyzwolić tego schematu. Mój mozolnie zbierany materiał telewizyj-
ny pokazał kilka takich samych gestycznych ideacji spójnika natomiast. 

Brałam zatem pod uwagę tylko te elementy przekazu telewizyjnego, które wi-
zualnie nie zakłócały synchronizacji pełnej wypowiedzi werbalnej i pojawiania się 
gestu, albo i ewentualnej reakcji odbiorcy. Niejednokrotnie na takie pozyskanie mate-
riału trzeba było czekać bardzo długo, ponieważ kamery nielitościwie cięły mowę 
spoza torsu ciała. I nawet w programach typu live (czyli dialogach na żywo), kiedy 
mówca spontanicznie i bez świadomości zachowań swojego ciała wykonywał sponta-
niczny gest, bywało, że kamera cięła takie zachowania. Dlatego z wielkim trudem ba-
dawczym rejestrowałam tylko te cytaty, w których kamera pozwalała na brak zmiany 
optyki widzenia i można było zapisać cytat wypowiedzi jako pełną sekwencję zsyn-
chronizowanego obrazu gestu i towarzyszącego mu słowa w naturalnej sekwencyjnie 
i niczym niezakłóconej obrazo-sekwencji naturalnego zdarzenia mownego (speech 
event), jakim jest mowa na żywo. 
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Założenie zrobiłam takie: ludzie w wystąpieniu publicznym i w nagraniu tylko 
na początku kontrolują swoje zachowania, ale w trakcie nagrania zapominają o obec-
ności kamery, szczególnie wtedy, gdy angażują się emocjonalnie w treść swojej wy-
powiedzi, i stają się kompletnie nieświadomi tego, co dzieje się z ich rękami i ciałem. 
Tak jest w każdej rozmowie, niezależnie od tego, jaki jest jej temat, chociaż im bar-
dziej nadawca jest „podgrzany” tematem lub prowokacyjnym zachowaniem odbiorcy, 
tym bardziej spontaniczne i nieświadome stają się jego cielesne wysiłki semantyczne 
dla zobrazowania własnych myśli. Chociaż fakt najbardziej podstawowy dla badacza 
gestów pojawiających się w zależności od toku narracji słownej, że gestykulacja jest 
w przeważającej mierze nieuświadamiana przez uczestników komunikacji oraz to, że 
gesty współtworzą znaczenie wypowiedzi na równi ze słowami, nie utorowały sobie 
ciągle jeszcze drogi do opinii publicznej. Mam tu na myśli zarówno przeciętnych ludzi, 
jak i intelektualistów. Mam nadzieję jednak tę opinię zmienić.  

Przykładowo zobaczmy, jak osoba publiczna, wicepremier Marek Borowski 
robi serię tak zwanych gestów batutowych i jestem przekonana, że nie ma on świa-
domości, jakie schematy mentalne kryją się za tymi gestami. Sądzę, że moja praca to 
rozjaśni.  

Pozyskiwanie materiałów badawczych 

Na początku pozyskiwanie materiału badawczego było bardzo trudne i mozolne. 
Trzeba było wybierać takie programy, które w ogóle rokowały pojawienie się sponta-
nicznych gestów towarzyszących naturalnej frazie werbalnej i swobodnej wypowie-
dzi zdaniowej czy frazowej (i to wypowiedzi werbalnie pełnej obrazowo – musiałam 
równocześnie słyszeć i widzieć mówcę w pełnej synchronii jego wypowiedzi, by 
uznać materiał za wiarygodny cytat językowy dla analizy pojawiającego się gestu (je-
śli oczywiście się pojawił). I tylko takie sytuacje rzeczywistego i nieciętego kamerą 
performance, w którym pojawiał się całościowy, niekawałkowany tekst wypowiedzi, 
stanowiły dla mnie materiał badawczy.  
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Pozyskiwanie tego materiału było też trudne technicznie, ponieważ telewizja 
była dostępna tylko w wymiarze analogowym. Oznaczało to, że magnetronowy zapis 
wybranych materiałów musiał być przetwarzany cyfrowo, żeby potem dostać się na 
nośnik DVD, z którego bardzo mozolnie wycinałam cytaty dla ilustrowania czasem 
słów, czasem fraz, czasem zdań i dłuższych lub krótszych wypowiedzi, aby przymie-
rzyć je następnie do stawianych roboczo hipotez badawczych. Opanowania technicz-
nego wymagały też programy komputerowe, które na takie cięcia pozwalały: naj-
pierw zakupiony na cele badawcze Adobe Premier, a potem program Edius (zakupio-
ne dzięki wsparciu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego dla celów ba-
dawczych wykonywanych najpierw w Katedrze Współczesnego Języka, a potem 
w Zakładzie Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). 
I tak powstał materiał, zebrany przeze mnie osobiście3, liczący blisko 1500 przykła-
dów, które stanowią bazę materiałową tej pracy. 

Prezentacja materiału w pracy 

W pracy przyjęłam bardzo prostą zasadę prezentowania materiału: są to krótkie pre-
zentacje filmowe pojawiających się gestów i zapis tekstu mu towarzyszący. Zaś mo-
ment pojawiania, trwania i zanika gestu zaznaczony jest pokreśleniem tego fragmen-
tu tekstu, w którym dany gest się pojawia. Czasem jest on opisywany w nawiasach. 

Całkowicie jednak zrezygnowałam z klamrowania frazy werbalnej, w której 
pojawiał się gest, co sprawdzało się w transkrypcji suchej, statycznej (stosowanej 
przez McNeilla i jego zespół do zaznaczenia momentu pojawiania się gestu we frazie 
słownej kwadratowymi klamrami w tekście) i rysunkowej reprezentacji gestu. Pró-
bowaliśmy to robić w bardzo wczesnej fazie tego projektu, który na początku nosił 
tytuł „Mapa gestów polskich”, a nieliczne filmy AVI noszą jeszcze tego ślady (z filmem 
płynie wklejony tekst nawiasowy w momencie pojawiania się gestu), szybko jednak 
okazało się że McNeillowska notacja fałszuje dynamiczną i filmową prezentację ge-
stów (co rysunkom nie przeszkadzało). Okazało się bowiem, że gesty w mikrosekun-
dach wyprzedzają słowo-pojęcie, którego dotyczą, i w związku z tym na filmach po-
jawiały się dynamiczne kadry klamrowanego nawiasami teksu werbalnego we fazach, 
kiedy w obrazie już tego gestu nie było. Po prostu synchronia żywego mownego zda-
rzenia, jakim jest gest i mowa foniczna, jest inna w swoim przebiegu niż statyczny 
i graficzny zapis mowy i opis towarzyszącego frazie gestu. Szybko okazało się, że przy 
rzeczywistej, on-line, prezentacji współpracy gestu i mowy, wystarczy po prostu pod-
kreślić tę frazę zapisu słyszanego tekstu, w której widziało się gest w przebiegu rów-
nocześnie naocznej werbalnie wypowiedzi.  

3 Choć w fazie początkowej (lata 2001–2002) pozyskiwała ten materiał dr Aneta Załazińska, obecny pracownik 
Zakładu Teorii Komunikacji. Dziś należy on do bazy pilotażowej i tylko bardzo szczątkowo wchodzi do bazy 
materiałowej gestów stanowiącej materiał badawczy Zakładu Teorii Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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Fazy gestu i propozycje notacji 

Nie  zastosowałam też w pracy często przyjmowanych notacji zapisu pojawiania się 
i zanikania gestów. Zrobiłam to bardzo świadomie z dwu powodów. Po pierwsze 
z powodu terminologicznego zamieszania w tym zakresie, o czym poniżej, a po drugie 
z tego powodu, że widoczność ścieżki gestu w materiale filmowym jest naoczna 
i oczywista. Nie wymaga więc karkołomnych notacji, sztucznych cięć i zawiłych opi-
sów, tym bardziej że gest jest jednostką globalną i całościową4, i tylko całościowy 
ogląd pełnej frazy jego przebiegu (ogląd pełnej ścieżki ruchu, ale i tempa jego wyko-
nania, a także miejsca okolic ciała, w  których pojawia się gest) daje szansę na wła-
ściwą jego interpretację. 

Generalnie wszyscy badacze gestów odsyłają do dwu wypracowanych notacji 
ścieżek pojawiania się i zanikania gestu: Kendonowskiej frazy i faz gestu wypracowa-
nych przez McNeilla (2005) i jego zespół.  

Kendon (2004: 108–113) wyróżnia kolejno od największej do najmniejszej: 
jednostki gestyczne (gesture units), frazy (gesture phrases) oraz fazy (gesture phases). 
W obrębie jednostki gestycznej mieści się cała „wycieczka ruchowa” (movement 
excursion), poprzedzona i zakończona umieszczeniem relewantnych części ciała             
w stanie spoczynku, określanym też jako „stan wyjściowy” (home position). Jednostka 
składa się zazwyczaj z trzech faz: preparation, stroke oraz recovery5. Wydaje się, że 
Kendon przyjmuje generalnie McNeillowską segmentację zaproponowaną przez niego 
już w pracy z 1995 roku, w której wyróżnił trzy fazy powstawania i zanikania gestu 
nazywane kolejno: preparation, stroke, retraction, ale nie zachowuje wszystkich nazw 
faz, co czytelnik może zauważyć. Problem zaczyna się jednak z tłumaczeniem nazw 
tych faz na język polski; zespół poznańskich badaczy gestów w składzie: Maciej Kar-
piński, Ewa Jarmołowicz-Nowikowa, Zofia Malisz, Michał Szczyszek, Konrad Juszczy-
ka pisze: „struktura Frazy gestykulacyjnej opiera się na modelu Kendona (2005), 
uwzględniającym trzy podstawowe Fazy: Przygotowanie, Uderzenie oraz Cofnięcie. 
Struktura Frazy Kendona poszerzona została o  W s t r z y m a n i e  p r z e d  u d e -
r z e n i e m  i  W s t r z y m a n i e  p o  u d e r z e n i u  (Kita, 1998) oraz U d e r z e n i e  
w s t r z y m a n e  (McNeill, 2007: 92)”6. Na tej samej stronie wyjaśniają, że Uderzenia 
to ang. Beats, co jest dużym zamieszaniem terminologicznym i może być bardzo my-
lące, ponieważ termin UDERZENIE (w znaczeniu Beat, a nie Stroke) odnosi się do    
McNeillowskiego podziału gestów  (1992: 12–18, 78–80) na: i k o n i c z n e  (Iconic), 

4 Przypominam jeszcze raz, co na ten temat wielokrotnie artykułował McNeill (2006): Gest, jako znak, jest 
bowiem globalny, syntetyczny i momentalny (tamże: 11), podczas gdy znaki języka są analityczne, kombinatoryczne 
i linearne oraz podlegają regułom ustalonym społecznie (tamże: 1–2). Jest to założenie przyjmowane przez 
większość badaczy gestów. Pewne zastrzeżenia co do absolutnej syntetyczności gestu zgłasza jednak Adam Kendon 
(1997). Ten wybitny badacz i autorytet w dziedzinie badań nad komunikacją niewerbalną i językami migowymi 
przedstawia wyniki badań Rebeki Webb (1996, za: Kendon, 1997: 119), z których jasno wynika, iż przynajmniej część 
gestów da się rozłożyć na części składowe, które mają osobne znaczenia. Ale rzecz nie dotyczy „gestów zależnych” od 
mowy, raczej pantonimy i ewentualnie emblematów, a te nie były przedmiotem moich badań.  

5 Inni badacze używają też prostszych terminów, np. początek, szczyt (apex) i koniec ruchu (np. Calbris, 2011: 53). 
Ostatnią fazę określa się również jako retrakcję (por. McNeill, 2005: 33). 

6 Cytuję ze strony: http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/Maciej_Karpinski_inve16.pdf, s. 92. 
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m e t a f o r y c z n e  (Metaphoric), d e i k t y c z n e  (Deictic) i  u d e r z e n i a  (Beats7),     
a to nie ma nic wspólnego z fazami gestów. 

Z kolei Marta Więckowska (2008) bardzo zgrabnie i adekwatnie do intencji 
McNeilla tłumaczy jego nazwy faz powstawania gestów, kolejno więc jako: Prepara-
tion – przygotowanie; Stroke – gest właściwy, Retraction – przejście w stan spo-
czynku8, niestety sami badacze gestów znów komplikują problem, ponieważ, jak do-
nosi McNeill, przykładowo: Sotaro Kita (za: McNeill, 2005: 31–33) wyróżnił dwie do-
datkowe fazy: „zatrzymanie prestroke” (pre-stroke hold) oraz „zatrzymanie post-
stroke” (post-stroke hold). Susan Duncan z kolei jest autorką pojęcia stroke hold, czyli 
„zatrzymanego stroke”, występującego w gestach statycznych (za: tamże). Stroke hold 
jest jednak nie tyle dodatkową fazą, ile alternatywą dla „prototypowego” Stroke dyna-
micznego. Jak przytaczałam wyżej, wszystkie te terminy gestycznych faz zawierające 
angielskie słowo Stroke tłumaczone są przez poznańskich badaczy gestów jako: 
Wstrzymanie przed uderzeniem  (pre-stroke hold), Wstrzymanie po uderze-
niu   (post-stroke hold)  oraz Uderzenie wstrzymane  (Stroke hold)9; co wprowadza 
totalny chaos terminologiczny, bowiem mielibyśmy w języku polskim termin uderze-
nie w dwu znaczeniach: 1. centralna faza gestu (stroke) i 2. uderzenie – rodzaj gestu 
(beat).  To także był powód, dla którego zrezygnowałam w pracy z McNeillowskiego 
terminu beats tłumaczonego jako ‘uderzenia’ i pozostałam przy tradycyjnym w tym 
zakresie terminie batuta. Batuty to tłumaczenie terminu Efrona (1941) batons. Zde-
cydowałam się na to słowo, także dlatego, że beats jako ‘uderzenia’ nie uwzględnia 
analogii muzycznej, która, jak twierdzi sam McNeill (2005: 40), jest w tym wypadku 
istotna, a pobrzmiewa jeszcze w polskim terminie batuta. Podobnie jest z terminem 
stroke, który ma swoje źródło w notacji tanecznej, gdzie oznacza stadium ruchu, 
w którym odbiorca wyczuwa skoncentrowaną energię (McNeill, 2005: 32)10.  

Wracając jednak do faz gestu i całego sztafażu faz pojawiania gestu, według 
Kendona fraza obejmuje tylko dwie pierwsze fazy, czyli preparation i stroke. Z kolei 
jednostka może zawierać w sobie kilka fraz (ponieważ kiedy gesty następują jeden po 
drugim w serii, końcowa faza pierwszego zlewa się z początkową fazą następnego), 
dlatego np. Calbris (2011) deklaruje, że bierze pod uwagę tylko preparation (przy-
gotowanie) i stroke (gest właściwy), czyli Kendonowską frazę.  

7 Są to batuty w terminologii Efrona. 
8 Więckowska M. (2008): Topologia gestów wg McNeilla, wykład wygłoszony na konferencji „Obrazy i obra-

zowanie w dobie mediów elektronicznych”, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – Rondo Sztuki Katowice, 20–21 
listopada 2008 roku i zawarty na stronie internetowej: http://my.opera.com/gestyzbwii/blog/2009/ 03/23/12-
topologia-gestow-wg-mcneilla-2. 

9 Więcławska próbowała uciec z tego zagmatwania terminologicznego, unikając mylącego słowa „uderzenie” 
na określenie „centralnej fazy gestu” i wprowadzając w rezultacie takie określenia dla pięciu wskazanych faz 
pojawiania się gestu:  

1. Preparation – przygotowanie
2. Prestroke hold – przetrzymanie prestroke 
3. Stroke – gest właściwy 
4. Poststroke hold – przetrzymanie stroke 
5. Retraction – przejście w stan spoczynku 
10 Czego w żadnym wypadku nie oddaje polskie słowo uderzenie. 
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Zarówno według McNeilla, jak i według Kendona, preparation (przygotowa-
nie) i stroke (gest właściwy)  (plus ewentualne zatrzymanie) to serce, jądro i centrum 
gestu. Wszystkie inne fazy są opcjonalne, to znaczy mogą się pojawić, ale nie muszą. 
Wystąpienie stroke (gest właściwy) jest konieczne, żeby zidentyfikować gest. To faza 
obładowana znaczeniem, wykonana z widocznym wysiłkiem. Należy również pamię-
tać, że wyjątek stanowią batuty (beats), uznawane przez McNeilla za gesty dwufazo-
we, chociaż moje obserwacje mówią, że batuta zawsze ujawnia swoje znaczenie         
w fazie właściwej (stroke) – pełnego jej wykonania i przetrzymania, natomiast faza 
przygotowawcza jest dla tego rodzaju gestu nieznacząca.  

W wielu artykułach publikowanych przeze mnie oraz przez mój zespół badaw-
czy (por. Aneta Załazińska, Jakub Pstrąg) zawsze prezentowaliśmy materiały filmowe 
(zdobywane albo z nagrań telewizyjnych, albo z nagrań prowadzonych w czasie zajęć 
w Podyplomowym Studium Retoryki działającym przy Wydziale Polonistyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego – ze zgodą nagrywanych). Bowiem publikowanie zdjęć gestów 
miast dołączania do publikacji materiału video zawsze niestety prowadzi do redukcji 
poznawczej zarówno badań, jak i interpretacji (przykładowo, badania Cienkiego 
– 1998 – nad gestem metaforycznym słowa „uczciwość”11, a także niejednoznaczne
interpretacyjnie stają się przykłady McNeilla (2005: 47) metafory gestu „knowledge” 
– w postaci rysunku – czy też dociekania Mittelberg i Waugh (2009) nad znaczeniem
gestów wykonywanych przez nauczycieli na podstawie bardzo schematycznych i nie-
dynamicznych rysunków zamieszonych w pracy.  

Opisy gestów są tak niewymiernie subiektywne i niejasne, że mimo propono-
wanej notacji McNeilla nie dają w ogóle wyobrażenia o rzeczywistych działaniach 
symbolicznych rąk (ich ruchu, dynamice, przestrzeni, tempie i czasowej długości 
trwania) i nie odda tego fenomenu żadna deskryptywna notacja. Żaden zapis, żadna 
propozycja graficzna zapisu nie oddaje rzeczywistej akcji działania gestu i jeśli ma 
być taki zapis (graficzny  i deskryptywny) jakimś empirycznym egzemplum lub do-
wodem – to nigdy nie można mu do końca zaufać. Dziś jednak w dobie możliwości 
technicznych, które pozwalają taki materiał zaprezentować filmowo i w taki sposób, 
aby czytelnik mógł sam ocenić zasadność interpretacyjną proponowaną przez bada-
cza, my, badacze gestów, powinniśmy odejść od prezentowania ich mało pobudzają-
cymi wyobraźnię deskrypcjami i decydować się na ich naoczną prezentację w formie 
sekwencji filmowej. Dlatego zdecydowałam się na tę właśnie filmową formę prezen-
towania materiału i na taką formę wydania tej książki, w której czytelnik będzie mógł 
za każdym razem, nie odrywając się od tekstu, odtwarzać go natychmiast. I  żeby mógł 
dokonać swojego osądu co do słuszności bądź nie wysuwanych przeze mnie hipotez 
nie na podstawie opisów gestów czy tylko sekwencji dialogu, ale by mógł weryfiko-
wać te hipotezy na podstawie realnej sytuacji mownej (speech event), w której dany 
gest pojawił się i zaniknął.  

11 Po prostu opis gestu wykonywanego przez studentów nie pozwala na jednoznaczne wyobrażenie go. 
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Rozdział 1. Geneza mowy i gestu

Pytanie o znaczenie gestu musi być pytaniem o rozwój mowy. I pytaniem o to, dlacze-
go jeśli język stał się tak doskonałym i wyrafinowanym narzędziem wyrażania naj-
bardziej abstrakcyjnych myśli i idei, gesty wciąż mu towarzyszą? Zatem – jak powstał 
język? I drugie pytanie. Czy rozwinął się z pierwotnej gamy zachowań niewerbalnych 
(np. mimicznych grymasów ekspresji, wokalnych okrzyków i śpiewu, manualnych 
ruchów ciała itd.), czy powstał też niezależnie od ekspresji niewerbalnych? 

Jest wiele teorii i spekulacji na ten temat. Ponieważ nie posiadamy żadnych 
źródeł sięgających tak dawno, to nic nie można powiedzieć na pewno – wszystkie teo-
rie mają charakter przypuszczeń.  

Refleksja nad pochodzeniem i naturą języka, podobnie jak wiele innych euro-
pejskich tradycji humanistycznych, sięga Grecji V w. p.n.e. W oczach Greków „grama-
tyka była od samego początku częścią składową filozofii” (Lyons, 1975: 12). Ale już 
wcześniej, i gdzie indziej, a także później narody fascynował „święty głos zawarty 
w języku” – głos bóstwa zachowany w odpowiednich pismach religijnych. I tak san-
skryt doczekał się szczegółowego opisu za dawnych dni religii hindu (na wiele wie-
ków przed naszą erą). Arabowie zakładali ośrodki gramatyczne głównie po to, by 
umożliwić wiernym prawidłowe czytanie Koranu, Żydzi uczyli się hebrajskiego z Bi-
blii, chrześcijańskie średniowiecze skupiało się na studiowaniu łaciny. Generalnie 
więc dawniej przyjmowano, że język ludzie pozyskali od Boga. Jest to tzw. teoria cudu, 
szeroko rozpowszechniana przez Kościół. 

Starożytni Grecy, których cechowała bardziej laicka i spekulacyjnie poznawcza 
postawa, zadawali sobie pytanie o ontologiczną wartość języka. I aby uzupełnić lub 
też dokładniej uzasadnić swe zapatrywania na istotę bytu, zajmowali się głównie ge-
nezą języka. Rzecz szła o ontologiczną naturę rzeczywistości, a co za tym idzie, jej epi-
stemiczną poznawalność. A ponieważ język jawił się jako najważniejsze narzędzie 
poznania i jego wyrażania, natychmiast rodziło się pytanie o jego niezawodność bądź 
zawodność. Chodziło zatem o to, czy język służący do nazywania rzeczy i zjawisk mo-
że też być narzędziem poznawania tej rzeczywistości. I tak zrodził się starożytny spór 
o natrę języka i nazwy: spór, którego hasłem wywoławczym stała się antynomia:
P h y s e i  (Natury) – T h e s e i  (Umowy) (Heinz, 1978: 27). Chodziło zatem o rozstrzy-
gnięcie następującego problemu: czy język nazywa w sposób naturalny obiektywną 
rzeczywistość (narzędzia poznania świata), czy raczej są to nazwy subiektywne, 
umowne? Skrajni naturyści, tacy jak Kratylos, którego koncepcje opisuje Platon 
w pierwszym filozoficznym traktacie z teorii języka o tym tytule1, utrzymywali, że 
wszystkie wyrazy są z natury najwłaściwsze dla rzeczy, które oznaczają. Wyróżniano 
różne typy naturalnej zgodności wyrazu z jego znaczeniem. Najłatwiej ten związek 
był zauważany dla wyrazów, które w taki czy inny sposób naśladują oznaczane przez 
siebie dźwięki typu: miauczeć, klekotać, buczeć, kukać, świstać, hukać itd. Różna od 
tej, ale podobna kategoria obejmowała wyrazy (np. kukułka), które imitowały pewien 

1 Pełna nazwa tego traktatu brzmi: Kratylos, czyli o słuszności nazwy. 
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rodzaj dźwięku, ale oznaczały źródło dźwięku, nie zaś sam dźwięk – czyli onomatope-
je. Było to zresztą greckie słowo oznaczające tworzenie nazw. I mimo że onomatopei 
jest niewiele w języku, zwolennicy tezy P h y s e i  dowodzili naturalnego pochodzenia 
innych wyrazów przez odwoływanie się do jednego lub kilku dźwięków, które wcho-
dziły w ich skład. Jak pisze Lyons, „niektóre dźwięki uważane były za zdolne do su-
gerowania albo imitowania pewnych fizycznych cech lub czynności i były klasyfi-
kowane jako „miękkie”, „twarde”, „płynne”, „męskie” itd. Można by było np.: utrzy-
mywać w duchu „naturalistycznym”, że l jest głoską płynną i dlatego wyrazy angiel-
skie liquid  (‘płynny’), flow (‘płynąć’) zawierają dźwięk z natury odpowiedni dla ich 
znaczenia” (Lyons, 1975: 13–14)2.  

W II wieku p.n.e. spór ontologiczny o słuszność czy też umowność konwencjo-
nalną nazwy przekształcił się w spór na temat stopnia regularności języka (spór mię-
dzy „analogistami” i „anomalistami”) i pytanie o wewnętrzny paradygmat języka (jego 
regularność i anomalie), a tym samym zagubiło się pytanie o ontologiczne pochodze-
nie języka. Tak czy inaczej Grecy niewątpliwie byli prekursorami koncepcji wywodzą-
cych pochodzenie języka z koncepcji dźwiękonaśladowczych, które jak lawina odżyły 
w myśli językoznawstwa dziewiętnastowiecznego, ponieważ niezależnie od tego, że 
większość wyrazów (szczególnie pojęć abstrakcyjnych) nie wykazuje cech dźwięko-
naśladowczych, to dla „naturalistów” greckich (zwłaszcza stoików) to właśnie ono-
matopeje tworzyły tzw. „jądro” słownictwa (Lyons, 1975: 13). 

Spekulacje na temat powstania języka towarzyszyły myśli ludzkiej przez wieki. 
Wiele z tych spekulacji było zgoła absurdalnych, jak choćby teoria Arki Noego, która 
mówi, że pierwotnym językiem rodzaju ludzkiego jest chiński. Noe i jego rodzina po-
sługiwali się nim na Arce i w ten sposób przetrwali potop. Tak przynajmniej uważał 
siedemnastowieczny pisarz John Webb, autor „eseju historycznego mającego udo-
wodnić, że język Cesarstwa Chińskiego jest językiem pierwotnym” (za: Aitchison, 
2002: 16–17).  

Ale już starożytny historyk grecki Herodot (V w. p.n.e.) zanotował opowiastkę 
o królu egipskim Psammetychu, który miał wydać polecenie odizolowania od świata
dwojga nowo narodzonych dzieci, aby się dowiedzieć, jakim językiem zaczną mówić 
same z siebie. Opowieść głosi, że pierwsze słowo wypowiedziane przez dzieci brzmia-
ło bekos, co znaczy po frygijsku chleb. Dlatego uznano frygijski za najstarszy język 
świata (za: Ivić, 1975: 10). Niemniej dziwaczne były poglądy lorda Jamesa Burnetta 
Monboddo, szkockiego prawnika, który w roku 1773 opublikował liczącą 6 tomów 
pracę pt. The origin and progress of language (Pochodzenie i rozwój języka). Utrzy-
mywał on, że tak jak ludzie nauczyli się od pająków prząść i tkać, od bobrów budować 
tamy, tak od ptaków śpiewać i mówić. Pisał – kukułka, kruk, papuga wydają z siebie 
dźwięki podobne do głosek alfabetu. Uważał więc, że mowa powstała z naśladowania 
tych odgłosów (Aitchison, 2002: 17). Spekulacje rodziły się więc jak grzyby po desz-
czu. Do tego stopnia bywały wyssane z palca, że w 1866 roku Paryskie Towarzystwo 

2 Jak twierdzi Lyons (tamże) – współcześnie taki związek między głoskami wyrazu i jego znaczeniem określa 
się mianem „symboliki dźwiękowej” (sound-symbolizm). 
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Językoznawcze zakaz podnoszenia tego tematu uczyniło częścią swojego statusu za-
łożycielskiego. Tym niemniej w roku 1977 roku pewien badacz naliczył 23 „główne 
teorie” poświęcone początkom języka. Jak pisze Aitchison (2002: 18) inną teorią jest 
teoria wynalazcza. Według niej język powstał przypadkowo, podczas ewolucji czło-
wieka. Inne to teorie onomatopeiczne. 

Tak więc w nowszych czasach rozważania o pochodzeniu języka koncentrują 
się wokół problemu ukształtowania się dźwiękowej strony języka. I tak w tym zakre-
sie mamy z grubsza trzy teorie, koncepcje pochodzenia języka wypracowane w XIX 
wieku, które przyjmowały tzw. „model Ameby”, czyli hipotezy, że język zrodził się 
niczym ameba, mając na początku tylko niewyraźny zarys, a dopiero potem nabrał 
wyraźnych kształtów. Oto one: 

1) Teoria „ACH”, która wywodziła język od instynktownych okrzyków bólu lub
radości. 
2) Teoria „HAU-HAU”, która przyjmowała, że szczególnie istotne były odgłosy
zwierząt, ponieważ pierwotni naśladowali warki i piski zwierząt, które tropili. 
3) Teoria „HEJ-HO” wskazująca, że najpierw pojawiły się słowa takie jak dźwi-
gaj i wzięły swój początek od mimowolnych stęknięć towarzyszących dźwiga-
niu i ciągnięciu (Aitchison, 2002: 27)3.  

Według pierwszej z tych teorii – zwanej też teorią onomatopeiczną, która była pro-
pagowana aż do początków XX wieku, przypadła też do gustu wczesnej myśli Jeana 
Jacquesa Rousseau, najpierw skłaniającemu się ku poglądowi, że pierwotny język lu-
dzi składał się z okrzyków i odgłosów będących wyrazem bólu, strachu, zdziwienia, 
przyjemności, złości czy radości – „krzyki natury” miały być rzekomo pierwszymi ob-
jawami języka. Teoria onomatopeiczna miała jednak poważne mankamenty: po 
pierwsze znaków onomatopeicznych w językach jest nikły procent; nie wyjaśniała ona 
też faktu bardzo znamiennego: język to nie tylko słowa; wreszcie zawiera on system 
znaków symbolicznych (pojęć abstrakcyjnych) niedających się sprowadzić do dźwię-
konaśladowczej motywacji.  

Druga teoria wiąże powstawanie języka ludzkiego z systemem sygnalizacji 
obserwowanej wśród zwierząt. Jean Aitchison w pracy o znamiennym tytule: Ssak, 
który mówi tak pisze o tym:  

„Z jednej strony, język ludzki mógł tworzyć się stopniowo z pierwotniejszych 
sposobów porozumiewania się zwierząt w procesie ciągłego rozwoju – taki pogląd 
zwany bywa teorią „ciągłości”. Z drugiej strony, język ludzki może być czymś zupeł-
nie różnym od naszego podstawowego dziedzictwa zwierzęcego i może nakładać się 
na nie. Jest to teoria „nieciągłości”. Zwolennicy teorii ciągłości sugerują, że język 
rozwinął się z systemu okrzyków wydawanych przez ssaki naczelne, podobnych do 
używanych dziś przez małpy człekokształtne. Zakładają oni, że człowiek rozpoczął 
od prostego zespołu zawołań, z których każde oznaczało coś innego, np.: „Uwaga 
niebezpieczeństwo!” lub: „Za mną!”, lub: „Nie dotykaj tej samicy, jest moja!”. Zawo-

3 Te trzy teorie wyróżnił niemiecki językoznawca F. Max Müller, stały się jednak szeroko znane zapewne dzięki 
pracy Jaspersena (1922).   
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łania takie stawały się stopniowo coraz bardziej wyszukane i w końcu rozwinęły się 
w język” (Aitchison, 1991: 38–39).  

Jeszcze Darwin sądził, że dźwięki wydawane przez zwierzęta mają na celu wy-
rażanie różnych wewnętrznych stanów i emocji. Powstanie mowy ludzkiej wywodził 
ze śpiewów i dźwięków wydawanych w czasie zalotów, jej rozwój wiązał więc z do-
borem naturalnym (osobnicy z lepszym „repertuarem dźwiękowym” mieli większą 
szansę przekazania swych cech potomstwu).  

Zwierzęta żyjące stadnie nawołują się (owce, krowy), szczególnie postępują 
tak młode i ich matki. Darwin (1988: 109)4 pisze, że niektóre zwierzęta, które były 
z jakichś powodów rozdzielone, „okazują wielką radość przy spotkaniu”, wydając 
przy tym także różne odgłosy (np. konie rżą). Zauważa też, „że zwierzęta żyjące spo-
łecznie, z racji używania swych narządów głosowych zazwyczaj jako środka wzajem-
nego porozumiewania się, używają ich i przy innych okazjach częściej niż inne zwie-
rzęta” (Darwin, 1988: 108). 

Im wyżej stoi dany gatunek na szczeblu rozwoju ewolucyjnego, tym bardziej 
skomplikowany ma system porozumiewania się (repertuar behawioralny). Zwierzęta 
udomowione, takie jak kot czy pies, doskonale potrafią wyrażać uczucia i emocje. 
Darwin (1872) opisywał swojego psa, który okazywał m.in. przywiązanie, radość, 
smutek, uległość, a nawet obrazę. Koty i psy potrafią merdać ogonem lub ten ogon 
podwijać pod siebie, wydawać różne odgłosy, szczerzyć zęby, najeżać się, usztywniać 
postawę, wić się, przewracać na bok i na plecy, domagać kontaktu z właścicielem 
i pieszczot. O ile tylko ułatwia im to kształt pyska lub mordki, mają bogatą mimikę. Co 
więcej, Darwin uważa, że człowiek jest dość ułomny w okazywaniu niektórych uczuć, 
np. w porównaniu z psem: „człowiek nie potrafi tak dobrze wyrazić miłości i pokory 
za pomocą zewnętrznych oznak, jak pies, który wita swego ukochanego pana ze 
zwieszonymi uszami, obwisłymi wargami, wyginając ciało i merdając ogonem” 
(Darwin, 1988: 41).  

Z drugiej strony Morris przypomina, że ludzie mają „twarze najbardziej eks-
presyjne z całego świata zwierząt” (1997: 17)5. 

Jednakże – jak zauważa Ida Kurcz, „badania nad koczkodanami południowo-
afrykańskimi pokazały, że ich wołania mają nie tylko odniesienie do stanów we-
wnętrznych (zwłaszcza emocjonalnych), lecz także do sytuacji zewnętrznych. Kocz-
kodany inaczej sygnalizują obecność drapieżnika, jakim jest wąż, inaczej lamparta, 
a jeszcze inaczej jastrzębia. Badania te wskazują na wiele subtelności w ich komuni-
kowaniu się” (Kurcz, 2000: 32).  

Z kolei Aitchison zauważa: „W przypadku gdy pszczoła robotnica znajdzie 
źródło nektaru, powraca do ula, aby wykonać złożony taniec informujący inne 
pszczoły o położeniu pożytku. Gdy nektar znajduje się w pobliżu ula, tańczy ona 
„walczyka” złożonego z obrotów wykonywanych po kole, natomiast jeżeli jest dale-
ko, wykonuje taniec „wywijany”, podczas którego kiwa na boki odwłokiem. Inne 

4 Data pierwszego wydania tej książki to 1872 rok. W tekście podawana będzie data kolejnego wydania (1988 r.). 
5 Por. co na ten temat pisze Szczepaniak (2011: 27).  
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pszczoły wyrabiają sobie pojęcie o odległości do pożytku, zwracając uwagę na szyb-
kość kiwania się tańczącej pszczoły; natomiast wyczuwając zapach, jaki od niej dola-
tuje, rozpoznają gatunki kwiatów do odszukania. Po zakończeniu tańca pszczoły 
bezbłędnie lecą na właściwe miejsce, nawet jeżeli jest odległe o wiele kilometrów 
lub jeżeli odgradza je wzgórze” (Aitchison, 1991: 45–46).  

Generalnie – poszukiwanie początków mowy ludzkiej w analogii do systemów 
komunikacyjnych zwierząt jest kuszące, aczkolwiek problem dotyczy poziomu ilości 
i jakości tych sygnałów i  znaków. Do problemu wrócę.  

Trzecia teoria – zwana też wykrzyknikową – sugerowała, iż język wytworzył 
się z rytmicznego chrząkania ludzi pracujących razem. Innymi słowy, grupa pierwot-
nych ludzi rozwinęła rzekomo zbiór chrząkań, jęków, pomruków i przekleństw, któ-
rych używali przy podnoszeniu i przenoszeniu ciężkich kamieni, gałęzi czy zdobyczy. 
Zakłada się tu więc, iż wydawane dźwięki odgrywały istotną rolę w życiu społecznym 
grup ludzi i język ludzki rozwinął się w kontekście społecznym. Chociaż teoria ta 
przedstawia przypuszczalny kontekst, w jakim dźwięki wydawane przez ludzi mo-
głyby zostać wykorzystane, to jednak nie daje żadnej odpowiedzi na temat genezy 
tychże dźwięków. Ale jak zauważa Yule (1985: 3) małpy człekokształtne i inne na-
czelne mają chrząkania i społeczne zawołania, a nie wydaje się, by rozwinęły zdol-
ność mówienia.  

O mankamentach teorii onomatopeicznej i wykrzyknikowej pisał też Edward 
Sapir: „Wśród dawnych teorii największą popularność zyskały teorie wykrzyknikowa 
i dźwiękonaśladowcza. Pierwsza z nich wyprowadzała mowę z mimowolnych okrzy-
ków o charakterze ekspresyjnym, druga zaś utrzymywała, że słowa współczesnego 
języka są skonwencjonalizowanymi formami imitacji dźwięków natury. Każda 
z tych teorii ma dwie poważne wady. O ile jest prawdą, że zarówno elementy wy-
krzyknikowe, jak i dźwiękonaśladowcze występują w większości języków, o tyle są 
one zawsze stosunkowo nieistotne i w pewnym sensie kontrastują z bardziej zwy-
czajnym materiałem językowym. Sam fakt, że są one formowane ustawicznie na 
nowo, wydaje się wskazywać, że należą raczej do bezpośrednio ekspresyjnej war-
stwy języka, krzyżującej się z głównym poziomem symbolizmu referencyjnego. 
Trudność druga jest nawet poważniejsza. Istotą problemu genezy mowy nie jest 
kwestia wykrycia tych rodzajów elementów głosowych, które stanowią historyczne 
jądro języka. Chodzi raczej o wyjaśnienie, w jaki sposób artykulacje głosowe dowol-
nego rodzaju mogły się odłączyć od swej pierwotnej wartości ekspresyjnej” (Sapir, 
1978: 43).  

I chwilę dalej czytamy: „Ekspresja głosowa jest tylko z pozoru tożsama z języ-
kiem. Tendencja do wywiedzenia mowy z ekspresji emocjonalnej nie przyniosła re-
zultatów mających charakter teorii naukowej; trzeba obecnie podjąć próbę dostrze-
żenia w języku produktu powolnego procesu kształtowania się swoistej techniki, któ-
rą można by nazwać techniką symboliczną, zauważyć w niekompletnej, stosunkowo 
nieważnej części znak całości. Język jest tym, czym jest w istocie, nie dzięki swej po-
dziwu godnej mocy ekspresyjnej, lecz niezależnie od niej. Mowa jako zachowanie 
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jest zdumiewającą mieszaniną dwu rodzajów systemów, symbolicznego i ekspresyj-
nego, z których żaden nie osiągnąłby swej obecnej doskonałości bez interferencji 
z drugim” (Sapir, 1978: 44).  

Język jednak nie musiał zacząć się od pojedynczych słów, na początku mogły 
być całe melodie. Ten pomysł inspirowany przez Rousseau podjął Otto Jespersen, 
który wysunął koncepcje powstania języka zwaną pod nazwą „kot na dachu”. Pisał: 
„w mowie niecywilizowanych prymitywnych ludzi było więcej uczuć i namiętności 
niż w naszej, bardziej przypominała ona muzykę lub pieśń” (Aitchison, 2002: 27).  

Swoje poglądy o  związkach języka i muzyki zawarł Rousseau w niewielkim 
eseju  pt. Szkic o pochodzeniu języków,  o którym to szkicu tłumacz Bogdan Banasik 
pisze, że jest to dzieło szczególne w twórczości Jeana Jacquesa Rousseau, by nie rzec 
wręcz tajemnicze. Opublikowane przez Du Peyrou trzy lata po śmierci filozofa utonę-
ło w obszernym, zbiorowym wydaniu jego prac na temat muzyki6.  

To zainteresowanie muzyką przyczyniło się do odrzucenia przez Rousseau 
zarówno racjonalistycznej koncepcji początków języka, jak i empirystycznej: onoma-
topeicznej, naśladowczej. Ani myślenie abstrakcyjne, ani banalne kopiowanie głosów 
przyrody nie wydały mu się prawdopodobnymi początkami mowy. Jej pierwotną 
funkcją nie mogło być ani komunikowanie rozumowań, ani czysto utylitarna współ-
praca. Istotą językowości jest dla Rousseau śpiew. Według Rousseau – mowę zrodziła 
namiętność. Potrzeba utylitarna dopiero później nagięła ją do swoich celów. Społe-
czeństwa nie wymusiła przyroda, przeciwnie – pojawiło się ono „w krajach połu-
dniowych”, gdzie ludzie wolni od nieustającego trudu przeżycia zapragnęli swojego 
towarzystwa i głosem „dali upust” swoim uczuciom.  

Podobnie sądził w XVIII wieku Étienne de Condillac7, który twierdził, że ludzie 
najpierw wydawali „niewyraźne i nieokreślone dźwięki, aż [...] doszli stopniowo do 
wytworzenia sobie dźwięków wyraźnych przy pomocy umownych znaków czy ozna-
czeń” (de Condillac, 2002: 259)8. Condillac zauważał jednak więcej niż Rousseau, po-
nieważ uważał, że na tym etapie funkcjonowały już gesty, rozumiane jako „ruchy ra-
mion, głowy, całego ciała, [...] i wszystkie postawy, które przybieramy, zależnie od 
wrażeń, które przechodzą przez naszą duszę” (2002: 400), używane znacznie częściej 
niż pierwsze proste dźwięki, bowiem na tym etapie rozwoju ludzkości organy mowy 
były zbyt słabo wykształcone. Twierdził, że mowa wykształcała się z gestów; później 
dopiero zaczęto zastępować mimikę artykułowanymi dźwiękami. „Gesty, mimika 
twarzy i akcenty nieartykułowane – oto [...] pierwsze środki, które ludzie mieli do 
przekazywania swoich myśli” (tamże). Na kolejnym etapie rozwoju mowa stała się już 
mieszaniną słów i mimiki. Condillac podkreśla więc ścisły związek słowa, mimiki 
i modulacji oraz zauważa, że „słowo, które nastąpiło po mowie mimicznej, zachowało 
jej charakter” oraz iż „leży w naturze głosu zmieniać przeróżnie modulację w miarę 

6 Banasiak pisze o tym w artykule pt. Szkic o „Szkicu” Rousseau, publikowanym na stronie http://bb.ph-
f.org/teksty/bb_szkic.pdf, dostęp: 20.02.2012.  

7 Podobnie sądził Włoch Giambattista Vico, który gestom dawał pierwszeństwo przed mową (za: Kendon, 2007: 
14). 

8 Data pierwszego wydania tej książki to 1746 rok. W tekście podana jest data kolejnego wydania, 2002 rok. 
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większej elastyczności gestów” (2002: 267). Tym samym jasno stwierdza, że słowo 
jest wtórne w stosunku do mimiki (mowy mimicznej), choć jedno nie zastąpiło dru-
giego w wyniku gwałtownej zmiany, a dopiero po długim czasie współistnienia9. 

Według Condillaca „ten pierwszy sposób wymowy miał coś ze śpiewu” (2002: 
269). Co ciekawe, „ludzie mówiący językiem, którego wymowa zbliża się bardzo do 
śpiewu, mieli bardziej urozmaiconą gestykulację” (2002: 282)10.  

Starożytni retorzy też przeczuwali, że ciało może być nośnikiem ważnych 
aspektów przekazu znaczenia, choć sądzili, że gesty, ruchy ciała i mimika stanowią 
tylko nośnik zastępczy lub ilustrujący dla najwyższej wartości, jaką jest precyzja wer-
balnej linii logicznego wywodu. Pewnie dlatego Arystoteles nie uznawał gestykulacji 
za ważną część publicznego przemówienia; nie przejawiał zainteresowania mimiką 
ani ruchami ciała, za co krytykował go w 1605 roku Francis Bacon11. Ale  już wcze-
śniej Sokrates zauważał w rozmowie z Hermogenesem12: „gdybyśmy nie wydawali 
dźwięków i nie posiadali języka, a  chcielibyśmy sobie nawzajem rzeczy przedsta-
wiać, czyż nie czynilibyśmy tak, jak niemi – zaczęlibyśmy wyrażać to za pomocą rąk, 
głowy i innych części ciała? […] Jeśli więc chcielibyśmy wyrazić coś wysokiego lub 
coś lekkiego, to myślę, że w kierunku nieba unieślibyśmy rękę, naśladując naturę 
zjawiska – gdyby zaś chodziło o coś niskiego i  ciężkiego, to ku ziemi. […] Sądzę, że w 
ten sposób ciało stałoby się środkiem wyrazu, naśladując to, co jak się zdaje, chciało 
przedstawić” (Brocki, 2001: 21).  

Ciągle jednak uznawano, że ciało stanowi tylko nośnik zastępczy dla spekulacji 
umysłu, który dla ilustracji swych abstrakcyjnych i wielce wyrafinowanych logicznie 
wywodów, ilustruje wyobrażenia tych abstraktów. Geniusz Sokratesa nie miał jeszcze 
narzędzi językoznawstwa kognitywnego w postaci schematów wyobrażeniowych 
i językowych dowodów na to, że to nie umysł dostarcza ciału wyobrażenia idei, ale 
w istocie odwrotnie – to ciało podpowiada umysłowi, jaki kształt, smak, zapach, wiel-
kość, miejsce w przestrzeni mają i zajmują abstrakcyjne idee i pojęcia. Kwintylian 
z kolei doceniał rolę przekazów ciała, a szczególnie właśnie gestów (ruchów rąk) 
w wywodzie retorycznym, przypisując ciału rolę decydenta o wartości ekspresywno-
modalizującej. Pisał: „gestykulacja rąk, […] której pozbawione przemówienie zawsze 

9 Oto, co na temat Condillaca, pisze Aitchison: „Osiemnastowieczny francuski myśliciel, ksiądz Etienne Bonnot 
de Condillac, wystąpił z ideą, wedle której pierwotni ludzie instynktownie wskazywali na to, czego chcieli. Gesty 
z czasem się skonwencjonalizowały. W końcu niepostrzeżenie doszli do tego, że wykonywali z zastanowieniem to, 
co najpierw czynili tylko instynktem”. Condillac przypuszczał, że gestom czasem towarzyszyły dźwięki: „To z nich, 
które zobaczyło miejsce, gdzie zaznało kiedyś strachu, zaczęło naśladować krzyki i ruchy będące oznakami grozy, 
aby ostrzec drugie przed wystawieniem się na takie samo niebezpieczeństwo”. Zdaniem Condillaca, przyczyną 
pierwotnej skłonności do gestów było to, że prymitywni ludzie nie podejrzewali, że głos ludzki może być 
modulowany i artykułowany na znacznie więcej sposobów niż kilka naturalnych okrzyków. W efekcie wybrali 
„język działania, łatwiejszy, jego zdaniem, i bardziej naturalny niż język foniczny […]”. 

    Współcześni zwolennicy teorii gestów kładą nacisk na cztery aspekty języka. Po pierwsze, język 
niekoniecznie musi być foniczny. Po drugie (choć jest to błędne przekonanie), gesty są uniwersalne i oczywiste. Po 
trzecie, znaki łatwiej jest przyswoić niż „pełny” język. Po czwarte, język i gesty są ze sobą powiązane w mózgu 
(Aitchison 2002: 97–98; cytowane fragmenty dzieła Condillaca pochodzą z: tegoż, 1952 (oryg. 1746), O pochodzeniu 
poznania ludzkiego, Kraków). 

10 Por. też co na temat Condillaca pisze Szczepaniak, 2011: 40–42. 
11 Por. Brocki, 2001.  
12 Jak można przeczytać w Kratylosie Platona (Lublin, 1990).  
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jest kalekie i nieudolne, trudno nawet powiedzieć jak jest różnorodna – dorównywa 
ona przecież nieomal bogactwu słów. Jeżeli bowiem ruchy pozostałych części ciała 
wspomagają jak gdyby nasze słowa, to ruchy rąk – można rzec – mówią same przez 
się. Czyż przy ich pomocy nie żądamy, nie obiecujemy, nie wzywamy, rezygnujemy, 
grozimy, błagamy, nie odrzucamy od siebie, nie lękamy się, pytamy, zaprzeczamy, 
nie wyrażamy naszej radości, smutku, powątpiewania, przekonania, żalu, nie okre-
ślamy sposobu, możności, ilości, czasu? Czyż one nie podniecają, nie wstrzymują, nie 
pochwalają, nie podziwiają, nie korzą się? […] Palcem wskazującym posługujemy 
się, gdy czynimy wymówki lub na coś wskazujemy (stąd też otrzymał on nazwę), 
nieco zagięty, podczas gdy ręka podnosi się i zwraca w kierunku ramienia, potwier-
dza, opuszczony ku ziemi i jak gdyby opadający na dół, naciera…” (Kwintylian, 11, 3, 
85, za: Korolko, 1998: 139–140).  

Zdaje się, że Kwintylianowi zabrakło narzędzia w postaci aktów mowy i teorii 
intencjonalności Austina i Searle’a (choć może tego drugiego mniej). Mógłby bowiem 
zauważyć, że o rzeczywistym charakterze intencjonalnym aktu mowy decydują nie-
jednokrotnie gesty i efekty parajęzykowe wypowiedzi, co przeczuwał Austin, a co 
zamazał Searle.  

Dopiero obserwacje nad językiem głuchych pozwoliły na śmielsze idee co do 
roli ruchów ciała w semantycznym przekazie myśli. Prekursorem w tym zakresie był 
John Bulwer, autor prac traktujących o „języku rąk” i o sposobie porozumiewania się 
głuchoniemych oraz o ruchach mięśni głowy,  który pisał nader przenikliwie: „Dłoń 
jest akuszerką, co uprzedza język, myśl mu zabierając i gestem dając szybszy opis; 
[...] bo gest dłoni co rusz to intencje nasze podpowiada i sensu część pokaźną daje, 
nim słowa, co mu towarzyszą, kształt głosu przyjmują by być pojętymi” (za: Collett, 
2003: 28).  

Bowiem w Europie jeszcze w XVII wieku13 zaczęły pojawić się traktaty na te-
mat gestów w  związku z odrodzeniem nauk rzymskich, takie jak: np. L’Arte de’ Cenni 
Giovanniego Bonifaccia oraz Chirologia i Chiromania Johna Bulwera (za: Kendon, 
2007: 13)14. 

L’Arte de’ Cenni Giovanniego Bonifaccia (1616) była próbą opisania wszystkich 
możliwych ruchów ciała15. Bonifaccio uważał bowiem, że znaki ciała znacznie lepiej 
oddają uczucia i intencje niż słowa, że (opanowawszy te znaki) można sterować wra-
żeniem wywieranym na innych. Jak zauważa Kendon – to Bonifaccio jest autorem 
pierwszej „idealizacji” gestów jako naturalnego i uniwersalnego środka przekazu, 
podarowanego ludzkości przez Boga. W traktacie ubolewał też na zamęt i niezgodę 
wynikłe z wielości języków, będących jego zdaniem tworem ludzkim, oraz wierzył, że 
restauracja komunikacji za pomocą gestów przywróciłaby porozumienie między 
ludźmi (za: Kendon, 2004: 24)16. 

13 A więc jeszcze przed Rousseau i Condillakiem. 
14 Chirologia: or the Naturall Language of the Hand. Composed of the Speaking Motions, and Discoursing Gestures 

thereof. Whereunto is added Chironomia: or the Art of Manuall Rhetoricke etc. by J. B. Gent Philochirosophus, 1644; 
Philocopus, or the Deaf and Dumbe Mans Friend, 1649.  

15 A także znaczenia stroju. 
16 Dzieło Bonifaccia ma formę opisowo-katalogową.  
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Johna Bulwera z kolei uważa się za prekursora badań nad gestami od czasów 
starożytnych. Był nie tylko autorem traktatu o „języku rąk” (Chirologia, 1644)17, lecz 
także o sposobie porozumiewania się głuchoniemych oraz o ruchach mięśni głowy 
(Philocopus, or the Deaf and Dumbe Mans Friend, 1649). 

Podobnie ojciec de l’Epée pracował nad ideą gestów jako języka uniwersalne-
go i narzędzia nauczania głuchych – w jego wydanej w 1776 roku książce18 opisuje 
podstawy systemu signes méthodiques. L’Epée założył bowiem, co wydaje się niezwy-
kle odkrywcze jak na tamte czasy i przy braku kognitywnych podstaw, że gesty 
(zwłaszcza gesty języka głuchych) mogą wyrażać nie tylko idee proste, ale i złożone, 
abstrakcyjne. Rozłożył idee złożone na proste tak, by otrzymane elementy miały 
związek z przedmiotami materialnymi i dzięki temu były łatwiej przekładalne na ge-
sty i ruchy ciała; wykształcone elementy to tzw. gesty rdzenie (root gestures). Tym 
sposobem np. słowo „wierzę” składało się z czterech sekwencji, z których każda była 
przedstawiona za pomocą odpowiedniego gestu: (1) „mówię tak moim umysłem”, (2) 
„mówię tak moim sercem”, (3) „mówię tak moimi ustami”, (4) „nie widziałem i nadal 
nie widzę [tego] moimi oczami”.  Takie składanie idei prostych w jedną złożoną może 
być jednak skomplikowane i trwać długo, ale sam pomysł jest niezmiernie nowator-
ski, ponieważ przypomina poszukiwanie tzw. elementarnych semantycznych jedno-
stek języka, czego podjęła się Anna Wierzbicka wraz zespołem w drugiej połowie XX 
wieku, kontynuując w tym zakresie myśli Leibniza o indenfinibiliach, czyli elementach 
prostych „alfabetu myśli ludzkich”. Przypomnę pokrótce, że Leibniz nazywał takie 
podstawowe, zrozumiałe same przez się jednostki terminami prostymi, natomiast 
Wierzbicka nazywa je uniwersalnymi elementarnymi jednostkami semantycznymi 
(2010: 26). Według niej istnieją proste, wrodzone pojęcia, wspólne wszystkim lu-
dziom. Mają one swoje odpowiedniki leksykalne zwane uniwersaliami lub indefinibi-
liami, gdyż są one, jako oznaczenia pojęć najprostszych, niedefiniowalne. Te najmniej-
sze jednostki semantyczne tworzą fundament systemu pojęciowego człowieka i se-
mantyki językowej. Wierzbicka (2010) wymienia ich pięćdziesiąt pięć19, a należą do 
tego zbioru takie pojęcia, jak: JA, TO, DUŻO, ROBIĆ, DUŻY, MAŁY, PRZED, PO, CZĘŚĆ, 
WSZYSTKO, GDZIE, DOBRY, ZŁY, BYĆ, PORUSZAĆ SIĘ itp. Służą one jako narzędzia do 
opisu znaczeń złożonych, tworząc Naturalny Metajęzyk Semantyczny (NMS) (tamże: 
39)20. Ida Kurcz wskazuje jako kontrpropozycję dla listy Wierzbickiej listę 100 pojęć 
lingwisty Morrisa Swadesha z 1955 roku, skądinąd ucznia Sapira, które są na tyle 
podstawowe, że muszą zostać zwerbalizowane w każdym języku. Jej zdaniem – Lista 

17 Ta praca Bulwera jest rodzajem poradnika na temat sztuki gestykulacji (the art of gesture). 
18 Pod obszernym tytułem: Institution des Sourds et Muets, par la voie des signes méthodiques; Ouvrage qui 

contient le Projet d’une Langue Universelle, par l’entre-mise des Signes naturels, assujettis à une Méthode. 
19 Obecnie jest ich już 63 lub 64 (por. wywiad z Anną Wierzbicką, online: http://ksiazki.wp.pl/tytul,Prof-Anna-

Wierzbicka-stworzyla-metajezyk-definiujacy-wszystkie-inne-lowa,wid,17270,wywiad.html?ticaid=1d0ad; strona 
domowa NMS: http://www.une.edu.au/bcss/linguistics/nsm/semantics-in-brief.php, dostęp: 20.09.2011).  

20 Weryfikacji tej idei – zawartości semantyczno-językowych jednostek elementarnych w gestach – podjęła się 
Kamila Sowiar (2011): Od manipulacji przedmiotami do gestów wyrażających pojęcia abstrakcyjne: Znaczenia 
jednostek elementarnych jako schematy motoryczne podstawowych działań, w niepublikowanej pracy magisterskiej, 
gdzie poddała ją krytyce – dowodząc, że: „prawdziwy „ruch” do systemu podstawowych jednostek semantycznych 
wprowadzić może tylko włączenie do nich czynnościowych jednostek elementarnych, czyli podstawowych schematów 
działania i postrzegania, na których opiera się rozumienie nawet najbardziej abstrakcyjnych i niezwiązanych 
z pozoru z fizycznym doświadczeniem pojęć” – o czym pisze w zakończeniu pracy (Sowiar, 2011: 102).  
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Swadesha – „powstała jako spekulacja autora na temat wspólnego wszystkim ludziom 
doświadczenia i mogłaby (choć nie to było jej celem) stanowić propozycję znaków 
protojęzyka” (Kurcz, 2000: 114). 

Powracając jednak do głównego nurtu moich rozważań, a więc omówienia 
w historycznym zarysie koncepcji pochodzenia mowy i spekulacji o pierwszeństwie 
znaków niewerbalnych i gestów wobec mowy, należy zaznaczyć, że w ogóle cały 
osiemnasty wiek przesiąknięty był ideą gestycznego pochodzenia systemów komuni-
kacyjnych człowieka. I w całym osiemnastym wieku podejmowane były próby uza-
sadnienia tezy o wyższości przekazów gestycznych nad językiem naturalnym. Dzie-
chcińska (1996: 115) pisze o tym tak: „ukształtowało się przekonanie, że gesty były 
językiem wstępnym i uniwersalnym ludzkości, poprzedzającym uformowanie się nie 
tylko języków narodowych, lecz również i pisma. Tym sposobem uniwersalizm ko-
munikacji gestycznej miał być stadium poprzedzającym późniejsze zróżnicowania 
języków, podobnie jak pismo hieroglificzne Egipcjan poprzedzałoby pismo alfabe-
tyczne. Gesty były więc definiowane jako hieroglify ucieleśnione, ruchome i efeme-
ryczne. Francis Bacon około roku 1600 nazwał je mianem hieroglifów ulotnych (za: 
Brocki, 2001: 58).  

W 1832 ukazała się niezwykła praca pt.: La mimica degli antichi investigata nel 
gestire napoletano Andrei de Joria21, który zajmował się gestykulacją antyczną z tere-
nów objętych grekoromańskim językiem wspólnym (κοινή), a także quasi-werbal-
nymi symbolami mimicznymi i gestycznymi. Rozprawa Andrei de Joria, porównująca 
gesty zobrazowane na antycznych wazach z gestami współczesnych mu Neapolitań-
czyków odnajdywała między nimi wiele podobieństw, świadczących o kulturowej 
ciągłości. Zdaniem Kendona rozprawa ta wyprzedziła swój czas: de Jorio zapoczątko-
wał nią bowiem całkiem nową dyscyplinę, antropologię codzienności, na którą jego 
współcześni nie byli jeszcze gotowi (Kendon, 2004: 61).  

W 1881, a następnie w 1895 roku, Alfred R. Wallace, zwolennik teorii, że język 
gestów wyprzedzał rozwój mowy, zasugerował w artykule Expressiveness of Speech, 
or,  Mouth-Gesture as a Factor in the Origin of Language sposób, w jaki dźwięki mogły 
być systematycznie łączone z elementami języka manualno-gestycznego. Wierzono 
wówczas, że wargi, usta, język naśladują ruchy dłoni i części ciała, zwłaszcza podczas 
czynności manipulacyjnych i komunikacyjnych (co zauważał też Darwin, podając 
przykład wystawiania języka lub wiercenia się, towarzyszących precyzyjnym ruchom 
dłoni i palców, jak np. podczas nawlekania igły). Koncentracja na linii język – narzę-
dzie jest często obserwowana u ludzi i u szympansów; ludzie ślinią końce wybranych 
narzędzi (np. ołówka), a małpy końce gałęzi, którymi następnie wybierają owady 
(zob. Hewes, 1992). Pomysł Wallace’a wykorzystali około stu lat później Johannesson 
(1950), a także Paget (1963), nawiązując do teorii o usto-gestach22  (mouth gestures). 

21 Kendon (2005) nazwał go „pierwszym etnografem gestów” i za jego też sprawą i jego tłumaczeniem dzieło 
La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano Andrei de Jorio ukazało się w 2000 roku po angielsku. 

22 Z hipotezą usto-gestu związani są też badacze zajmujący się symbolizmem dźwiękowym (np. Sapir, 1929, Tay-
lor i Taylor, 1962, Weiss, 1964 itp.). Wspierają oni ideę, że istnieją pewne uniwersalia semantyczno-fonetyczne. 
Teoretycy zbadali wiele niepowiązanych ze sobą języków i uznali, że językowe oznaczenia podobnych przedmiotów 
zwykle charakteryzują podobne cechy fonetyczne, zwłaszcza spółgłoski.  

27 



Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia 

Z hipotezą usto-gestu związana jest koncepcja tzw. symbolizmu dźwiękowego, zapo-
czątkowana przez Sapira (1929)23, a która zakłada, że istnieją pewne uniwersalia se-
mantyczno-fonetyczne (za: Sczepaniak, 2011: 43). 

Z kolei według Edwarda Tylora gesty były mową uniwersalną, rozumianą jako 
pierwszy sposób porozumiewania się ludzi. Uważał on, że ruchy ciała i wyrazy emocji 
są językiem pierwotnym, a przez to są rozumiane przez ludzi różnych narodowości. 
Co więcej, ułatwiają porozumiewanie się ponad barierami: „gdy jakichś ludzi obcych 
– np. Lapończyków – sprowadzono na pokaz do naszych wielkich miast […], spo-
tkawszy się z dziećmi głuchoniemymi […], od razu zaczynali rozmawiać ogólnym 
językiem znaków” (Tylor, 1997: 95, cyt. za: Brocki, 2001: 60). 

Uznał też, że: „ludzka zdolność używania słowa, a nawet ruchów, jako symbo-
li naszych myśli i środków udzielania ich innym, stanowi jeden z punktów, w któ-
rym widzimy najjaśniej, jak on opuszcza towarzystwo gatunków niższych i wkracza 
na drogę zdobyczy w wyższych dziedzinach umysłowych” (1889: 54, cyt. za: Brocki, 
2001: 59).  

Ale ukoronowaniem koncepcji języka wywodzącego się z ekspresji mimicznej 
była myśl Wilhelma Maximiliana Wundta, który niezachwianie wierzył też, że komu-
nikacja gestyczna poprzedzała pojawienie się komunikacji językowej (Kendon 2004: 
50–61). On też przedstawił pierwszą semiotyczną klasyfikację gestów i jako pierwszy 
pisał o „gestach metaforycznych”, z tą różnicą, że nazywał je „symbolicznymi” (za: 
Cienki i Müller, 2008; Kendon, 2004)24. Niemniej jednak ich „odkrycie” przypisuje się 
często McNeillowi (por. Załazińska, 2006: 80–81) ze względu na rozgłos badawczy, 
jaki dzięki niemu uzyskały25. Wundt też był przekonany – co jest niezwykle prekur-
sorskie – że gesty i mowa wyrażają tę samą ideę umysłową. 

Przyjrzyjmy się zatem dokładniej koncepcji tego niewątpliwie wybitnego my-
śliciela. Wilhelm Maximilian Wundt w dziele Völkerpsychologie, a dokładniej w tomie 
II Die Sprache (1922) stworzył paralelizm między tym, co nazywał: „mową mimiczną” 
i „mową głosową”. Uważał, że język i jego ewolucja dokonała się na mocy naturalnej 
reakcji człowieka na bodźce (= treści) psychiczne: najpierw emocjonalne, a dopiero 
potem – intelektualne. Wobec jedności psychofizycznej, jaką jest człowiek (zgodnie 
z konsekwencjami założeń apercepcyjnych w psychologii behawioralnej) treściom 
emocjonalnym (afektom) towarzyszą „naturalne ruchy ekspresyjne” – Austrucksbe-
wegungen – obejmujące nie tylko mięśnie kończyn i twarzy, ale również aparatu gło-
sowego (płuca, krtań, język i szczęki). Ruchy te na niższym poziomie ograniczają się 
do mimiki i gestykulacji – „mowy mimicznej” i funkcjonują jako znaki: 1. wskazujące 
oraz 2. przedstawiające (naśladujące, oznaczające, symbolizujące). Z kolei ruchy eks-
presywne na poziomie wyższym, akustycznym, są to „dźwięki ekspresyjne” – Aus-
druckslaute – czyli „mowa głosowa”. Wundt wylicza trzy szczeble  tego poziomu: 

23 I rozwijana przez innych (np.: Taylor i Taylor, 1962, Weiss, 1964 itp.). 
24 Cienki i Müller piszą: „Gesty, które mogą przenosić koncept z jednej domeny do drugiej, nazwał Wundt gestami 

symbolicznymi, a jako przykład podawał użycie gestów przestrzennych (spatial gesture) do przedstawienia 
konceptów czasowych” (Cienki, Müller, 2008: 485). 

25 Jest to jednak tylko ponowne „odkrycie”. 
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1) Krzyki nieartykułowane – oznaczające uczucia proste (czysta ekspresja).
2) Głosy wyrażające uczucia z dodatkiem funkcji komunikatywnej (ekspresja

+ impresja). 
3) Dźwięki  artykułowane z funkcją symbolizującą.

Zatem najpierw rozwijała się „mowa mimiczna” (wyrażająca akty uczucia), 
a potem „mowa głosowa” (wyrażająca opis tych aktów i kontrolę intelektualną nad 
nimi). „Mowie głosowej” wciąż towarzyszą relikty „mowy mimicznej” w postaci wy-
krzykników, wyrazów onomatopeicznych i innych. 

Wundt uważał, że ruchy i dźwięki ekspresywne pojawiają się w momencie 
kumulacji i nasilania przeżyć psychicznych, które dzięki nim ulegają wyładowaniu. 
Jego zdaniem istnieje tu pewna proporcjonalność: im bardziej złożona i rozwinięta 
treść psychiczna, tym bardziej złożone i rozwinięte ruchy czy dźwięki ekspresywne. 
Wobec tego język w tej teorii poziomem swojej ewolucji odpowiada poziomowi roz-
woju świadomości ludzkiej, a zatem zagadnienie rozwoju i pochodzenia języka zwią-
zane zostaje nierozłącznie z kwestią rozwoju świadomości. Co ciekawe, Wundt był 
przekonany o naturalnym pochodzeniu języka, ale nie w sensie naturalnego pocho-
dzenia dźwięków, bo te – zdaniem Wundta – były produktem ubocznym ewolucji 
języka. Naturalny związek widział Wundt właśnie między treściami psychicznymi 
a ruchami ekspresyjnymi (za: Heinz, 1978: 186–187). Wundt też był przekonany, że 
gesty i mowa wyrażają tę samą ideę umysłową i stąd zapewne wyprowadził pojęcie 
„gestu symbolicznego”.  

Na niebagatelne znaczenie koncepcji Wundta zwrócił baczną uwagę George 
Herbert Mead (1934), amerykański filozof, socjolog i psycholog, prekursor kierunku 
nazwanego później „interakcjonizmem symbolicznym” i twórca tego terminu, mocno 
podkreślając ważny wkład Wundta w zauważenie paralelizmu między tym, co dzieje 
się w ciele (tzn. procesami zachodzącymi w układzie nerwowym), a tym, czego do-
świadczamy psychicznie i próbę znalezienia tego, co jest wspólne dla obu tych pól: 
czyli tego, co z procesów psychicznych może być wyrażone fizycznie. I tak właśnie 
powstała cenna – zdaniem Meada – Wundtowska koncepcja gestu, który w swych 
w początkach jest częścią aktu społecznego, a potem staje się symbolem.  

Mead poddał myśl Wundta swojej własnej krytycznej „obróbce” w specjalnym 
eseju pt. Wundt and the Concept  of the Gesture26, w którym wywodził gesty ze sposo-
bów organizowania zachowań społecznych. 

Generalnie więc George Mead uważał, że „ludzka ręka jest ewolucyjnym po-
przednikiem języka”27 (za: Bushman, 1998: 254) i że gesty są w zasadzie przyczynkiem 
do ludzkich zdolności, takich jak mowa i myślenie refleksyjne. Według niego użycie 
języka to „konwersacja gestów”, a w tym rozumieniu gest odnosi się do wszelkiego ro-
dzaju aktywności, która pochodzi od jednego człowieka i wywołuje reakcję w drugim.   

26 Mead G. H. (1934): Wundt and the Concept  of the Gesture, Section 7, [in:] Mind Self and Society from the 
Standpoint of a Social Behaviorist (Edited by Charles W. Morris). Chicago: University of Chicago (1934): 42–51 za: 
http://www.brocku.ca/MeadProject/Mead/pubs2/mindself/Mead_1934_07.html [data dostępu: 02.2007].  

27 „Mead sees the human hand as the evolutionary forebear of language”. 
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Dowodził, że jakkolwiek zdolność wysyłania sygnałów komunikacyjnych nie 
jest wyłącznie tylko właściwością ludzką, bo obserwuje się ją także wśród zwierząt, 
to jednak komunikacja ludzka ma charakter wyjątkowy. Tylko bowiem w komunikacji 
ludzkiej sygnały potrafią przekształcać się w symbole znaczące. Zwierzęta – twierdził 
Mead – używają wyłącznie „gestów”, ludzie natomiast używają zarówno „gestów”, jak 
i „symboli znaczących”. Ale tylko człowiek na drodze swojego gatunkowego rozwoju 
osiągnął zdolność do przekształcania „gestów” zachowaniowych w „symbole znaczą-
ce”. Mead rozumiał termin „gest” specyficznie28. W jego ujęciu (próbującym wyjaśnić 
proces rozwojowy człowieka w terminach teorii zachowań) gest był utożsamiany 
z tymi zaczątkami działań społecznych, które stanowiły bodziec dla reakcji innych 
osobników. „Na samym początku gest innej osoby znaczy to, co robimy w odpowiedzi 
nań” – pisał Mead. „Gest nie wskazuje, o czym ta osoba myśli ani nawet jej emocji. 
Przypuśćmy, że czyjś atak wywołał w tobie strach, wtedy w twoim umyśle wystąpi 
strach, a nie gniew. Jeśli chodzi o ciebie, jego gest oznacza strach. Jest to sytuacja 
pierwotna. Gdy duży pies atakuje małego, ten mały podkula ogon i ucieka, ale ów 
gest nie wywołuje w jednostce tego, co u pierwszej” (Mead, 1975: 71–72). 

„Gest” zatem w ujęciu Meada (czasem używał on też terminu „gest pierwotny”, 
a także pojęcia „sygnał”, choć nigdy go nie zdefiniował, co – jak wiemy – uczynili do-
piero Peirce i Morris) oznaczał takie zachowania ludzkie i zwierzęce, których celem 
było wywołanie określonych reakcji u innych. Pies szczerząc zęby, chce przestraszyć, 
a kładąc się brzuchem do góry, pragnie osłabić impet agresji drugiego psa. Ale nawet 
w komunikacji z człowiekiem jego „gestualne zachowanie”, takie jak np. merdanie 
ogonem, jest dla niego tylko reakcją na sytuację, a nie jakimś sposobem  p o w i a -
d a m i a n i a  pana o swoim nastroju lub, jeszcze ogólniej, o swoim uczuciu. Toteż, 
jak wiadomo, pies „nie może grać w pokera”. I nie może też zostać blagierem. Tylko 
człowiek „taki gest” potrafi uczynić symbolem znaczącym. To człowiek uznaje, że pies 
się cieszy i przypisuje mu taki zamiar komunikacyjny. I to tylko w komunikacji z in-
nym człowiekiem na temat tego psa. 

Gest – zdaniem Meada – przekształca się w symbol znaczący tylko wtedy, gdy 
„wywołuje implicite u jednostki wykonującej go taką samą reakcję, jaką wywołuje 
explicite – lub przypuszcza się, że wywołuje – u jednostek, do których jest adresowany” 
(tamże: 69). Jeśli więc w grupie zwierzęcej możemy mówić tylko o czymś, co można 
by określić mianem „wymiany gestów”, rozumianych jako rytualne reakcje na inne 
gestualne zachowania, to człowiek jako jedyny potrafił owe „gesty” przekształcić 
w trwałe symbole znakowe. Według Meada zamiana gestu w symbol jest przede 
wszystkim wynikiem długotrwałego procesu koordynacji zachowań osobników żyją-
cych w danej grupie. I w tym sensie skoordynowane interakcje między ludźmi, tak 
samo jak między zwierzętami realizującymi swoje cele w stadzie, mogą być tylko 
wymianą gestów. Ale jeśli dla zwierzęcia gest jest jedynie reakcją i on sam „nie rozu-
mie znaczenia” swojego gestu, to człowiek rozumie zarówno gest zwierzęcia, jak 
i własny. Nabył zatem świadomość oddziaływania „gestów” na niego samego, a co za 

28 Ale swoją koncepcję „gestu” wyprowadził właśnie z refleksji nad koncepcją gestu Wundta. 
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tym idzie, zdolność do projektowania reakcji innych na taki sam gest. Ucząc się po-
stawy innego człowieka w reakcji na własne zachowania gestualne, w rezultacie uczył 
się świadomego operowania gestualnym repertuarem zachowań. I w ostateczności 
właśnie owa wyjątkowa zdolność człowieka „postawienia się w sytuacji innego”, albo 
jak – wyrażał to Mead – zdolność osoby ludzkiej do rozłożenia się na „ego” i  „alter-
ego” – doprowadziła do stworzenia języka, najbardziej wyrafinowanego narzędzia 
dialogowania.  

Powracając do głównego nurtu moich rozważań, dziwnym się wydaje, że tacy 
znamienici językoznawcy amerykańscy z początku XX wieku, jak Boas, Sapir i Whorf 
poświęcili umiarkowaną uwagę gestom, uznając je jednak za istotną część komunika-
cji. Sam Edward Sapir w ogóle bardzo sceptycznie odniósł się do wszelkich spekulacji 
na temat pochodzenia języka. Pisał: „Zatem od czego zaczęła się mowa, od wokalnych 
ekspresji, wysiłkowych interiekcji, zwierzęco-społecznych „zawołań” jako znaków 
ostrzegawczych plemię przed niebezpieczeństwem – nie wiemy. Wiele było prób 
odsłonięcia tajemnicy początków języka – sceptycznie pisał Edward Sapir – spro-
wadzały się one jednak w większości przypadków do twórczości spekulatywnej wy-
obraźni. Lingwiści jako tacy przestali się interesować tym problemem. Stało się tak 
z dwu powodów. Przede wszystkim uświadomili sobie, że nie są znane żadne języki 
naprawdę prymitywne w psychologicznym sensie, bowiem najnowsze odkrycia 
w dziedzinie archeologii wydłużały nieograniczenie kulturalną przeszłość człowieka, 
ukazując, że próby wyjścia poza perspektywę, którą stwarzają studia nad aktualnie 
istniejącymi językami, są daremne. Po drugie, nasza wiedza psychologiczna, zwłasz-
cza zaś znajomość procesów symbolicznych, nie wydaje się ani dostatecznie ugrun-
towana, ani dostatecznie rozległa, by można było po niej oczekiwać zasadnego roz-
wiązania problemu powstania mowy. Prawdopodobne jest, że problem źródeł języka 
nie może być rozwiązany na gruncie samej tylko lingwistyki, lecz stanowi w istocie 
szczególny przypadek znacznie szerszego problemu genezy zachowania symbolicz-
nego i wyspecjalizowania się w takim zachowaniu narządów głosu, które początkowo 
pełniły chyba tylko ekspresyjne funkcje” (Sapir, 1978: 42–43).  

Przerzucając jednak zagadnienie genezy mowy na szersze pole (pole procesów 
symbolicznych), Sapir niejako paradoksalnie otworzył miejsce dla nowoczesnej lingwi-
styki – lingwistyki kognitywnej, która dopiero miała zaistnieć po drugiej połowie XX 
wieku, i sztandarowo zakładającej, że język jest tylko jednym z wielu sposobów symbo-
lizacji znaczeń i to paralelnym w stosunku do innych sposobów konceptualizacji zna-
czeń. Dla kognitywistów bowiem kwestią zasadniczą stała się nie wewnętrzna budowa 
języka i jego struktura, ale relacja znaków semantycznych języka i jego semantycznych 
wyrażeń do elementów świata niejęzykowego, w tym relacja języka i umysłu, albo ina-
czej relacja języka i procesów mentalnych człowieka. To rozszerzenie pola widzenia od 
nowa umożliwiło zatem objęcie uwagą gestów właśnie przez lingwistów29.  

Ale to nie był jeszcze ten czas. 

29 Szczegóły na ten temat znajdzie czytelnik w rozdziale Lingwistyczne podstawy do badania gestów jako 
nośników semantycznych znaczeń.  
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Wracając do Sapira – mimo że nie poświęcił gestom zbyt wiele uwagi, doceniał 
ich rolę w procesie komunikacji. Tak samo jak jego wielki uczeń Beniamin Lee Whorf. 
To właśnie Sapir jest autorem tak często cytowanych słów o „tajemnym znaczeniu 
zawartym w gestach”. Przypomnę ten cytat. Sapir pisał, że „wbrew pozorom gesty nie 
są prostymi zachowaniami indywidualnymi. Są one przeważnie czymś właściwym tej 
lub owej społeczności” (Sapir, 1978: 73). Uczestnicy danego społeczeństwa reagują 
na gesty jak „zgodnie z jakimś precyzyjnym tajnym kodem, nigdzie nie zapisanym, ni-
komu nie znanym, rozumianym przez wszystkich. […] Kod ten jest […] subtelnie nieza-
wodny i sztuczny, jest tak samo tworem tradycji społecznej jak język, religia czy techni-
ka przemysłowa. […] Jednak niepisany kod mimicznych przekazów i odpowiedzi jest 
rezultatem anonimowego trudu kunsztownej tradycji społecznej” (Sapir, 1978: 165).  

Z kolei Whorf, który prawie milczał na ten temat, zdołał w tamtych czasach za-
uważyć coś, co stanowi koronę współczesnych kognitywnych badaczy gestów, takich 
jak McNeill i inni, a mianowicie fakt, że gesty zdają się precyzować jakieś metaforycz-
ne i niedookreślone znaczenia wyrażeń. Whorf pisał: „Wiele gestów wykonywanych 
przez osoby mówiące językiem angielskim, a być może przez wszystkich użytkow-
ników SAE, ma ilustrować przestrzennym ruchem coś, co odsyła nie do rzeczywistej 
przestrzeni, lecz raczej do metaforycznej przestrzeni imaginacyjnej. Inaczej mówiąc, 
jesteśmy bardziej skłonni demonstrować gest naśladujący „złapanie” w sytuacji, gdy 
mówimy o „złapaniu okazji”, niż w sytuacji, gdy mówimy o złapaniu piłki. Gesty zdają 
się precyzować metaforyczne i nieokreślone znaczenie wyrażeń. Jeśli jednak język 
nazywa elementy nieprzestrzenne bez implikowania analogii przestrzennych, to ge-
stykulowanie nie wzmaga określoności tego, o czym mowa” (Whorf, 1982: 208–209).  

Podobnie Franz Boas, sam wprawdzie nie interesował się kwestią gestów30, 
ale to jego uczeń David Efron, w genialnym dziele z 1941 pt. Gesture and Environment, 
dał tak znakomitą klasyfikację gestów, że właściwie, z drobnymi modyfikacjami, sta-
nowi ona niezmienną i jak najbardziej aktualną bazę metodologiczną dla wszelkich 
lingwistycznych badań nad semantyką gestów31. Efron był też jednym z pierwszych 
badaczy pracujących na materiale filmowym (niestety niemym). 

Powrócę jednak do problemów glottogonicznych i genezy mowy (bo takie były 
podstawy zainteresowania się gestami, jako znakami poprzedzającymi powstanie 
mowy werbalnej).  

U schyłku XIX wieku zainteresowanie gestami sięgnęło szczytu, następnie wy-
raźnie spadło. Stało się tak z kilku przyczyn: w dużej mierze pod wpływem teorii 
Darwina wszelkie zachowania i czynności cielesne uległy deprecjacji. Również gesty 
zaczęto uważać za niechlubne dziedzictwo zwierzęcych przodków człowieka32. Po 
drugie – językoznawcy interesowali się nimi przedtem głównie w kontekście problemu 

30 Ale i tak stał się myślowo inspiracją dla Slobina, który wprowadził pojęcie „myślenia dla mówienia” (thinking 
for speaking), co z kolei stało się znów inspiracją McNeillowskiej (1995) idei tzw. „Growth Point” – bardzo ważnego 
pojęcia dla  rozwoju studiów  nad semiotyką gestów.  Szczegółowo piszę o tym w rozdziale Pojęcia i słowa. 

31 O klasyfikacji Efrona piszę szczegółowo w rozdziale Semiotyczne i lingwistyczne próby klasyfikacji gestów . 
32 Kendon donosi, że o tym, jak bardzo straciły na wartości, świadczą bodaj postanowienia Kongresu Nauczycieli 

dla Niesłyszących w Mediolanie z 1880 roku, które zabraniały nauczania języka migowego w edukacji głuchych, czy 
to, że jeszcze w 1954 roku australijska antropolog Mervyn Meggit, badająca systemy znakowe plemion aborygeń-
skich, usprawiedliwiała się z wybranego przez siebie „nienaukowego” tematu studiów (Kendon, 2007: 16). 
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pochodzenia języka, jednakże pod koniec XIX wieku towarzystwa filologiczne Londynu 
i Paryża zabroniły swoim członkom dalszego zajmowania się tym tematem (o czym 
wspominałam wcześniej); z  kolei z początkiem XX stulecia lingwistyka europejska, za 
sprawą Ferdynada de Saussure’a, i amerykańska, za sprawą Leonarda Bloomfielda, 
zaczęła zyskiwać autonomię jako dyscyplina i została zdominowana przez nurt struk-
turalny, faworyzujący abstrakcyjny system (langue) na rzecz jednostkowej wypowie-
dzi (parole) i ograniczający tym samym przedmiot badań do języka rozumianego jako 
system i struktury33. Wszystkie zatem tzw. okoliczności użycia mowy (parole) oraz 
inne aktywności symboliczne człowieka wypadły więc zdecydowanie poza obszar 
zainteresowań. W Ameryce z kolei w roku 1933 roku Bloomfield uznał gesty za nie-
warte uwagi językoznawczej (za: Kendon, 2004: 67).  

Cisza trwała więc prawie pół wieku, a co najmniej do lat 60. XX wieku, kiedy to 
nie uważano gestów za przedmiot warty badań w ogóle34. Ten stan rzeczy pogłębiony 
został w lingwistyce światowej jeszcze bardziej za czasów hegemonii i rewolucji No-
ama Chomsky’ego, który postulował wrodzony charakter  kompetencji językowej 
i tym samym zdolności językowego wyrażania się odseparował od wszystkich innych 
sposobów ludzkiej symbolizacji znaczeń i procesów kognitywnych. Ponadto, czyniąc 
składnię i syntaktykę języka najważniejszym wymiarem wrodzonej kompetencji ję-
zykowej, odseparował całkowicie z pola poznawczego lingwistyki wszystkie inne 
sposoby i wymiary symbolizowania i obrazowania znaczeń. Tę równowagę przywróci 
dopiero językoznawstwo kognitywne, które utożsamiając na nowo znaczenie z kon-
ceptualizacją, uzna językowe wymiary obrazowania za paralelne dla wszelkich innych 
sposobów ich przedstawiania (a zatem także i gestów)35. 

Co ciekawe, Adam Kendon – jeden z największych współczesnych orędownik 
studiów nad gestami – chyba bardzo ironicznie (a może i nie) właśnie Chomsky’emu 
przypisuje rozwój myśli kognitywistycznej. Brzmi to może przewrotnie, ponieważ 
powszechnie uważa się, że lingwistyka kognitywna powstała w opozycji do gramatyki 
transformacyjno-generatywnej, ale Kendon nie podważa tego stwierdzenia, zauważa 
natomiast, że paradoksalnie Chomsky przyczynił się i do rozwoju kognitywizmu, i do 
rozwoju badań nad gestami. Pisze: „Jest, być może, pewna ironia w fakcie, że podczas 
gdy „rewolucja Chomsky’ego” odwróciła uwagę lingwistów i innych od tego, co nazy-
wano „realizacją językową” (kontrastowaną z „kompetencją”, której zrozumienie sta-
ło się jednym z głównych celów lingwistyki), stworzyła ona jednak warunki, w któ-
rych coś tak skomplikowanego jak gesty, do tej pory pogardzanego przez większość 
jako zbyt „performatywne” (sam Chomsky nie okazał żadnego nimi zainteresowa-
nia), mogło zostać obiektem poważnych studiów i analiz” (Kendon, 2004: 83)36. 

33 Tak działo się we wszystkich ważniejszych szkołach post-de-Saussure’owskich, takich jak szkoła praska, 
kopenhaska, szkoła Hjelmsleva czy szkoła genewska Bally’ego i innych.  

34 Oczywiście z wyjątkami, na które wskazałam: chodzi rzecz jasna o amerykańską szkołę lingwistyki antropo-
logicznej Boasa, Sapira i Whorfa (a nade wszystko chodzi o Efrona). 

35 Przykładowo Langacker wyraził to tak: „znaczenie bazuje na konceptualizacji – doświadczeniu mentalnym 
obejmującym doświadczenia sensoryczne, procesy tworzenia nowych pojęć i wiedzę kontekstową (1995: 18). 
Dokładnie o tym osobno.  

36 ”There is, perhaps, a certain irony in the fact that while it was the “Chomskyan revolution” that turned the 
attention of linguists and others away from the study of what came to be called “performance” (in contrast to 
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To Chomsky’emu też – zdaniem Kendona – należy przypisać zasługę transfor-
macji lingwistyki w naukę mentalną (mental science) (Kendon, 2000: 49). Ponadto, to 
również w celu weryfikacji jego budzącej kontrowersje tezy o wrodzonym „narzędziu 
akwizycji języka” (language acquisition device) zaczęto intensywnie badać rozwój 
lingwistyczny dzieci. Szybko jednak przeformułowano problem badawczy z „jak dzie-
ci uczą się języka” na „jak dzieci uczą się wszelkich czynności semantycznych”, w tym 
oczywiście gestów (Kendon, 2007: 23, 2004: 76).  

Mimo „prób obrony” stanowisk generatywno-transformacyjnych przez Ken-
dona,  gestyka i problem pochodzenia mowy umarł na terenie lingwistyki z począt-
kiem XX wieku, aż do kognitywnej opozycji, kiedy to zauważono, że metafora nie jest 
tylko chwytem retorycznym, ale figurą myślenia (czemu bodaj po raz pierwszy dali 
wyraz  George Lakoff  i Mark Johnson w pracy z 1980 roku pt. Methaphors We Live 
By37), a gesty same w sobie niejednokrotnie są nośnikami metaforycznych znaczeń 
(co w 1992 roku postulował David McNeill w pracy pt. Hand and Mind. What Gestures 
Reveal about Thought), przy czym – jak się później okazało – bywa i tak, że metafora 
wyrażona gestem nie ma odpowiednika lingwistycznego38.  

Na terenie lingwistyki gesty w pewnym sensie podzielały los metafory: oba 
zjawiska przez długi czas traktowano jako swego rodzaju dodatek do ekspresji peł-
niący funkcję estetyczną (w przypadku gestów dostrzegano także ich funkcję prak-
tyczną – retoryczną). Dopiero całkiem niedawno zauważono, że zarówno metafory, 
jak i gesty pełnią również funkcję semantyczną, co więcej, ich obserwacja i analiza 
pozwalają lepiej poznać ludzkie procesy myślowe. Badania nad gestem i metaforą 
mają zatem wiele punktów wspólnych, a szczególnie w tym zakresie obiecujące wy-
dają się takie narzędzia wypracowane przez językoznawców kognitywnych, jak 
schematy wyobrażeniowe i amalgamaty (o czym osobno). 

Za sprawą ponownego zainteresowania się gestami jako nośnikami seman-
tycznych znaczeń odżyła też ponownie kwestia pochodzenia mowy. Teza McNeilla 
z 1992 roku o tym, że „gesty są integralną częścią języka, tak jak słowa, frazy i zdania 
– gesty i język to jeden system” (1992: 2)39, zatem „nie ma oddzielnego «języka ge-
stów» towarzyszącego mowie” (1992: 1), wywołała ponowną burzę i dyskusję na te-
mat pochodzenia mowy40. Sam McNeill (1992) oczywiście uważa, że gesty są pier-

“competence” the understanding of which came to be the main goal of linguistics), it yet created the very condi-
tions in which something messy like gestures , disdained as far too “performative” by most (Chomsky himself has 
never shown any interest in it), could then become an object of respectable study and analysis […]” (Kendon, 
2004: 83).  

37 Polskie wydanie tej pracy to: Lakoff G., Johnson M. (1988): Metafory w naszym życiu, tłum. T. P. Krzeszowski, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.  

38 Por. przykł. prace: Cienki A. (1998) oraz Cienki A., Müller C. (2008). 
39 Teza jest za silna i nie jest do końca prawdziwa, o czym będzie w pracy mowa. Jest to jednak kwestia 

definicji gestu, a McNeill w końcu badał tylko te gesty, które były zależne od mowy, ponieważ badał je na 
podstawie narracji oglądanej przez ludzi kreskówki filmowej.  

40 Kendon (2007: 23–25, 2011) zauważa, że mniej więcej w tym samym czasie (na przełomie lat 70. i 80. ubie-
głego wieku) kilku badaczy niezależnie od siebie doszło do podobnych wniosków, mianowicie, że gesty współtwo-
rzą znaczenie z tokiem słownym i że mogą wyrażać idee: Elizabeth Bates, Geneviève Calbris, David McNeill i, 
skromnie, on sam. Kendon szczególnie podkreśla tu wkład McNeilla w szerzenie owej tezy, począwszy od jego 
słynnego artykułu o prowokacyjnym tytule: So you think gestures are nonverbal? (1985), poprzez kolejne 
publikacje, w których ta sama myśl powraca jako wątek przewodni, popierana coraz bardziej rozwiniętą 
argumentacją. Co do owej argumentacji por. też McNeill D. (2008). 
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wotne w stosunku do mowy i że do tej pory pozostały najdoskonalszym narzędziem 
komunikacji. Przytacza następujący przykład – nie dość, że to one (a nie mowa) są 
głównym nośnikiem informacji i pozwalają rozstrzygnąć m.in. o prawdomówności 
nadawcy, to jeszcze ludzie głusi wykorzystali ich olbrzymi potencjał w swym języku. 
Dodaje także, że zwierzęta, a zwłaszcza naczelne, posługują się zarówno wrodzonymi, 
jak i wyuczonymi sygnałami w celu przekazania informacji; mowa natomiast zastąpiła 
gesty, gdy okazało się, że nie spełniają one swojej funkcji w ciemnościach i na odległość. 

McNeill zauważył też (1992), że gesty i umiejętność gestykulowania rozwijają 
się równolegle z mową: dzieci, wraz z przyswajaniem sobie języka ojczystego, kon-
struują system językowo-gestyczny41, uczą się, że dłonie i ich ruchy mogą stać się 
symbolami. Spostrzeżono przy tym, że włączenie poszczególnych typów gestów do 
repertuaru gestów dziecka następuje w różnym czasie – używanie sygnałów ikonicz-
nych czy abstrakcyjnych związane jest z danym etapem rozwoju psychofizycznego. 
Już u noworodków ruchy rączek są skorelowane z wokalizacją. Po kilku tygodniach 
można zaobserwować tzw. protogesty i protomowę (ruchy ciała i artykulatorów, choć 
niekoniecznie występujące z towarzyszeniem dźwięku) (Trevarthen, 1977 i 1986, za: 
McNeill, 1992). Dzieci roczne wskazują konkretne obiekty, dwulatki wskazują i za-
czynają używać gestów ikonicznych. Dwulatki mogą także wymyślać swoje własne 
gesty i je łączyć – gesty pełnią funkcję słów, a w rozwoju językowym mogą poprze-
dzać słowa42. W tym wieku dzieci nie łączą gestów z mową – zwykle pomiędzy pierw-
szym a drugim rokiem życia dzieci albo mówią, albo gestykulują (pokazują). Pomię-
dzy trzecim, czwartym a piątym rokiem życia dziecka gesty zyskują na płynności, po-
nadto pojawiają się gesty oznaczające relacje (przestrzenne, czasowe, przyczynowe, 
międzyludzkie itp.) oraz batuty. Pięciolatki gestykulują z częstotliwością osób doro-
słych; dzieci w wieku szkolnym gestykulują nieco rzadziej, nie pojawiają się też wcze-
śniejsze ikony. W okresie pokwitania i do czasu uzyskania dojrzałości system ge-
styczny rozwija się i pojawiają się pozostałe elementy, czyli batuty, wskazywanie abs-
traktów i metafory (za: McNeill, 1992: 295 i dalsze, za:  Szczepaniak, 2011: 125–126).  

W toku dalszego rozwoju można u dzieci zaobserwować także tak zwany mi-
smatch, czyli niezgodność treści przekazywanej w mowie z tym, co pokazują gesty. To 
zjawisko świadczy o tym, że gesty są o wiele bardziej pierwotnym narzędziem prze-
kazywania treści umysłu, a nawet są czymś w rodzaju symptomu nieświadomych 
zmian zachodzących w myśleniu (por. Goldin-Meadow, Beilock, 2010: 667). 

Ta silna już dziś hipoteza o rzeczywistej pierwotnie gestycznej formie komuni-
kacji stała się podstawą współczesnej idei tzw. PROTOJĘZYKA, panującej w nowocze-
snej glottogonii.  Ida Kurcz pisze: „termin PROTOJĘZYK używany jest dla określenia 
form poprzedzających powstanie języka w jego obecnej postaci. Pojawiły się tu dwie 
hipotezy: gradualistyczna (Pinker i Bloom, 1990) – stopniowego, w drodze doboru 
naturalnego, wytwarzania się języka, coraz bardziej złożonego systemu znaków, aż do 
pojawienia się składni; oraz katastroficzna (Bickerton, 1990) – nagłego powstania 

41 „We should speak not of language acquisition, but of language-gesture acquisition” (McNeill, 1992: 295). 
42 McNeill (1992) podaje kilka przykładów – pociąganie nosem znaczy ‘kwiatek’, natomiast przyłożenie palca 

do nosa i poruszenie palcem w górę znaczy ‘słoń’. 
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języka, a ściślej owej składni, na bazie protojęzyka w wyniku mutacji genetycznej. […] 
Właśnie Derek Bickerton (1981), badacz języków kreolskich i pidżynu, na bazie któ-
rego owe języki powstają, najdokładniej ów protojęzyk scharakteryzował. Możemy 
go sobie po prostu wyobrazić jako język bez gramatyki, a więc pozbawiony swej 
cechy definicyjnej. Określa się go jako zbiór znaków symbolicznych (tzn. mających 
jakieś odniesienie) przy braku składni, która by precyzowała reguły ich łączenia. 
Termin znaki symboliczne jest na tyle ogólny, że nie wyznacza z góry, czy będą to 
dźwięki mowy czy znaki migowe” (Kurcz, 2000: 32).  I dalej czytamy: „Abstrahując 
więc od współczesnego języka migowego, który jest zapewne przypadkiem wtórnej 
adaptacji, rozpatrzmy dowody za gestowo-manulanym charakterem protojęzyka. 
Wszystkie gatunki homo były istotami dwunożnymi, miały zatem uwolnione ręce do 
manipulowania przedmiotami – w tym narzędziami, których wytwarzanie charakte-
ryzuje od początku te gatunki – a  także do produkowania jakichś znaków (protoję-
zykowych), mających arbitralne, konwencjonalnie przyjęte odniesienie. Z drugiej 
strony, homo podczas swej 3 miliony lat trwającej historii życia na Ziemi głównie 
zajmował się myślistwem, zbieractwem. Czynił to – zwłaszcza myślistwo – zespo-
łowo. Komunikacja międzygrupowa mogła mieć więc kluczowe znaczenie dla jego 
efektów, a jednocześnie powinna była być w miarę niegłośna, aby nie płoszyć zwie-
rzyny. Ale najpoważniejszym argumentem za manualnością protojęzyka są wyniki 
porównań czaszek neandertalczyka (Homo neanderthalensis) i człowieka z Cro-
Magnion (przedstawiciela Homo sapiens), jakich dostarczył Philip Lieberman (1991). 
Otóż dopiero Homo sapiens dysponuje odpowiednio rozwiniętym organem mowy. 
Krtań u neandertalczyka musiałaby znajdować się w klatce piersiowej, co jest nie-
możliwą jej lokalizacją, a także wszelkie samogłoski musiałyby mieć charakter wy-
łącznie nosowy, a nie wargowy, co utrudniałoby ich rozumienie i rozróżnienie. Ne-
andertalczyk nie mógł produkować samogłosek /a/, /i/ oraz /u/ ani kontrolować 
wielu ruchów artykulacyjnych, pozwalających na subtelne manipulowanie poszcze-
gólnymi elementami drogi głosowej przy produkcji samogłosek” (Kurcz, 2000: 36). 

Dlatego – argumentuje Ida Kurcz – protojęzyk był zapewne gestowy, być może 
połączony z wokalizacją, której przewaga nad gestami manualnymi ujawnia się nie-
wątpliwie w ciemnościach i innych sytuacjach, kiedy ręce są wykorzystywane do in-
nych celów, ale – jak sama zauważa – ta gestowa teoria wywołuje kontrowersje jesz-
cze innego rodzaju. I tak przykładowo pisze, że Merlin Donald (1991) uważa, że pro-
tojęzyk prowadzący do powstania języka miał formę mimetyczną, która do naszych 
czasów przetrwała w formie tańca i pantomimy. Innymi słowy, praczłowiek odgrywał 
sceny, które chciał przekazać swym współziomkom. Stadium mimetyczne – zgodnie 
z teorią Donalda – w rozwoju homonidów pojawiło się wraz z produkcją narzędzi 
przez Homo erectus i trwało aż do pojawienia się języka i eksplozji kulturowej u Homo 
sapiens, czyli do stadium mitycznego, w którym język stał się dominującą formą komu-
nikacji. Ale pozostałości poprzednich stadiów stale funkcjonują w naszym umyśle         
i – jak sądzą Susan Goldin-Meadow (1999) i Dawid McNeill – pozostałością stadium 
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mimetycznego są ruchy towarzyszące mówieniu, nazywane przez  nich ruchami ilu-
strującymi (za: Kurcz, 2000: 38). 

Także najnowsze prace badające zagadkę powstania mowy mówią o gestach 
„jako  rusztowaniu dla języka”. I tak przykładowo Michael Arbib, Katja Liebal i Simone 
Pika (2008), zwolennicy koncepcji ewolucyjnego pierwszeństwa gestykulacji wzglę-
dem mowy, wysuwają hipotezę, według której połączenie komunikacji przy pomocy 
gestów wraz z rozwiniętymi zdolnościami imitowania umożliwiło wyłonienie się za-
równo tzw. protoznaku (protosign), jak i stworzyło istotne „rusztowanie” („scaffol-
ding”) dla protomowy (protospeech) w trakcie ewolucji protojęzyka (protolanguage) 
(por. Arbib i inni, 2008: 1053). Ponadto, wiele niezależnych badań pokazało, że na 
kształt naszych gestów ogromny wpływ mają czynności, które wykonujemy i widzimy 
(por. Hostetter, Alibali, 2008), a gesty z kolei mają wpływ na myślenie (por. Goldin-
Meadow, Beilock, 2010: 668–669).  

O pierwszeństwie gestów względem komunikacji artykułowanej świadczą tak-
że dowody z badań nad komunikacją małp człekokształtnych oraz wyniki badań neu-
rowyobrażeniowych (por. Arbib i inni, 2008). Arbib, Liebal i Pika (tamże) pokazują na 
ich podstawie, jak mógł przebiegać proces rozwoju struktur odpowiedzialnych za 
powstanie języka z mechanizmów mózgowych odpowiedzialnych za wykonywanie 
czynności manualnych. Dowody pochodzące z badań neurowyobrażeniowych poka-
zały, iż obszar Brocka, przez długi czas kojarzony z ludzkimi zdolnościami językowy-
mi, odpowiada raczej za multimodalną (multimodal) produkcję języka niż tylko za 
mowę. W konsekwencji powstała hipoteza, autorstwa Michaela Arbiba i Giacoma Riz-
zolattiego, według której porozumiewanie się jest możliwe dzięki ewolucji stanowią-
cych fundament języka struktur mózgowych, opartych na systemie odpowiedzialnym 
za chwytanie. Oznacza to, iż język artykułowany powstał na bazie komunikacji nie-
werbalnej (tamże: 1053). Bardziej szczegółowy opis hipotezy systemu lustrzanego 
(mirror system hypothesis) podkreśla wagę występującej tylko u ludzi zdolności do 
imitowania skomplikowanych czynności manualnych dla ewolucji struktur mózgo-
wych odpowiedzialnych za rozwój pantomimy, a następnie także protoznaku, czyli 
systemu skonwencjonalizowanych gestów, który pozwolił na tworzenie znaków arbi-
tralnych. Od tej pory zdolność do używania protoznaków i zdolność do używania ge-
stów wokalnych (protomowy) stały się, w procesie wspólnego spiralnego rozwoju, 
podbudową, na której powstał protojęzyk (tamże: 1054).  

Cała teoria tzw. hipotezy systemu lustrzanego oparta jest na odkryciu tzw. nero-
nuów lustrzanych, które odkrył Giacomo Rizzalatti (szef Instytutu Fizjologii Uniwersy-
tetu w Parmie) w latach 80. i który rozpoczął badania na małpach, a następnie roz-
szerzył je także na ludzi. Zaobserwował on, że istnieje komórka nerwowa, która jest 
przypisana określonej czynności i jest ona aktywowana tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
dana czynność się odbywa. Jest to neuron odpowiedzialny za plan działania – inteli-
gentny i planujący działanie. Jednakże uaktywniał się on także w momencie, gdy mał-
pa obserwowała, jak inny osobnik wykonywał tę samą czynność. Joahim Bauer tak 
pisze o tym: „Obserwowanie czynności wykonywanej przez kogoś innego prowadziło 
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u obserwatora […] do aktywacji własnego programu neurobiologicznego, i to do-
kładnie tego programu, który byłby w stanie doprowadzić do wykonania obserwo-
wanej czynności u obserwatora. Za te czynności odpowiedzialne są właśnie neurony 
lustrzane” (Bauer, 2008: 21). 

Uczennica Rizzalattiego – Alessandra Ulmita – zmodyfikowała eksperyment 
z małpą i orzeszkiem. Na początku zwierzę mogło na moment spojrzeć na orzech, ale 
następnie stół zasłaniano płytą i małpa nie widziała orzecha, a tylko dłoń osoby sięga-
jącej – ale tylko przez moment, bo zaraz dłoń znikała pod płytą. Jednakże neuron lu-
strzany, który miał zakodowaną sekwencję działania, uaktywnił się. Wnioski wypły-
wały z tego takie: jeżeli widzimy tylko część sekwencji działań, to i tak uruchamiają 
się neurony lustrzane, które „znają” całą sekwencję działań. Jak wykazały to następne 
eksperymenty, nie dotyczy to jedynie czynności ruchowych, ale także przebiegu od-
czuwania czy czucia. „Neurony lustrzane są w stanie uzupełniać części obserwowa-
nej sceny i tworzyć całościową sekwencję, której się możemy z dużym prawdopo-
dobieństwem spodziewać” (Bauer, 2008: 26). 

Jak się okazuje, genetyczne wyposażenie zapewnia niemowlęciu pakiet star-
towy neuronów lustrzanych, umożliwiający mu już kilka dni po narodzinach podjęcie 
pierwszych reakcji odzwierciedlających z najważniejszymi osobami ze swojego oto-
czenia. Kluczowe znaczenie ma jednak to, czy niemowlę będzie miało szansę na reali-
zację takich reakcji, gdyż fundamentalna zasada obowiązująca nasz mózg brzmi „nie-
używany narząd zanika” (use it, or lose). Układy komórek nerwowych, które nie są 
używane, zanikają. Reakcje odzwierciedlania nie rozwijają się samoistnie, zawsze ko-
nieczny jest partner. 

Amerykanin Andrew Meltzoff (i współpracownicy) oraz niemieccy badacze 
Hanus i Mechthild Papousek prowadzili badania nad naśladowaniem niektórych wy-
razów twarzy przez noworodka. Jeśli patrząca na nie twarz otworzy usta, ułoży dziu-
bek czy wystawi język, to niemowlę wykona podobny „grymas” twarzy. Zapewnia to 
pierwsze próby nawiązania międzyludzkich relacji, zwłaszcza pomiędzy dzieckiem 
a opiekunem. Reakcje odzwierciedlenia prowadzą do psychicznego oraz fizycznego 
szczęścia, a odrzucenie odzwierciedlenia wywołuje niezadowolenie.  

Przeprowadzono też eksperyment zwany w literaturze procedurą nierucho-
mej twarzy43  (sill face procedure). 

W pierwszych tygodniach życia noworodek odkrywa w sobie intuicyjne po-
czucie więzi społecznej. Badacze wyróżniają wówczas „intersubiektywność bez pod-
miotów” (intersubjectivity without subjects), czyli „zjawisko relacji międzyludzkich 
bez mówienia – w odniesieniu do dziecka – o podejmującym działania podmiocie” 
(Bauer, 2008: 48). Powstaje wówczas uczucie, które Vittorio Gallese (współpracow-
nik Rizzolattiego) nazwał tożsamością społeczną (S-Identity). Według badaczy, już 
dwumiesięczne dzieci starają się dopasować uczuciowo do matek, a w trzecim mie-
siącu odkrywają, że ich zachowanie wpływa na zmianę zachowania opiekuna. Starają 
się także kierować wzrok – początek „wspólnej uwagi”. 

43 Tronick E. Z., & Cohn J. F., (1989): Infant–mother face-to-face interaction: Age and gender differences in coor-
dination and the occurence of miscoordination, Child Development, 60, 85–92. 
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I co najważniejsze dla genezy mowy, to to, że badania wykazały, iż „ruchowa 
okolica mowy mieści się w mózgu w miejscu, w którym można znaleźć także ko-
mórki nerwowe z zakodowanymi wyobrażeniami działań, a więc ich programami. 
Te komórki planujące działania są jednocześnie neuronami lustrzanymi: uaktywnia-
ją się nie tylko wtedy, gdy chcą doprowadzić do zrealizowania działania, którego 
programem dysponują, poprzez ciało, w którym same się mieszczą. Są aktywne tak-
że wtedy, gdy obserwują dane działanie w wykonaniu kogoś innego lub kiedy słyszą 
typowe dla owej czynności dźwięki” (Bauer, 2008: 57–58). „Dzięki układom lu-
strzanym możliwe jest więc intuicyjne rozumienie działań także bez udziału mowy. 
Ale odwrotnie, mowa, czyli wyrażanie zrozumianego działania, nie może istnieć bez 
rozwiniętych wyobrażeń na temat działań” (Bauer, 2008: 62). 

Jak zatem narodził się protojęzyk oparty na gestach? Zgodnie z najnowszą 
wersją omawianej tu hipotezy systemu lustrzanego (Arbib i inni, 2008: 1061), rozwój 
zdolności do imitowania czynności manualnych doprowadził do wytworzenia odpo-
wiednich struktur w mózgu, które są niezbędne do ewolucji języka. Ludzie, w przeci-
wieństwie do małp, posiadają zdolność skomplikowanej imitacji („complex” imitation) 
(tamże). Prosta imitacja („simple” imitation) polega u małp na długotrwałym przyglą-
daniu się i naśladowaniu zachowań, tymczasem u ludzi naśladowanie nawet bardzo 
skomplikowanych czynności jest możliwe natychmiast po jednokrotnym zaobserwo-
waniu danego działania (por. tamże).   

Ta różnica wynika stąd, że ludzka zdolność naśladowania opiera się na postrze-
ganiu czynności w kategoriach celów działania, które mają strukturę hierarchiczną 
rozkładalną na cele cząstkowe (subgoals).  Jest to zatem, według badaczy, podstawa 
ludzkiej zdolności do kompozycjonalności (por. tamże). Według Arbiba, Liebal i Piki 
to dzięki gestom zdolność prostej imitacji u małp człekokształtnych rozwinęła się 
w umiejętność komunikacji językowej. Zdolności do pantomimicznego przedstawiania 
ukierunkowanych na cel czynności manualnych i następnie umiejętność pantomi-
micznego przedstawiania czynności, które nie należą do własnego repertuaru działań 
(np. machanie rękami jako naśladowanie lecącego ptaka) doprowadziły do powstania 
protoznaków, czyli skonwencjonalizowanych gestów służących do dookreślania pan-
tomimy (np. rozróżniania „ptaka” od „latania”). Te z kolei rozwijały umiejętność two-
rzenia arbitralnych znaków-gestów, tworząc elastyczną semantykę, umożliwiającą 
kreowanie nowych jednostek znaczeniowych. Następny etap polegać mógł na wspól-
nym rozwoju protojęzyka, opartego na protoznaku i protomowie, rozumianej jako 
umiejętność tworzenia „gestów” artykułowanych (Arbib i inni, 2008: 1061). Wygląda 
więc na to, że dzięki istnieniu neuronów lustrzanych gestykulacja jest rodzajem po-
mostu pomiędzy światem doświadczeń fizycznych a mentalnym światem pojęć (por. 
Roth, Lawless, 2002).  
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Rozdział 2. Semiotyczne i lingwistyczne próby klasyfikacji gestów, 
czyli znaki i oznaki 

2.1. Klasyfikacja Efrona 

Za prekursora klasyfikowania gestów zwyczajowo uważa się ucznia Franza Boasa, 
który w klasycznej już pracy Gesture and Environment (1941) dokonał pierwszej zna-
czącej klasyfikacji gestów narracyjnych. Podział Efrona różnie był przedstawiany 
i omawiany przez różnych autorów. Efron jednak niewątpliwie nawiązywał do Wund-
ta i idąc za jego behawioralnym, ale i semiotycznym charakterem znaków słownych, 
po pierwsze zadał kłam tezie o rasowo niższym intelektualnie charakterze kultur 
więcej gestykulujących i rzekomo wyższej intelektualnie kulturze aryjskiej (mniej 
gestykulującej). Teza ta propagowana była w czasach Efrona przez Adolfa Hitlera 
i jego zwolenników, co stanowiło podstawę dla segregacji rasowych. Efron porównał 
gesty wykonywane podczas mówienia przez żydowskich emigrantów z Europy 
Wschodniej z gestami wykonywanymi przez emigrantów z Włoch. Pewne różnice 
pojawiły się w formułowaniu gestów, w tempie i segmentacji. Gesty emigrantów ży-
dowskich były szersze i krótsze w czasie, ich rytm był mniej regularny, a ich kształt 
bardziej skomplikowany niż u emigrantów włoskich. Co jednak ważniejsze, z analizy 
wynikało, że gdy dwie grupy rozmawiały w swoich językach, ich gesty były różne, 
natomiast gdy interlokutorzy przechodzili na język angielski, gesty ich stawały się 
niemal identyczne. Tym samym Efron udowodnił, że w miarę asymilacji kulturowej 
zmieniają się gesty przyjezdnych, upodabniając do sposobu gestykulacji miejscowych. 
Pokazał więc, że wzorce zachowań człowieka nie są warunkowane rasowo, ale kultu-
rowo, co niewątpliwie dowodziło później sformułowanej Sapirowskiej (i Whorfiań-
skiej ) tezy o wpływie „kulturowych wzorców języka” na zachowania niewerbalne, co 
dopiero dziś nabrało empirycznych dowodów w postaci (żeby podać przykładowo) 
McNeillowskiego (2008) podziału na języki o konstrukcji satelitarnej (satellite-
framed) i konstrukcji czasownikowej (verb-framed)1. 

Powróćmy jednak do początków. 
Efron, postępując za myślą Wundta (1890/1973), w genialnym dziele z 1941 

pt. Gesture and Environment zauważył, że istnieją dwa rodzaje gestykulacji:  
1) gesty, które posiadają znaczenie niezależne od mowy i mogą być wykony-

wane bez jej towarzyszenia. Do tej grupy badacz włączył gesty deiktyczne, ilustratory 
i gesty symboliczne.  

1 McNeill (2008) pisze, że w konstrukcji satelitarnej (satellite-framed), inaczej: typu S (S-type) (języki angielski, 
niemiecki, chiński i skandynawskie), ścieżka (path) jest zakodowana na zewnątrz (outside) czasownika, w tzw. 
satelicie (satellite) lub przyimku – porównaj: różne kierunki chodzenia w ‘walk in/out/cross/through’, czyli „wejść/
wyjść/przejść(przez) itd.” (tamże: 523). W przeciwieństwie do ścieżki, sposób (manner) jest zakodowany 
wewnątrz (within) czasownika – porównaj: różne sposoby przedostania się na drugą stronę w ‘walk/run/stride/ 
stagger/sidle, etc. across’, co oznacza „iść/biegnąć/kroczyć/zataczać się/przemknąć itd. przez” (tamże). Z kolei      
w językach o konstrukcji czasownikowej (verb-framed) ,  inaczej :  typu V (V-type), np. w hiszpańskim, fran-
cuskim, włoskim, tureckim, japońskim, ASL, ścieżka (path) jest zakodowana wewnątrz (inside) czasownika, a spo-
sób (manner)  j e s t  n a  z e w n ą t r z  ( outside) nowego czasownika lub gerundium (porównaj: hiszp. „sale vo-
lando” ‘exits flying’ – wychodzi lecąc = wylatuje) lub też jest całkowicie omijany (tamże). 
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2) gesty, które nie występują bez treści werbalnej, należą do nich batuty i ide-
ografy (Efron, 1941, por też: Antas, 1996: 76). 

Ten podział – na gesty towarzyszące i nietowarzyszące mowie – zaczął od cza-
sów Efrona być podstawowym kryterium wszystkich możliwych klasyfikacji gestów. 
Dzieło Efrona, tak śmiałe i inspirujące szczególnie dla myśli semiotycznej, w roku 
1972 zostało od nowa zredagowane i wydane pod innym tytułem Gesture, Race and 
Culture i wraz ze wstępem Paula Ekmana, w którym dał on szczegółową i własną in-
terpretację wyróżnionych przez Efrona typów gestów (1972: 11), zaczęło podlegać 
nowym interpretacjom i opisom. Według Ekmana i innych Efron podzielił gesty  na 
dwie kategorie właśnie ze względu na zależność od mowy: 1. gesty logiczne/ 
dyskursywne (logical/discursive gestures), powiązane z mową i odnoszące się do toku 
myślenia/procesu ideacyjnego mowy (ideational process) oraz 2. gesty przedsta-
wieniowe (objective), których znaczenie może, ale nie musi być powiązane z mową; 
gesty te mogą występować samodzielnie – gesty deiktyczne, ilustratory i gesty symbo-
liczne zwane emblematami, które nie tyle mogą, ale które są wykonywane w izolacji, 
czyli niezależnie od przekazu werbalnego i których znaczenie jest ściśle zależne od 
kultury (por. Efron, 1972: 96). Co do samej terminologii stosowanej przez Efrona, to 
była ona dość zagmatwana. Oprócz ideografów Efron wyróżnił też fizjografy, do któ-
rych zaliczył ikonografy i kinetografy2, a oprócz tego wyróżniał też batuty i emblematy.  

I tak – zdaniem Efrona – gesty deiktyczne, fizjografy i gesty symboliczne to sy-
gnały mogące występować samodzielnie, bez towarzyszenia mowy; natomiast batuty 
i ideografy występują wraz ze słowami. Batuty (baton-like gestures) wyznaczają rytm 
i podkreślają (akcentują) wybrane fragmenty wypowiedzi i jej etapy. Ideografy (ide-
ographic gestures) są obrazem procesów myślowych (nakreślają kierunek myśli, po-
magają wyrazić sposób myślenia), wspomagają i upłynniają wypowiedź. Mogą być 
także nazywane gestami logiczno-topograficznymi (logico-topographic) lub logiczno-
obrazowymi (logico-pictorial).  

Z kolei deiksy (deictic gestures) to inaczej gesty wskazujące, odnoszące się do 
przedmiotów lub osób znajdujących się w zasięgu wzroku nadawcy. Fizjografy (phy-
siographic gestures), nazywane w terminologii polskiej ilustratorami, obrazują to, co 
wyrażają. Ikonografy (iconographic gestures) przedstawiają kształt danego obiektu 
lub relacje przestrzenne, kinetografy (kinetographic gestures), natomiast przedstawia-
ją ruchy/czynności ciała. Między innymi na podstawie tych „rysujących” gestów Efron 
udowodnił, że wzory gestykulacji nie są wrodzone, a przyswojone (wyuczalne). Gesty 
symboliczne/emblematyczne (symbolic/emblematic gestures) przedstawiają widzialny 
lub logiczny obiekt za pomocą formy obrazowej lub nieobrazowej (pictorial or non-
pictorial), która nie ma morfologicznego związku z odnośnikiem (przedmiotem 
przedstawianym); jeśli morfologia gestu nawiązuje do przedstawianego obiektu, 
wówczas jest to hybryda emblematyczna (hybrid emblem). Ostatnia klasa gestów wy-

2 Por. też co na temat klasyfikacji Efrona pisze Szczepaniak (2011: 81–83). 
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różniona przez Efrona to emblematy3 – gesty mogące występować w całkowitej izola-
cji wobec mowy i specyficzne kulturowo (za: Efron, 1972: 96)4. 

To, co u Efrona jest całkowicie prekursorskie, to to, że wyznaczył on wyraźną 
granicę między gestami pojawiającymi się jakby „wewnątrz” mowy i znakami semio-
tycznymi od niej całkowicie niezależnymi5. To stanowiło jednak szczęście i nieszczę-
ście późniejszych klasyfikacji gestów. Dlaczego? Dlatego, że – jak pamiętamy – za 
sprawą formalistycznych modeli języka w dobie Noama Chomsky’ego, kiedy gesty nie 
stanowiły nawet marginesu płaszczyzny performance języka, zaczęła rozwijać się 
nowa dziedzina zwana komunikacją niewerbalną6, która niejako kontynuowała zało-
żenia paradygmatu formalistycznego (nazwa dość niefortunna, zdaniem Kendona 
(2007: 25) „niefortunna, ponieważ dzieli komunikację na słowa i całą resztę”7).  

2.2. Komunikacja niewerbalna 

Kamieniami milowymi w dziedzinie komunikacji niewerbalnej były powstałe w la-
tach pięćdziesiątych publikacje Introduction to Kinesics Raya Birdwhistella (1952)8 
i Silent Language Edwarda T. Halla (1959). Były to lingwistyczne analizy zjawisk nie-
werbalnych, które otworzyły nowe przestrzenie badań: kinetykę i proksemikę. 
W ciągu kilku kolejnych lat uszeregowano komponenty parajęzyka i sygnały wokalne 
w mowie (Trager, 1958), dużą popularność zyskały badania Maslowa i Mintza (1956) 
oraz Zygmunta Freuda. W roku 1957 ukazała się publikacja Franka Tactile’a Commu-
nication opisująca sprawdzone hipotezy o dotyku w interakcji międzyludzkiej. Lata 
sześćdziesiąte okazały się prawdziwą eksplozją w dziedzinie komunikacji niewerbal-
nej. Exline prowadził badania nad ruchami oczu, a Hess nad zachowaniem źrenic, 
Davitz – nad wokalną ekspresją emocjonalną (Davitz, The Communication of Emotio-
nal Meaning, 1964), Sommer badał przestrzeń osobistą, Goldman-Eisler – pauzę i wa-
hania w mowie potocznej. To tylko nieliczne przykłady opracowań zainspirowanych 
zagadnieniami przekazu niewerbalnego, wśród których przede wszystkim należy 
wskazać klasyczną pracę teoretyczną Paula Ekmana i Wallace’a Friesena (1969) pt. 
The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, and Coding o źró-
dłach, wykorzystaniu i kodowaniu zachowań niewerbalnych9.  

W latach siedemdziesiątych mowa ciała zaczęła cieszyć się dużym zaintereso-
waniem społecznym, co zaowocowało wieloma popularnonaukowymi publikacjami 

3 Efron użył terminu „emblematy” w odniesieniu do gestów, które nie są morfologicznie powiązane z tym, co 
oznaczają. Emblematami w jego definicji można nazwać znaki kodowane jedynie arbitralnie (nie uwzględniał 
gestów kodowanych ikonicznie). 

4 Szczegółowy opis gestów Efrona przedstawił we wstępie do pracy Gesture, Race and Culture Paul Ekman (s. 11). 
5 Czego ukoronowaniem są emblematy, mogące pojawiać się nawet w sekwencji wymiany np. serii gestów 

obraźliwych czy wymiany obscenicznych znaków.  
6 Termin komunikacja niewerbalna pojawił się już  w latach 40. XX wieku 
7 This unfortunate concept [the concept of nonverbal communication], which divides communication into words 

and everything else […]. 
8 O nieudanych próbach  Birdwhistella analizy faz powstawania gestów na wzór morfemów języka pisałam 

osobno (por. Antas, 1995).  
9 W tej pracy wprowadzony został podział gestów na emblematy, ilustratory, sygnały afektywne, regulatory 

i adaptatory. 
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(np. Body Language, Fast, 1970), które niestety wprowadzały wielkie uproszczenia 
i zniekształcały wnioski z badań. Okres ten z drugiej strony był też czasem podsumo-
wań w dziedzinie komunikacji niewerbalnej. Spośród najważniejszych syntez teore-
tycznych należy wymienić: Emotion in the Human Face Ekmana, Friesena i Ellswortha 
(1972), Nonverbal Communication Mehrabiana (1972), Body Language and Social Or-
der Scheflena (1972), The Tell-Tale Eye Hassa (1975), Bodily Communication Argyle’a 
(1975) (wyd. popr. 1988, z M. Cookiem Gaze and Mutual Gaze, 1975) oraz Kinesics and 
Context Birdwhistella (1970). 

Okresem, w którym podjęto pierwsze próby określenia mechanizmów współ-
działania różnych sygnałów niewerbalnych dla osiągnięcia pewnych typowych celów 
komunikacyjnych, były dopiero lata osiemdziesiąte i początek lat dziewięćdziesią-
tych. Wśród najważniejszych pozycji z tego okresu należy wymienić analizy perswa-
zji, przejawiania uczuć, skutecznego wprowadzania w błąd Pattersona (Patterson, 
1983) czy opracowywanie teorii współzależności sygnałów werbalnych i niewerbal-
nych w toku procesu interakcji (Streeck, Knapp, 1992). W okresie tym także, po wielu 
badaniach komunikacji w mikroskali, nastąpił etap łączenia teorii w całość – próby 
dochodzenia rzeczywistych mechanizmów interakcji międzyludzkiej (Archer, Akert 
i Costanzo, 1993; Knapp, 1984; Patterson, 1984). 

2.3. Natura „znaku” niewerbalnego, czyli znaki i oznaki 

Cały problem z komunikatami niewerbalnymi polega na tym, że nie stanowią one 
komunikacyjnych znaków w takim sensie, jaki cały nurt strukturalistyczny i semio-
tyczny przypisywał „znakowi”. Arbitralność i intencjonalność komunikacyjna była 
gwarantem „znakowego” charakteru przekazu. Tymczasem nie wszystkie znaki  nie-
werbalne poddają się tym cechom. Mogą być zarówno nieintencjonalne, jak i nie mu-
szą posiadać charakteru arbitralnego.  I tak człowiek słyszy to, co mówi, równie do-
brze jak partner rozmowy; nie widzi jednak ekspresji swojej twarzy, zmienności po-
stawy ciała, ruchów rąk itd. Dlatego też zachowania werbalne pełnią całkiem szcze-
gólną rolę w społecznym i psychicznym życiu jednostki. Szczególną, ponieważ stano-
wią najczęściej wymianę symboli znaczących. Możemy tak samo reagować na wypo-
wiadane przez nas słowa jak nasz partner. I nawet pozostając w sferze monologu 
wewnętrznego dokonujemy podobnego procesu wymiany symboli znaczących: roz-
członkowujemy naszą osobę na dwie postacie wewnętrznego dialogu – podmiotu my-
ślącego i podmiotu słuchającego tych myśli.  

O wiele bardziej złożona sytuacja zachodzi w przypadku zachowań niewerbal-
nych. Kiedy mówimy, mając na celu dialog z drugim człowiekiem (a zatem wymianę 
symboli znaczących), naszym słowom na ogół towarzyszy cały szereg zachowań nie-
werbalnych, takich jak ekspresja twarzy, określone postawy ciała, efekty wokaliczno-
mimiczne, gesty i ruchy, które niewątpliwie silnie oddziaływają na partnera. Nie 
wszystkie takie zachowania mają charakter symboli znaczących. Jest nawet przeciw-
nie – na ogół są to mimowolne zachowania gestualne, na które reaguje nasz partner, 
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a z których wykonywania my sami zazwyczaj słabo zdajemy sobie sprawę. I nawet 
wtedy, gdy mówiący jest profesjonalnym retorem lub człowiekiem silnie uświadamia-
jącym sobie „grę własnego ciała” (jak np. aktor, prezenter czy polityk), a zatem potra-
fiącym ją projektować, i tak jego możliwość obserwowania wszystkich wysyłanych 
przezeń reakcji niewerbalnych jest mniejsza od możliwości obserwacyjnych odbiorcy. 
I jakkolwiek reakcje niewerbalne stanowią potężne źródło informacji dla naszego 
partnera, nie są do niego na ogół wysyłane tak, jak znaki werbalne. Na ogół, ponieważ 
człowiek wprawdzie normalnie nie widzi gry swojej twarzy, kiedy np. wyraża poczu-
cie winny, ale widział on już zapewne wiele razy taką twarz u innych i zapamiętał, 
jakim rzeczywistym doznawanym stanom emocjonalnym ona towarzyszyła. Może 
zatem świadomie użyć „wyrazów skruchy na twarzy” dla wywołania reakcji przeba-
czenia, nie poczuwając się przy tym do żadnej winy. Może – pamiętając, że człowiek 
cierpiący zwykle „boleściwie wzdycha” – w określonej sytuacji wysłać analogiczne 
westchnienie jakiemuś „nadawcy” wyjątkowo dlań kłopotliwej prośby, aby dać mu do 
zrozumienia, że jej spełnienie to dla niego „gwóźdź do trumny”, ale w ostateczności ją 
spełni (chociaż faktycznie wcale niewiele by go to kosztowało). Reasumując: ten sam 
środek niewerbalny może stanowić gest mimowolny, będący sygnałem zachowanio-
wym człowieka i zaświadczającym tylko o pojawieniu się u niego określonego typu 
przeżycia, ale równie dobrze może też być świadomie projektowanym znakiem-sym-
bolem, służącym określonym z a m i a r o m pragmatycznym. A zatem może być gestem 
znaczącym.  

W procesie socjalizacji człowiek przekształcał (a moim zdaniem proces tego 
przekształcania trwa nadal) własne mimowolne zachowania gestualne albo w symbo-
le znaczące, albo w znaczące gesty. Gesty wokalne – ponieważ najlepiej poddawały 
się obserwacji (optyce postawienia się w pozycji drugiego) – stworzyły wyrafinowa-
ny system symboli znaczących, system werbalny. Ale zachowania gestualne człowieka 
nie ograniczają się tylko do zachowań wokalnych (choć i tu nie wszystko przecież 
uległo konwencjonalizacji symbolicznej). Dlatego część gestualnych zachowań utrwa-
liła się w formie „znaczących gestów”, takich jak kulturowe „emblematy” (mimiczno-
gestyczne frazy), ilustratory (gestualne obrazy oferujące ikoniczny komentarz do to-
ku słownego), wskaźniki emocji (zachowania niewerbalne czy parajęzykowe, stano-
wiące sygnały określonych stanów emocjonalnych), konwersacyjne regulatory (czę-
sto nie w pełni uświadamiane sobie niewerbalne sygnały ustosunkowania się do 
przekazu, takie jak „wzniesienie brwi” oznaczające zdziwienie, odrzucony tułów wy-
rażający niechęć itd.) itd. Wszystkie takie gestualne zachowania są mniej lub bardziej 
samoświadome, mniej lub bardziej intencjonalne, mniej lub bardziej znakowe. Nawet 
uniesienie brwi dla wyrażenia zdziwienia lub wzruszenie ramion jako znak może być 
albo świadomym gestem znaczącym, albo mimowolnym gestem zachowaniowym. 
Kiedy jednak na przykład jakiś bystry obserwator odkrywa, że ktoś „zawsze unosi 
brwi, wtedy gdy się dziwi” i następnie „używa” tego zachowania, by wyrazić zdziwie-
nie wobec jakiejś sensacyjnej wiadomości, o której rzekomo nigdy nie słyszał, wtedy 
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niewątpliwie dokonuje intencjonalnego aktu kodowania znaczeń, a  jego zachowanie 
nabiera charakteru semantycznego.  

To zjawisko przechodzenia od „oznak” stanów emocji i rzeczywistych ekspre-
sji interpersonalnych do znaków natury semiotycznej Ekman i Friesen próbowali opi-
sać w oparciu o tzw. trzy zasady kodowania niewerbalnego, a więc związku łączącego 
zachowania niewerbalne i znaczenie. Według nich owo kodowanie zachodzi w obrę-
bie następującego kontinuum: kodowanie samoistne → kodowanie ikoniczne → ko-
dowanie arbitralne. 

Cechą kodowania jest dystans między kodem i przedmiotem (zjawiskiem). 
Knapp i Hall precyzują, że sygnały kodowane samoistnie charakteryzują się „naj-
mniejszym dystansem między kodem a opisywanym przedmiotem”, a „użyty sposób 
kodowania jest w istocie tożsamy z przedmiotem podlegającym kodowaniu” – np. 
grożenie pięścią samo w sobie jest groźbą (za: Knapp, Hall, 2000: 25), ale także wska-
zywanie palcem, przesuwanie się bliżej do rozmówcy, uderzenie kogoś. Często kody 
samoistne nie tylko przypominają czynność, lecz właściwie nią są. 

Sygnały kodowane ikonicznie „zachowują niektóre aspekty opisywanego 
przedmiotu, tj. istnieje pewne podobieństwo między użytym kodem a przedmiotem 
lub zjawiskiem podlegającym kodowaniu” – np. „podcinanie” palcem gardła czy np. 
kształt klepsydry symbolizujący zgrabne kształty.  

Sygnały kodowane arbitralnie oparte są na umowie, nieumotywowane; za-
chowania podlegające takiemu kodowaniu nie przypominają wizualnie tego, co mają 
oznaczać, nie nawiązują kształtem do opisywanego przedmiotu czy zachowania, mają 
zatem charakter podobny do znaków językowych – np. utworzenie z palca wskazują-
cego i kciuka kółka oznaczającego ‘OK.’, ‘w porządku’10.   

Już na pierwszy rzut oka przypomina to Peirce’owską trychotomię znaków. 
Trzeba zauważyć, iż podobnie jak ten badacz zaznaczał, iż nie ma znaków, które były-
by w czystej postaci indeksami, ikonami czy symbolami, tak samo Ekman i Friesen za-
znaczali, ze granice między tymi kategoriami są nieostre. W konsekwencji przyjęcia 
wskazanego skalarnego kontinuum kodowania i dekodowania zachowań niewerbal-
nych Ekman i Friesen dali nam klasyfikację mieszaną: semiotycznie i semantycznie.  

2.4. Semiotyczna klasyfikacja zachowań niewerbalnych Ekmana i Friesena 
z 1969 roku 

Wyróżnili oni pięć podstawowych typów kinezycznej ekspresji ciała (5 kategorii za-
chowań niewerbalnych): 

10 Takie rozróżnienie w istocie na dwa sposoby kodowania informacji – samoistno-ikoniczne i arbitralne – 
niosło ze sobą, jak zauważa Kendon, dość dychotomiczną wizję. W rezultacie komunikacja niewerbalna była 
postrzegana jako posługująca się zupełnie innymi narzędziami niż narzędzia języka mówionego i jako pełniąca 
zupełnie inne funkcje. Tak pisał o niej Bateson w roku 1968, a za nim w podobny sposób zaczęli rozumieć ją inni 
(Kendon, 2004: 71). 
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1. E m b l e m a t y  (emblems) będące gestycznymi ekwiwalentami słów lub dłuższych
wypowiedzi. 

Istotą emblematów jest to, że posiadają one mniej lub bardziej dokładny odpowiednik 
słowny i występują zwykle w postaci „gestów”. Na ogół też używane są świadomie 
i w sposób zamierzony przez nadawcę. Występują zazwyczaj wtedy, kiedy posługi-
wanie się mową z jakichś powodów (hałas, zbyt duża odległość) zostaje utrudnione, 
choć mogą też towarzyszyć mowie. Ich znaczenia są w miarę uzgodnione i powszech-
ne w obrębie danej kultury czy środowiska. Są wyuczone tak jak język i mogą być 
tworzone przez dowolne części ciała, choć najczęściej biorą w tym udział ręce i twarz.  

Emblematy mogą być tworzone na sposób arbitralny, ale też i ikoniczny. Te 
pierwsze specyficzne są dla określonych kultur czy grup społecznych; drugie zaś mają 
charakter uniwersalny i mogą być rozpoznawane przez członków innych społeczności.  

2. I l u s t r a t o r y  (ilustrators) związane w sposób ścisły z mową i służące „ilustracji”
treści werbalizowanych. Ilustratory podkreślają rytm mowy, treś ciowe lub prze-
strzenne relacje, np. wskazywanie, odliczanie, gesty batutyczne itp. Ilustratory są 
społecznie nabywane i wykazują znaczną społeczną i kulturową zmienność (por. Dul, 
1995: 56). 

Ilustratory zawsze oferują jakiś komentarz do wypowiadanych tekstów. Bo-
gactwo ilustratorów jest ogromne: najczęściej dostarczają one dodatkowych (często 
przestrzennych) ilustracji w formie naddanych efektów semantycznych. 

Ekman (1997: 96) zwraca też uwagę na to, że ilustratory często mylone są 
z emblematami. Termin „ilustrowanie” pojawia się dlatego, że chodzi tu o te ruchy 
ciała, które są wykonywane w trakcie mówienia, a ich zadaniem jest ilustrowanie wy-
powiadanych słów. Może to być wykonywane na wiele różnych sposobów: można 
podkreślać wagę słów, można przedkładać argumenty jak dary wysyłane odbiorcy 
(gestem otwartych rąk), można brwiami zaznaczać intonację pytajną itd.   

3. R e g u l a t o r y  (regulators), które umożliwiają kontrolę i regulację zachowań
werbalnych. Są one, podobnie jak ilustratory, zależne od mowy (werbalnego przekazu 
wiadomości i ich znaczeń). Podpowiadają one mówiącemu, by kontynuował własną 
wypowiedź, podkreślił głosem lub powtórzył pewne słowa, zainteresował słuchacza. 
Do najpopularniejszych regulatorów zaliczymy: unoszenie brwi, przytakiwanie gło-
wą, kierunek spojrzenia czy ułożenia rąk, tułowia lub nóg. Regulatory są ruchami (za-
chowaniami) w znacznym stopniu nieuświadamianymi i imitowanymi z otoczenia 
bez świadomej kontroli ich samych i ich znaczenia (Dul, 1995: 56). 

Regulatory, zwane też r e g u l a t o r a m i  k o n w e r s a c j i, mają za zadanie 
utrzymanie i modyfikację sposobu mówienia i słuchania oraz w ogóle organizowanie 
aktywności konwersacyjnej. Regulują zmianę ról konwersacyjnych, np. poprzez sy-
gnalizowanie niewerbalne woli zabrania głosu; organizują kontakt wzrokowy między 
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partnerami dialogu, regulują długość wypowiedzi, np. przez paralingwistyczne po-
wtórzenia (wzdłużenia) i znaki retardacji. 

4. W s k a ź n i k i  e m o c j i  (affect displays), czyli te ruchy ciała, które wyrażają stan
emocjonalny nadawcy lub odbiorcy. Podstawowym kanałem wyrażania naszych 
uczuć i emocji jest oczywiście twarz, lecz wyrazić nasz stan możemy także ruchami 
rąk, nóg, pozycją ciała.  W przeciwieństwie do poprzednich kategorii ta klasa ruchów 
nie jest zależna w sposób bezpośredni od języka mówionego. I choć podlegają one 
nikłej kontroli i świadomości mówiącego (także obserwatora), to kulturowe i pankul-
turowe znaczenie tych ruchów powoduje, iż jesteśmy w stanie odczytać prawidłowe 
znaczenie wyrażanych przez nic uczuć i treści (por. Dul, tamże). 

Inne niż mimika twarzy sposoby wyrażania uczuć to: zmiana intonacji głosu, 
zmiana pozycji ciała, gwałtowna gestykulacja, zmiana zabarwienia skóry, unikanie 
lub zaczepne nawiązanie kontaktu wzrokowego itd.  

5. Z a c h o w a n i a  a d a p t a c y j n e  (adaptors) – ruchy, które są nabywane już
w okresie wczesnego dzieciństwa i wynikają z konieczności zaspokajania potrzeb 
cielesnych, kierowania emocjami lub opanowania i obsługi pewnych urządzeń. Po-
dzielić je możemy na trzy grupy: 

a) a u t o m a t y c z n e ,  np. oblizywanie suchych warg językiem, mlaskanie czy
pewne zabiegi kosmetyczne; 

b) i n t e r a k c y j n e , obejmujące ruchy związane z braniem lub podawaniem
rzeczy, atakowaniem lub odbieraniem ataków czy posługiwaniem się przedmiotami; 

c) p r z e d m i o t o w e , czyli ruchy wyuczone w celu opanowania określonych
czynności instrumentalnych, jak np. prowadzanie pojazdów, palenie papierosów itp. 

Mimo iż adaptatory wykonywane są najczęściej bez świadomości i w sposób 
machinalny, to dostarczają obserwatorom  komunikatów o społecznym rozwoju, do-
świadczeniach, możliwościach i emocjach nadawcy (za: Dul, 1995: 56). 

Zauważmy, że klasyfikacja Ekmana i Frisena prawie w ogóle wyparła Efro-
nowskie gesty zależne od mowy, sprowadzając je w zasadzie do jednej kategorii – do 
ilustratorów, co okaże się grubym uproszczeniem, natomiast zachowania samoistne 
rozdmuchano ponad miarę. Jednakże zdaniem Kendona (2004: 72), mimo rozgłosu, 
jakim cieszyła się ta klasyfikacja, Ekman i Friesen nie otworzyli żadnych nowych 
dróg: „[…] typologia zaproponowana przez Ekmana i Friesena była traktowana przez 
innych jako ostateczna, można wręcz powiedzieć, że ich praca miała charakter za-
mykający dalsze dociekania”11. W ogóle klasyfikacja Ekmana i Friesena pogłębiła 
rozdźwięk miedzy komunikacją niewerbalną a badaniami nad gestami. Mimo tego 
bowiem, że każda prawie definicja komunikacji niewerbalnej obejmuje swym zasię-
giem gesty (a skojarzenie gesty – komunikacja niewerbalna jest dla wielu osób skoja-
rzeniem podstawowym), prace, poradniki z zakresu komunikacji niewerbalnej, pod-

11 „[…] the typology of Ekman and Friesen presented has often been taken by others as definitive and the paper 
might almost be said to have had the effect of closing further investigation” (Kendon, 2004: 72) 
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ręczniki z tej dziedziny nie poświęcają im wiele uwagi12. Obie gałęzie nauki łączy to, 
że badają wizualny kanał komunikacji, jednakże wiele je również dzieli. Komunikacja 
niewerbalna analizuje przede wszystkim te obszary       
aktywności, które nie mają ścisłego związku z tokiem słownym i zawierają informację 
o emocjach bądź relacjach interpersonalnych.

Same metody klasyfikacji zachowań niewerbalnych są bardzo różnorodne 
i trudno wyznaczyć ich granice. Przy uwzględnieniu warunków środowiskowych ko-
munikacji bierze się pod uwagę całe otoczenie człowieka (tj. czynniki takie jak ume-
blowanie, styl architektury, dodatkowe dźwięki w tle) oraz proksemikę, która zajmuje 
się badaniem środowiska przestrzennego i terytorialności. Do warunków środowi-
skowych zalicza się też fizyczną charakterystykę uczestników interakcji (np. wygląd, 
rekwizyty), ruchy ciała i postawę (gestykulacja, ruchy ciała, mimika, postawa). Po-
stawa może wskazywać zaangażowanie, stany emocjonalne, chęć zawarcia porozu-
mienia lub tworzenie bariery. Zachowania dotykowe badacze dzielą na „samodoty-
kowe”, które oddają stan osoby albo nawyk oraz dotyk interlokutora, który jest waż-
nym elementem wzajemnych relacji i od nich właśnie uzależniona jest interpretacja. 
Zachowaniami „samodotykowymi” określa się nerwowe manieryzmy oraz adaptatory 
(Ekman i Friesen, 1969), którymi mogą być lizanie, ujmowanie, ściskanie, skubanie, 
drapanie, dotykanie różnych obiektów. W interakcjach międzyludzkich najczęściej in-
terpretuje się takie gesty, jak głaskanie, trzymanie, uderzanie, podawanie rąk i uściski. 

Twarz uznawana jest za główny wskaźnik uczuć. Dlatego mimika zawsze uwa-
żana była za najważniejsze źródło informacji o emocjach drugiej osoby. Podstawo-
wymi stanami afektywnymi są gniew, smutek, zaskoczenie, zadowolenie, strach i od-
raza. Ruchy mimiczne, poza funkcją ekspresywną, mogą być regulacyjne, czyli powo-
dujące wzmocnienie informacyjne lub kontrolujące przebieg interakcji. Analizie są 
poddawane także zachowania wzrokowe (gdzie, kiedy i jak długo patrzymy), zacho-
wania wokalne (sposób wypowiadania słów, tj. niewerbalne bodźce, ton głosu, prze-
ciąganie lub urywanie dźwięków, pauzy, opóźnienia, donośność dźwięków, wyrazi-
stość artykulacji, częstotliwość rytmu, dźwięki typu „yyy”, „ychm”,  śmiech, ziewanie 
i tym podobne). Tak więc w centrum zainteresowania komunikacji niewerbalnej 
znajdują się m.in. mimika, haptyka, proksemika, postawa, ubiór. Samo sformułowanie 
„komunikacja niewerbalna” oraz jego popularne synonimy: język ciała, mowa ciała 
sugerują, że mamy do czynienia z pewnym autonomicznym, niezależnym od języka 
mówionego kodem. 

Badacze gestów zajmują się natomiast przede wszystkim spontanicznymi ru-
chami rąk, uzupełniającymi lub precyzującymi znaczenie wyrażone słowami. Odróż-
nia je bowiem od innych komunikatów niewerbalnych właśnie bliski związek z wy-
powiedzią ustną. Wyrzucają poza obszar swoich zainteresowań nawet emblematy, 
jako zbyt niezależne od mowy, a także i niestety gesty płaszczyzny interpersonalnej 

12 Przykładowo praca Leathersa (2009): Komunikacja niewerbalna, która – bagatela – liczy sobie prawie 500 
stron, tylko kilkanaście stron dość pobieżnie poświęca gestom (w około 25-stronicowym rozdziale poświęconym 
„komunikacji ciałem”). Powołuje się on przy tym na klasyfikację sygnałów cielesnych Ekmana i Friesena 
i rozpatruje je jako wskaźniki sympatii/antypatii, asertywności/nieasertywności oraz siły/słabości. 
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(a te niosą niebagatelną wartość modalnego ustosunkowania wyrażanego gestem 
i słowem). 

Z kolei badacze komunikacji niewerbalnej, jeśli interesują się gestami obrazu-
jącymi tok wypowiedzi słownej, to robią to tylko w zakresie tzw. spójności i niespój-
ności kanałów przekazu zgodnie z linią, jaką wyznaczył Ekman, który przesunął swo-
je zainteresowanie w kierunku mimiki oraz niewerbalnych oznak kłamstwa. Zajmują 
się więc oni m.in. badaniem zgodności i niezgodności między treścią werbalną oraz 
znakami niewerbalnymi, jednakże głównie w kontekście wyrażanych emocji, usto-
sunkowania nadawcy oraz jego szczerości bądź nieszczerości. I właśnie w tym zakre-
sie – sposobów wyrażania emocji oraz sprzeczności w kanałach przekazu doszło 
w dziedzinie komunikacji niewerbalnej do niebezpiecznych przekłamań, głównie za 
sprawą eksperymentu Mehrabiana (1972). 

2.5.  Rachunek Mehrabiana 

Wiele stron internetowych, co można sprawdzić, i poważnych zdawałoby się artyku-
łów naukowych odwołuje się do tzw. rachunku Alberta Mehrabiana, na rzecz argu-
mentu podkreślającego kapitalne znaczenie zachowań niewerbalnych w komuniko-
waniu się między ludźmi. Ten  rachunek na ogół sprowadza się do stwierdzenia po-
staci: – cytuję za Internetem – „Antropolog Albert Mehrabian stwierdził, że tylko 7% 
spośród informacji uzyskiwanych w rozmowie, czerpiemy ze słów. Natomiast 38% 
wnioskujemy z tonu głosu, a aż 55% z mowy cała”13.  

W poważnym zbiorze artykułów naukowych na temat komunikacji niewerbal-
nej pt. Psychologiczne konteksty komunikacji pod red. Jarosława Klebaniuka w artyku-
le, skądinąd poważnym, Bożeny Jandy-Dodek rachunek ten jest jeszcze bardziej 
uproszczony i przytoczony za wieloma zagranicznymi i polskimi artykułami nauko-
wymi (m.in. za: McKay, Davis, Fanning, 2001; Zimbardo, Ruch, 1994, Stankiewicz, 
1999)14 i stanowi stwierdzenie, bez odwołania się do źródła rachunku Mehrabiana, 
że: „50% informacji w akcie komunikowania zostaje przekazanych przez ruchy ciała 
i mimikę, około 40% przez zastosowanie sygnałów parajęzykowych, a tylko 7% 
wszystkich informacji, jakie otrzymujemy, pochodzi z przekazu werbalnego (Janda-
Dobek, 2005: 17–18). Mało tego, prawie wszyscy przywołują argumenty innych bada-
czy, np. takich poważnych jak Ray Birdwhistell, wg którego 65% informacji dociera 
do nas niewerbalnie15.  

Powracając jednak do rachunku Mehrabiana – takie stwierdzenie, że tylko 7% 
informacji uzyskujemy kanałem werbalnym może bardzo zaniepokoić badacza języ-
ka, semantyka i językoznawcę. I zniechęcić go do myślenia poważnie o znaczeniu za-
chowań niewerbalnych w procesie tworzenia i przekazywania znaczeń. Bo jak to 
możliwe, żeby język miał aż tak małe znaczenie w procesie tworzenia i przekazywa-
nia informacji, i jak też owe wyliczenia zostały wyprowadzone?  

13 Przykładowo: http://www.sciaga.pl/tekst/31990-32-komuniakcja_niewerbalna_bardzo_dobra_praca. 
14 To odwołania autorki, acz niewykazane w bibliografii artykułu. 
15 Przykładowo: http://www.szkolenia.miasta.pl/mowaciala.html.  
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To ostatnie pytanie na ogół badacze mowy niewerbalnej pomijają, co do 
pierwszego – (że język ma tak małe znaczenie) – to już nie ich sprawa.  

Tymczasem, gdyby przyjrzeć się genezie powstania tego rachunku, okaże się, 
jak bardzo uległ on przekłamaniom i uproszczeniom.  

Niemal 40 lat temu Albert Mehrabian, świeżo zatrudniony na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Los Angeles doktor psychologii, przeprowadził wraz z grupą współ-
pracowników pewien eksperyment. Mehrabian zastanawiał się nad takim oto pro-
blemem: jeśli spostrzegane przeze mnie zachowanie drugiego człowieka będzie nie-
spójne, a zatem np. jego twarz będzie wyrażała jedno, słowa co innego, a sposób ich 
wypowiadania jeszcze coś innego, i ktoś poprosi mnie o wyrażenie swojej opinii na 
jego temat, wówczas czym będę się kierował, formułując taką ocenę, co będzie jej pod-
stawą – słowa czy może coś innego?  

W zaprojektowanych przez Mehrabiana i jego zespół eksperymentach ogółem 
wzięło udział 137 osób, studentów University of California. Badacze przygotowali na-
stępujący materiał eksperymentalny: trzy fotografie twarzy tej samej osoby: (1) 
uśmiechnięta, (2) neutralna, (3) smutna; trzy grupy słów: (1) pozytywne: dear (ko-
chany), great, (świetny), honey (kochanie), love (kochanie), thanks (dzięki), (2) neu-
tralne: maybe (być może), oh, really (och czyżby), so, what (no i co) i (3) negatywne: 
brute (brutal), don’t, (nie), no (nie), scram, terrible (straszny). Słowa nagrano w studio, 
w którym lektor wypowiadał każde z nich w sposób pozytywny, neutralny i negatyw-
ny. Następnie eksperymentatorzy konstruowali układy bodźców, tworząc tzw. nie-
spójne ekspresje (stosujemy je w życiu na przykład wtedy, gdy ktoś wyleje nam kawę 
na koszulę, a my z wymuszonym uśmiechem, głosem o zimnej barwie odpowiadamy 
„Wszystko w porządku, nic się nie stało”).  

Przykładowy zestaw obejmował: fotografię uśmiechniętej twarzy oraz neu-
tralne słowo (np. what – co) wypowiedziane w negatywny sposób. Tego rodzaju 
kombinacje prezentowano osobom testowanym. Ich zadanie polegało na określeniu 
stopnia, w jakim lubią prezentowaną im osobę (reprezentowaną przez układ bodź-
ców). Celem badań było zatem określenie znaczenia poszczególnych elementów nie-
spójnego komunikatu (ekspresja mimiczna, słowa, wokalizacja), które decydują 
o spostrzeganym poziomie sympatii. Rezultaty badań przedstawiały się następująco:
o spostrzeganym poziomie sympatii: w 55% decyduje wyraz mimiczny twarzy,
w 38% sposób wypowiadania słów, zaś w 7% słowa. Oto źródło magicznych liczb 
konstytuujących regułę „7% – 38% – 55%”16.  

Dokładniej rachunek Mehrabiana miał postać: 

A(total) = 0,07 A(content) + 0,38 A(tone) + 0,55 A(face) 

16 Przekłamania związane z rachunkiem Mehrabiana dokładnie opisane są w artykule autorstwa Pawła 
Fortuny, Dariusza Tarczyńskiego, pt. Sens i nonsens komunikacji niewerbalnej: Reguła: 55/38/7, który można 
przeczytać na stronie internetowej: http://kadry.nf.pl/Artykul/6730/Sens-i-nonsens-komunikacji-niewerbalnej-
Regula-55-38-7/Komunikacja-niewerbalna-mowa-ciala-rozwoj.  
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i jak pisze o nim Tokarz, który także zwrócił uwagę na nadinterpretacyjne jego ab-
surdy, rachunek ten przekazał, że „jeśli jakiś komunikat przenosi różnymi kanałami 
wzajemnie sprzeczne informacje, to całkowita postawa nadawcy A(total), inferowana 
przez odbiorcę na podstawie tego komunikatu, stanowi sumę ważoną trzech specjal-
nych rodzajów postawy komunikowanej: postawy wyrażonej słowami A(content), 
postawy sygnalizowanej cechami wokalnymi wypowiedzi A(tone) i wreszcie postawy 
dającej się wyczytać z wyrazu twarzy nadawcy A(face)” (Tokarz, 2006: 331). 

Nie chodzi o to, że chciałabym coś zarzucać Mehrabianowi, eksperyment był 
zgrabny i dobrze pomyślany, jako że prawdą wielokrotnie dowiedzioną jest fakt, że 
w wypadku inkongruencji w kanale werbalnym i niewerbalnym, czyli gdy między 
tymi kanałami  zachodzi rozbieżność, bardziej ufamy efektom niewerbalnym niż sło-
wom, ale chcę podkreślić, że jego rachunek tak naprawdę dotyczył bardzo wąskiego 
zakresu przekazywanych informacji i ograniczał się tylko do procentowo ujętych in-
formacji w zakresie wyrażanych emocji i postaw, a jeszcze ściślej do sposobów wyra-
żania sympatii i wiarygodności tych sygnałów tylko w tym zakresie. Sam Mehrabian 
wyrażał opinię, iż wyniki jego badań nie powinny być wykorzystywane, by dokony-
wać dewaluacji roli języka w komunikacji. Zaznaczał: „Moje odkrycie jest często myl-
nie cytowane. Pamiętajcie, że wszystkie moje wnioski dotyczące niespójnych lub 
zbędnych komunikatów odnoszą się do komunikacji uczuć i postaw. To jest sfera, 
w której mają one zastosowanie” (Mehrabian, 1995, za: Leppako, 1997: 65, tłum. wł.) 
i podkreślał jednocześnie, iż absurdalnym pomysłem byłoby odnoszenie jego odkryć 
do innych sytuacji komunikacyjnych.  

Jeśli jednak – z drugiej skrajnej strony – ograniczymy dość radykalnie fenomen 
badań Meherabiana do tezy, że komunikacja niewerbalna ma niebagatelne znaczenie 
dla wyrażania emocji, czy nie popadniemy w drugą skrajność – mianowicie taką, że 
komunikacja niewerbalna powinna być domeną psychologii, jako że ogranicza się do 
przejawów zachowań emocjonalnych, czyli do tzw. języka ciała (body language), 
z którym językoznawca nie ma i nie powinien mieć nic wspólnego, ponieważ  przeja-
wy emocji czy afektów nie wpływają na wyrażane sensy i przekazywane informacje? 
I to też nie jest prawda. Niektórzy badacze całkiem niesłusznie ograniczają komuni-
kację niewerbalną właśnie do tzw. body language – języka ciała wyrażającego zmie-
niające się stany emocjonalne, afekty i interaktywne sygnały ustosunkowania się do 
partnera dialogu, czy wreszcie do tzw. adaptatorów – czyli zachowań pozwalających 
na osiągnięcie najbardziej komfortowej dla mówiącego sytuacji konwersacyjnej oraz 
autoadaptatorów – czyli  zachowań niewerbalnych mających doprowadzić do uregu-
lowania napięcia psychicznego na pożądanym przez podmiot poziomie. I te zachowa-
nia mogłyby pozostać domeną badań psychologii i badaczy komunikacji interperso-
nalnej.  

Ale już Efron w genialnym dziele z 1941 roku pt. Gesture and Environment za-
uważył, że istnieją dwa rodzaje gestykulacji: gesty komunikujące znaczenia niezależnie 
od treści werbalnej oraz gesty, które nabierają znaczenia tylko w połączeniu z wypo-
wiedzią mówioną. I te ostatnie – według niego – to batuty (zaznaczające rytm wypo-
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wiedzi) i ideografy, obrazujące procesy myślowe, czyli takie, które powinny być bar-
dziej domeną badań semantyka mowy niż psychologii, bardziej domeną badań języ-
koznawcy kognitywnego niż badacza zajmującego się sposobami i środkami przeja-
wiania emocji, postaw i afektów.  

Jak zatem wyznaczyć linię demarkacyjną kompetencji badawczych i jak odróż-
nić, które gesty mają charakter psychologiczny, a które semantyczny?  

I jak odpowiedzieć na pytanie, które tak często wielu ludzi kierowało do mnie, 
o to, czy gestykulować czy nie gestykulować. Zawsze mam kłopot z prostą odpowie-
dzią na to pytanie, ponieważ jest to kwestia tego, jak gestykulację zdefiniujemy. Jeśli 
przez gestykulację rozumielibyśmy zachowania niewerbalne mające na celu stworze-
nie sobie komunikacyjnego komfortu i emocjonalnych reakcji na zachodzący komuni-
kacyjny proces – taka gestykulacja ma charakter samolubny i nie służy komunikacji 
ani przekazywaniu idei czy treści mentalnych. Są to gesty zwane przez Knappa i Hall 
(2000) samodotykowymi, przez Ekmana (1997) manipulatorami, przez Morrisa 
(1998) zachowaniami autokontaktowymi. Ja nazywam je gestami samolubnymi, po-
nieważ zawsze stanowią one przejaw działań na rzecz poprawy komfortu psychicz-
nego mówiącego czy też słuchającego podmiotu. Mogą one z powodzeniem być 
przedmiotem badań psychologów, ponieważ – co podkreślają Goodwinowie (1986) 
– ZACHOWANIA SAMODOTYKOWE służą akcentowaniu braku zainteresowania dys-
kusją i jako takie stanowią przeciwieństwo gestów interakcyjnych (za: Knapp, Hall, 
2000: 337).  

Pozwolę sobie pokazać kilka takich samolubnych zachowań (specjalnie mówię 
zachowań, a nie gestów, ponieważ słowo gest rezerwuje dla aktywności semantycznej).  

Są to zawsze zachowania takie, kiedy jedna ręka dotyka, gładzi, obejmuje dru-
gą dłoń lub inne części ciała np. głowę, brodę, ucho czy nos. Bądź w tym samodotyka-
niu pośredniczą jakieś przedmioty. Zabawa obrączką, długopisem itd., drapanie się, 
głaskanie kanapy, ssanie ołówka, głaskanie paluszka na pocieszenie samego siebie 
itd. Takie głaski, drapki, samobjęcia mają na celu poprawienie komfortu psychicznego 
danego uczestnika interakcji. 

Oto, co na temat tzw. gestów samodotykowych, pisał Desmond Morris: „Gdy 
jesteśmy zdenerwowani lub znajdujemy się w depresji, ukochana osoba może nas 
podtrzymać na duchu za pomocą uspokajającego objęcia lub uściśnięcia ręki. Gdy 
ukochana osoba jest nieobecna, może to być jakiś specjalista od dotykania, a więc na 
przykład lekarz poklepujący nas po ramieniu i wypowiadający słowa otuchy. Jeśli 
naszym jedynym towarzyszem jest pies lub kot, możemy go wziąć w ramiona i pocie-
szyć się, przytulając policzek do jego ciepłego i owłosionego ciała. Gdy jesteśmy zu-
pełnie sami i w nocy zaniepokoi nas jakiś podejrzany hałas, możemy szczelnie otulić 
się kołdrą i w jej miękkim uścisku poczuć się bezpieczniej. Gdy wszystko inne zawo-
dzi, mamy jeszcze do dyspozycji własne ciało, które chcąc pozbyć się niepokoju, może-
my obejmować, ściskać, chwytać i dotykać na wiele różnych sposobów” (1998: 231). 
A oto kilka przykładów, takich jak: 
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– drapanie i retardacja (mówca nie wie, co powiedzieć, dlatego wstrzymuje
wypowiedź: w związku z tym, że... przez podrapanie się małym paluszkiem pod nosem 
przy jednoczesnym użyciu znaków retardacji językowej: ee yyy. 

– drapanie się po szyi

– głaskanie brody
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– głaskanie kanapy

– bawienie się obrączką

– bawienie się piórem
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– bawienie się włosami

– bębnienie palcami

– pocieranie nosa
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– głaskanie siebie

– czy drapanie brody małym palcem (jest to moment, w którym dwaj interlo-
kutorzy mówią o Agnieszce Włodarczyk, aktorce, która boi się ludzi i im nie ufa, za-
myka się w domu i nie lubi być adorowana. Ona ma stan speszenia i ambiwalencji. Nie 
może powstrzymać chęci pocieszenia samej siebie i robi to tym minigestem głasku 
cielesnego): 

Taką samoadorację w celu podniesienia poczucia własnej wartości można wykonać 
też imitowanym samogłaskiem, używając w tym celu ołówka. 
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Można wreszcie obgryzać, a raczej ssać ołówek (tu słuchacz, polski polityk, zoriento-
wał się, że to robi i szybko odłożył ołówek): 

Można też, dla samopocieszenia, pogłaskać sobie palec (jak poniżej, gdzie wtedy jesz-
cze niedoszły premier, zawstydzany przez mówcę tym, że jednak przegrał wybory, 
głaszcze sobie mały palec, a potem pozostałe palce). 
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Prawdą jest też, że gesty samodotykowe – jak twierdzą Goodwinowie – często świad-
czą o  braku zainteresowania interakcją, a nawet wskazują na znudzenie.  

Z kolei dotykanie partnera interakcji ma na celu niejako zjednanie go do swo-
ich racji, ale jest proksemicznym atakiem w jego osobistą przestrzeń i może być 
grzecznościowo ryzykowne, jak tu, gdzie po dotknięciu partnera, ten odwzajemnia ów 
„gest” poufałości zimnym spojrzeniem. 

Także tzw. wieżyczka (nazwana tak przez Birdwhistella) – najlepiej opisany w litera-
turze body language gest – jest zachowaniem samolubnym i nie ma w ogóle funkcji 
semantycznych17.   

Oto kilka jej postaci: 

17 Gest „wieżowania” nazwany tak przez Raya Birdwistella należy do najlepiej zbadanych tzw. autoadaptatorów 
i  w  zasadzie wykonywany jest prawie nieświadomie przez ludzi, którzy są albo bardzo pewni siebie albo 
wywyższają się nad innych. Gest ten – zdaniem wielu badaczy mowy ciała – zawsze zdradza postawę wyrażającą 
autorytarną pewność siebie i potrzebę sygnalizowania innym informacji w rodzaju: „wiem to wszystko” (por. przykł.: 
Pease, 1992: 47–48). 
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Długo tego gestu nie da się utrzymać (mówca, angażując się w przekaz, musi co naj-
mniej batutować). Niekiedy mówca znajduje się w stanie pewnego psychicznego dys-
komfortu i używa rąk w celach adaptacyjnych, tzn. np. nie puszcza złączonych w wie-
życzkę palców, ale jednocześnie odczuwa konieczność akcentowania pewnych treści 
swojej wypowiedzi, czyli „batutowania” i ręce złączone tną powietrze lub w nie ude-
rzają. To nazywam półbatutą. 

Oto przykład: 

Politycy są chyba uczeni trzymania rąk w pozycji „wieżyczki”. Poseł Jacek Kurski na-
wet w programie rozrywkowym i w sytuacji dialogu z Kubą Wojewódzkim nie mógł 
się powstrzymać od robienia wieżyczki i trzymał ją tak długo, jak się dało. Wprawdzie 
próbował od niej uciec, ale osiągał wtedy efekty innych zachowań samodotykowych, 
takich jak bawienie się obrączką. Przerywa jednak „wieżyczkę”, gdy ilustruje ręką 
wąsy, wskazując ich miejsce na twarzy.  
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W kolejnym przykładzie mówca przechodzi z samolubnego gestu „wieżyczki” do obra-
zowania ikonicznego „broszury”, po czym wraca do budowania poczucia własnego 
komfortu: 

Jak zatem oddzielić gesty afektów (gesty samodotykowe) od gestów semantycznych 
i kiedy tak naprawdę nasze ciało jest semantyczne? Otóż wieloletnie moje obserwacje 
zachowań gestycznych dały mi pewność, że zawsze wtedy, gdy ręce są wolne (nie 
muszą „się obejmować” czy „pocieszająco dotykać fragmentów naszego ciała”), to są 
to ręce semantyzujące. I że ogromny procent ruchów rąk podczas dialogu i komuni-
kacyjnej interakcji ma semantyczny charakter. Są to ruchy w wolnej przestrzeni – 
albo taktujące, albo coś jakby rysujące. I jeśli wtedy pracują dwie ręce – tak naprawdę 
nie stykają się ze sobą, ale raczej do siebie zbliżają i oddalają lub ledwo się muskają. 
Innymi słowy – zawsze wtedy, kiedy ręce (bądź jedna ręka) wyrzucane są w wolną 
przestrzeń ciała mówiącego i w zasadzie nie dotykają się, ale albo coś rzeźbią w po-
wietrzu, albo uderzają w przestrzeń bądź się w niej poruszają, możemy być pewni, że 
to znaki procesowania kognitywnego, czyli znaki semantyczne – znaki wspomagające 
mowę, nawet jeśli nie zawsze jesteśmy pewni ich znaczenia. Gesty wspomagają bądź 
płaszczyznę ideacyjną wypowiedzi (GESTY IKONICZNE), bądź płaszczyznę tekstową 
(BATUTY i DEIKSY), bądź też płaszczyznę interpersonalną (NIEWERBALNE AKTY 
MOWY).  

Uogólniając – wszystkie ruchy rąk wykonywane przez podmiot w trakcie mó-
wienia, a nienależące do kategorii gestów samodotykowych czy dotykających inne 
przedmioty mają charakter semantyczny – stanowią bowiem znaki mentalnego pro-
cesowania wspomagające mówienie i powinny stanowić domenę badawczą semanty-
ka i pragmatyka mowy, a nie psychologa. 
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2.6. Lingwistyczne klasyfikacje gestów 

2.6.1. Zestawienie McNeilla 

Pamiętamy, że David McNeill swoją radykalną tezą z 1992 roku, zawartą na pierw-
szych stronach jego książki pt. Hand and Mind. What Gestures Reveal about Thought, 
o tym, że „gesty są integralną częścią języka, tak jak słowa, frazy i zdania – gesty i ję-
zyk to jeden system” (1992: 2), zatem „nie ma oddzielnego «języka gestów» towarzy-
szącego mowie” (1992: 1), zapoczątkował rewolucję badawczą w tym zakresie. I wła-
śnie w swej przełomowej dla lingwistycznego podejścia do gestów tezie stwierdził, że 
gesty współtworzą znaczenie z tokiem słownym i że mogą wyrażać idee. A właściwie 
szerzenie owej tezy zaczęło się już wcześniej, kiedy to różni badacze, tacy jak: Eliza-
beth Bates, Geneviève Calbris oraz Adam Kendon, niezależnie od siebie sugerowali, że 
gesty są nośnikiem procesów mentalnych. I tak przykładowo Kendon już w roku 1980 
pisał: „gest współwystępujący razem z mową nie powinien być uważany za zwykły 
ozdobnik naszej wypowiedzi, ani też jej produkt uboczny, ale raczej jako alternatyw-
na realizacja procesu, podczas którego idee (myśli) są przetwarzane na wzory za-
chowań, które są z kolei rozumiane przez innych jako [gestyczne – J. A.] odpowiedniki 
tych idei” (Kendon, 180: 218)18. 

Ale wkład McNeilla w tej kwestii, począwszy od jego słynnego artykułu o pro-
wokacyjnym tytule So you think gestures are nonverbal? (1985), jest bezsporny. 

W  1992 roku  McNeill  w klasycznej już pracy pt. Hand and Mind: What Gestu-
res Reveal about Thought? (1992) zestawił kilka wcześniejszych klasyfikacji gestów, 
w tym właśnie klasyfikację Efrona, porównując je z proponowaną przez siebie termi-
nologią. Zestawienie badacza wygląda następująco:   

McNeill (1992) Efron (1941) 
Freedman i Hoffman 
(1967) 

Ekman i Friesen 
(1969) 

gesty ikoniczne 
(iconics) 

fizjograficzne 
(physiographics) 
kinetograficzne 
(kinetographics) 

dosłowne reprodukcje 
(literal-reproductive) 

kinetografy  
(kinetographs) 
piktografy 
(pictographs) 

gesty  
metaforyczne  
(metaphorics) 

ideograficzne 
(ideographics) 

konkretyzacja 
(concretization) 
kwalifikacja  
(minor and major 
qualifying) 

ideografy 
(ideographs)  
podkreślenia 
(underliners) 
wypełnienia  
(spatials) 

18 “[...] the phrases of gesticulation that co-occur with speech are not to be thought of either as mere embel-
lishments of expression or as by-products of the speech process. They are rather, an alternate manifestation of the 
process by which ideas are encoded into patterns of behaviour which can be apprehended by others as reportive 
of those ideas”.  
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gesty deiktyczne 
(deictics) 

gesty deiktyczne 
(deictics) 

gesty deiktyczne 
(deictics) 

uderzenia (bity) 
(beats) 

batuty 
(batons) 

punktujące  
(punctuating) 

batuty 
(batons) 
rytmizacje 
(rhythmics) 

gesty  
kohezywne19 
(Butterworths) 

niepowodzenia  
wypowiedzi 
(speech failures) 

(za: McNeill, 1992: 76)20 

2.6.2. Klasyfikacja McNeilla 

Jak wynika z powyższego zestawienia, klasyfikacja McNeilla z 1992 roku sprowadzała 
gesty do 5 kategorii (McNeill, 1992: 12–18, 78–80):  

– ikoniczne (iconic gestures): czyli takie, które przedstawiają wyobrażenia
konkretnych obiektów lub czynności, 

– metaforyczne (metaphoric gestures): które przedstawiają abstrakcyjne zna-
czenia, tak jakby posiadały one formę i zajmowały miejsce w przestrzeni, 

– deiktyczne (deictic/pointing gestures): umiejscawiające obiekty i czynności
w przestrzeni naprzeciwko punktu odniesienia oraz 

– uderzenia (beats21): czyli gesty wybijające rytm mowy oraz uwypuklające
najważniejsze elementy wypowiedzi, 

– kohezywnywne (cohesives gestures): czyli tzw. spajacze tekstu – gesty, które
służą „scaleniu bliskich tematycznie, lecz odległych czasowo partii wypowiedzi” 
(1992: 16)22. 

Gesty ikoniczne (iconic) – jak chce McNeill – to znaki kopiujące rzeczywistość, w natu-
ralny sposób zawierają one bezpośrednie podobieństwo między strukturą pojęciową 
i formą gestu (tamże: 39). Gesty te pozostają w ścisłym formalnym związku z zawarto-
ścią semantyczną mowy (1992: 12), tzn. odnoszą się do tego samego wydarzenia bądź 
obiektu, ale wyrażają inne jego aspekty. Tym samym nie są redundantne w stosunku 
do treści słownej, lecz koekspresywne (2005: 39). Ich funkcja nie polega na ilustrowa-
niu wypowiedzi, lecz na przekazaniu dodatkowej informacji. „Już Ekman i Friesen 
(1964) zauważyli, że gesty ikoniczne, jakkolwiek wnoszą ze sobą naturalne podobień-

19 Tłumaczenie tego terminu za: Antas (1996:77).  
20 Wykres i tłumaczenie na język polski wykonała w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej Ewa 

Ołdziejewska (2011): Znaczenie gestów używanych przez lektora w procesie nauczania języka polskiego jako 
obcego, niepublikowana praca magisterska  (materiały archiwalne) s. 18–19. 

21 Są to batuty w terminologii Efrona. 
22 Klasyfikację McNeilla  z 1992 r. szczegółowo omawiałam w osobnym artykule: Antas (1996: 71–96). 
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stwo do denotowanych własności, widziane i analizowane w izolacji od toku słowne-
go, w którym zostały wykonane, rzadko pozwalają na zdekodowanie swego referen-
cjalnego odniesienia. »Sylwetka« (rysunkowo-ruchowa) gestów ikonicznych bez-
względnie wpisana jest w semantyczne profilowanie słowa mówionego” (por. Antas 
1996: 82). Oprócz tego, że ikony dostarczają dodatkowych informacji dotyczących opi-
sywanego działania czy przedmiotów użytych w trakcie jego wykonywania, a nie za-
wartych w toku słownym, to dodatkowo zazwyczaj poprzedzają i inicjują treść, z którą 
są związane (tym samym niejako ją zapowiadają). 

Gesty metaforyczne w odróżnieniu od ikon, które są znakami rzeczy i zdarzeń, 
są – według McNeilla – znakami procesów umysłowych. „McNeill odróżnił je na pod-
stawie przeświadczenia, że w przeciwieństwie do gestów ikonicznych, które są kon-
kretne i obrazują rzeczywiste przedmioty, własności czy zdarzenia, gesty metafo-
ryczne wyrażają treść abstrakcyjną, to jest «rysują» nie rzeczy, ale raczej idee rze-
czy” (Antas, 1996: 83). Znamienne jest, iż metafory gestualne cechują się wyraźnym 
zindywidualizowaniem. Zdaniem badacza to właśnie zasada homologii na linii gest 
– myśl (pojęcie) stanowi o rozróżnieniu między gestami ikonicznymi i metaforycznymi.
Homologia pierwszych narzucona jest przez otaczającą nas rzeczywistość, podczas 
gdy w przypadku metafor wynika ona z jednostkowego sposobu kreowania świata 
(1992: 145). Parę lat później McNeill ponownie i dość dziwnie tłumaczył „ikoniczną 
różność” gestów ikonicznych i metaforycznych, a mianowicie uzasadnia to tak: gesty 
metaforyczne – jego zdaniem – również zawierają komponent ikoniczny, ponieważ 
nadają konkretną formę mentalnym konstruktom. To, czy gest ostatecznie zaliczymy 
do kategorii ikonicznych, czy metaforycznych, zależy od referenta, a nie od formy ge-
stu (np. trzymanie w rękach obiektu potraktujemy jako znak ikoniczny, jeśli obiekt 
ten reprezentuje konkretny przedmiot, a jako znak metaforyczny, jeśli przedstawia 
on koncept umysłowy. Sam gest w obu przypadkach będzie wyglądał identycznie, ale 
o interpretacji decyduje kontekst) (2005: 39)23.

Gesty deiktyczne, zwane także deiksami, to ruchy wskazujące na konkretną ist-
niejącą rzecz bądź też na elementy w abstrakcyjnej przestrzeni mentalnej mówiącego. 
Prototypowa deiksa wykonana jest za pomocą palca wskazującego, ale można użyć 
w tym celu prawie każdej wystającej (extensible) części ciała, m.in. głowy, oczu, łokci, 
stóp itp. (McNeill, 1992: 80). Wskazywać można też trzymanym w dłoni obiektem. Zna-
mienne jest to, iż – co McNeill podkreśla wielokrotnie – o wiele częściej niż można by 
przypuszczać, deiksy gestualne pojawiają się w sytuacjach, w których nie ma kon-
kretnych, realnie istniejących elementów do wskazywania. Zatem odnoszą się one 
właśnie do przestrzeni mentalnej, która to przestrzeń zostaje «przeniesiona» z umy-
słu mówiącego w fizyczną przestrzeń przed nim. Wskazywane jest wtedy coś, co ist-
nieje w umyśle, zajmując tam określone miejsce. Deiksa może więc mieć odniesienie 

23 Pojęcie gestu metaforycznego wprowadzone przez McNeilla stanowiło istną rewolucję w semantyce gestów. 
Jak wiemy, McNeill wyprowadził to pojęcie z Wundtowskiego „gestu symbolicznego”, ale jeśli Wundt miał na myśli 
raczej tzw. emblematy, McNeill mówi o gestach towarzyszących potokowi słownemu  i to jest wielce problema-
tyczne. Obawy, zastrzeżenia i argumenty przeciw tej kategorii gestów innych i własne omawiam osobno, by nie 
rozbijać tymczasem toku sprawozdawczości klasyfikacyjnej gestów. 
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konkretne lub abstrakcyjne. W tym drugim przypadku przynależy ona jednocześnie 
do kategorii znaków metaforycznych. Różnica między dwoma powyższymi typami 
gestów indeksujących polega na tym, że „deiksa abstrakcyjna stwarza nowe odniesie-
nie w przestrzeni; deiksa konkretna znajduje w niej odniesienia” (McNeill, 2005: 
40)24. W materiałach analizowanych przez McNeilla występuje ona częściej niż deiksa 
konkretna (2005: 40)25.  

Gesty wskazujące to, co konkretne i realne, mimo iż pojawiają się rzadziej, tak-
że są poddawane badaniom. Zwraca się uwagę szczególnie na fakt, iż w sytuacji dialo-
gu służą one osiągnięciu wspólnego centrum uwagi (koncentracji owej uwagi na tym, 
o czym aktualnie mowa), pozwalają także zredukować wysiłek werbalny, wkładany
w produkcję wypowiedzi (por. Bangerter, 2004). Wykorzystywane mogą być wręcz 
jako substytuty dla opisów położenia, których formułowanie niejednokrotnie przy-
sparza mówiącym niemałych trudności (por. Louwerse, Bangerter, 2005). Z kolei 
Kendon (2004: 199–200) odnośnie fizykalnych cech gestów deiktycznych zauważa, 
że wykonywane są one według charakterystycznego wzorca, po ściśle ustalonej tra-
jektorii, której ostatnia część jest zawsze linearna. Kendon, wykorzystując termin Eco 
(1976), nazywa ją „ruchem do” (movement towards). Po zakończeniu ruchu często 
następuje krótkie zatrzymanie w osiągniętej pozycji. Uważa się również, że użyta do 
wskazywania część ciała pełni rolę strzałki czy też wektora, co więcej, kreuje w prze-
strzeni wektory, linie i punkty (Kita, 2003, Streeck, 2009: 8–9). Geometria deiks bywa 
złożona: wyznaczane przez nie linie biegną od punktu odniesienia, czyli Bühlerows-
kiego origo26, do określonego celu. Zerowym punktem referencji najczęściej jest oso-
ba mówiąca, ale zdarza się też, ze zostaje on umiejscowiony gdzie indziej. McNeill na-
zywa te sytuacje „przesunięciami origo” (shifts of origo, 1992: 173–175). Odnotowano 
również przypadki, w których mówiący używa jednocześnie innego origo na poziomie 
werbalnym, a innego na poziomie gestycznym (Fricke, 2002). Przy bliższej analizie 
okazuje się, że prostota deiks jest co najmniej pozorna, głównie ze względu na duży 
potencjał ambiwalencji znaczeniowej, jaki ze sobą niosą27 . 

Uderzenia (beats) to Efronowskie batuty. McNeill rezygnuje z Efronowskigo 
terminu batons, argumentując to faktem, iż przywołuje on na myśl raczej rodzaj in-
strumentu aniżeli funkcję, jaką pełnią owe gesty w toku wypowiedzi. To – zadaniem 

24 “Abstract deixis creates new reference in space; concrete deixis finds references in it”. 
25 McNeill twierdzi, że deiksy konkretne to gesty w pierwszej kolejności przyswajane przez dzieci  i zazwyczaj 

ma to miejsce przed ukończeniem pierwszego roku życia, deiksy abstrakcyjne pojawiają się dopiero w wieku około 
12 lat, a ich opanowanie oznacza kamień milowy w rozwoju dziecka (tamże). Przypisują one przestrzeni lub loka-
lizacji nieprzestrzenne znaczenie. Jako przykład McNeill podaje sytuację, w której narrator kontrastuje 
swój sąd o bohaterach wypowiedzi z ich faktycznym zachowaniem. „Moralność przypisana” umieszczona zostaje 
w przestrzeni centralnej, natomiast „moralność faktyczna” na lewo od mówiącego (narrator mówi: „wydaje się, że 
to dobrzy ludzie” i wskazuje na przestrzeń przed sobą, „ale naprawdę go zabili”, przy czym wskazuje na lewo, na-
stępnie: „a on jest złym człowiekiem”, wskazuje na centrum, po czym „ale naprawdę go nie zabił”, wskazuje znowu 
na lewo) (2005: 40). 

26 W Bühlerowskiej koncepcji płaszczyzny deiktycznej języka zawartej w Teorii języka (1934) termin origo 
oznacza początek czy też punkt zerowy systemu koordynacyjnego subiektywnej orientacji. W tym punkcie 
„umieszczone” są takie wyrażenia, jak „tutaj”, „ja” czy „teraz”, których nie da się zinterpretować bez znajomości 
origo (por. Bühler, 2004: 141 i następne). 

27 Szeroki zakres tematów związanych z zawiłościami wskazywania poruszony zostaje w zbiorowej publikacji 
poświęconej wyłącznie deiksom i obalającej mit ich trywialności: Pointing. Where Language, Culture and Cognition 
meet (2002), red. S. Kita, Mahwah, New Jersey/London.  
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McNeilla – gesty najmniej wyrafinowane formalnie. Głównym wyróżnikiem tych ge-
stów są ich cechy kinetyczne – oznacza to, że do zidentyfikowania ich nie jest po-
trzebny kontekst wypowiedzi. Ich forma jest dynamiczna, a ruch specyficzny: autor 
określa go jako „zaledwie machnięcia” (mere flikcs) rąk na linii tył – przód lub góra – 
dół (2005: 40). Ruch jest zazwyczaj szybki, a jego zakres niewielki. Angielski termin 
beats na określenie tego rodzaju gestów, które Efron określał mianem batut jest może 
fortunny, ale propozycja polskich badaczy gestów, a zwłaszcza grupy poznańskiej 
(Karpiński M., Jarmołowicz-Nowikow E., Malisz Z., Juszczyk M., Szczyszek K. (2008), 
aby tłumaczyć beats jako uderzenia wydaje się niefortunna, ponieważ nie uwzględnia 
analogii muzycznej, która, jak twierdzi sam McNeill (2005: 40), jest w tym wypadku 
istotna, poza tym zlewa się z terminem „uderzenie” (stroke), oznaczającym szczytową 
fazę gestu i poznańscy badacze gestów piszą o „uderzeniach” raz mając na myśli typ 
gestu (beat), a raz fazę gestu (stroke), co wprowadza w błąd polskiego czytelnika28. 
Jedynym rozsądnym wyjściem byłoby pozostawienie po polsku słowa beat, bowiem 
słowo „beat” znajduje się co prawda w USJP, ale kojarzy się jednak z epoką lat 60. 
i funkcjonuje jedynie w liczbie pojedynczej. Ponadto, w tradycji europejskiej za spra-
wą Desmonda Morissa już w latach 70. utrwalił się termin batuty na określenie ge-
stów, o których Morris pisał, że są to „akcje, które podkreślają rytm słów” (Morris, 
1977: 56) i którym poświęcił znacznie więcej uwagi i obserwacji niż sam McNeill29.  
I on też niektórym batutom nadał wręcz takie nazwy, jak: The Forefinger Baton (batu-
ta palca wskazującego), The Hand Chop (siekacz powietrza), Hand Scissor (nożyce), 
The Vacumm Precision-grip (chwyt precyzji) i inne (Morris, 1977: 56–63). W tej pracy 
konsekwentnie więc będę używać terminu batuta na oznaczenie McNeillowkiego termi-
nu „beat”30. W ogóle McNeill poświęcił batutom najmniej uwagi, może z racji tego, że 
w analizowanym materiale, jakim było stale opowiadanie kilku kreskówek, w tym 
najczęściej osoba opisywała jeden z epizodów klasycznej bajki: „Tweety and Sylve-
ster”31, batutowanie było, a nawet musiało być szczątkowe (ze względu na zawężenie 

28 Co ciekawe, w nowszych pracach tego zespołu od nowa pojawia się termin „batuta”, co napawa mnie opty-
mizem. Jurczyk (2011:  44) pisze: „Typologia obejmuje cztery typy gestów: figuratywno-ikoniczne, figuratywno-
metaforyczne i deiktyczne oraz batutowe. 

29 Niestety prace Morrisa (a jest ich wiele) nie są w ogóle zauważane, a może celowo ignorowane przez bada-
czy gestów. Może dlatego, że Desmond Morris należał do kręgu badaczy z pola tzw. „komunikacji niewerbalnej” 
i dziedziny tzw. body language. Tym niemniej ten właśnie badacz, choć nie dysponował narzędziami lingwistyki 
kognitywnej ani nowoczesnej psychologii, wykazał się niejednokrotnie błyskotliwymi obserwacjami dotyczącymi 
„języka gestów”, a jego prace z zespołem w terenie nad znaczeniem emblematów w różnych kulturach językowych 
nie mogą być i nie są ignorowane przez znawców problemu. Chodzi mi szczególnie o pracę: Desmond Morris, 
Peter Collett, Peter Marsh, Marie O’Shaughnessy (1981): Gestures: Their Origins and Distribution, Triad/Granada, 
London.  

30 Zobaczmy, jak by wyglądała nazwa: Uderzenie (Beat) palca wskazującego zamiast tradycyjnej nazwy „Batuta 
palca wskazującego”. Poza wszystkim batuty to gesty najczęściej powtarzalne, co świetnie oddaje termin „batuto-
wanie”. 

31 McNeill przeprowadził szereg eksperymentów, podczas których zadaniem osób badanych było opisanie 
wcześniej obejrzanych filmów. Zanim przystąpiono do etapu prezentacji filmu, osoby zostały poinformowane, że 
ich rolą będzie opowiedzenie oglądanej historii drugiej osobie. Wypowiedź każdego badanego była filmowana, 
a następnie analizowana pod względem występujących gestów i ich relacji do wypowiadanych słów.  

     W pracy z 1992 roku analizowane były narracje Tweety-and-Sylvester-Cartoon, w artykule z 2008 r. pt. Ima-
gery for Speaking wykorzystano inną kreskówkę, tym razem Canary Row (kreskówka dostępna jest pod adresem: 
http://www.220.ro/desene-animate/Canary-Row/U0GH0tTD9U/, ale zawsze tak samo pozyskiwano materiał 
badawczy.  
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tematyczne, narracyjną jednorodność, a także brak możliwości zaangażowania się 
w problem samego narratora, a także brak rzeczywistej dialogiczności), batuty bo-
wiem pojawiają się w sytuacji zaangażowania mówcy w proces dialogu, co obserwo-
wałam analizując materiał telewizyjny – dysputy i sporu. Pojawianie się batut bardzo 
często świadczy o ogromnym zaangażowaniu emocjonalnym mówiącego, ale nie są to 
gesty świadomie wytwarzane przez mówiącego. Każdy, kto kiedykolwiek był nagry-
wany na taśmę wideo w trakcie mówienia i miał możliwość obejrzeć to nagranie, 
z pewnością powie, że nawet jeżeli był świadomy tego, że gestykulował, to nie miał 
pojęcia, co dokładnie pokazywał i kiedy. Ale że batuty mają wartość mentalną, posta-
ram się udowodnić w tej pracy.   

Przypomnę, że jeszcze wcześniej, bo w 1980 roku o batutach – zanim McNeill 
zmienił ten termin – pisał bardziej przenikliwie Adam Kendon, podkreślając właśnie 
ich wymiar mentalnego naprowadzenia odbiorcy na tok rozumowania mówcy. 
Twierdził mianowicie, że batuty (beat gesture) to krótkie, rytmiczne ruchy ręki (czę-
sto z wyciągniętym palcem w kierunku do lub od słuchacza), wykonywane zawsze 
z minimalnym wyprzedzeniem w stosunku do elementu słownego lub frazy, która 
z jakichś powodów jest dla mówiącego szczególnie ważna. Batuty są wykonywane dla 
»punktowania« rytmów mowy albo zaznaczania emfazy pewnych jej segmentów. Są 
związane z grupą tonów i często towarzyszą zmianom intonacyjnym w taki sposób, że 
ich główny akcent (moment pojawienia się) kładziony jest na sylabę akcentowaną 
grupy tonalnej, co naprowadza na źródło myśli mówiącego, które chce wyrazić (por. 
Kendon, 1980).  

Tymczasem McNeill, niejako – jak sądzę – z racji analizowanego materiału, 
zignorował tę kategorię gestów, choć może nie do końca. Jeszcze w 1992 roku pisał: 
„Typowe beats to zwyczajne szybkie trzepnięcie ręką albo palcami – w górę i w dół 
lub do tyłu i w przód; ruch jest szybki i krótki, a przestrzenią może być pogranicze 
przestrzeni gestu (uda, poręcz krzesła itd.).  Charakterystyczną cechą, która odróżnia 
beat od innych rodzajów gestów jest to, że ma on tylko dwie fazy ruchu – do środka / 
na zewnątrz, w  górę / w  dół itp. Natomiast typowe gesty ikoniczne i metaforyczne 
charakteryzują trzy fazy – Przygotowanie (Preparation) – Gest właściwy (Stroke) – 
Wycofanie (Retraction)32.  Z  wszystkich typów gestów beats wydają się najmniej zna-
czące. Ale pozory mogą mylić. Beats ujawniają bowiem koncepcję organizacji toku 
narracyjnego mówiącego wziętego w całości. Semiotyczna wartość beats polega na 
tym, że indeksują one jako istotne słowo czy frazę, której towarzyszą, nie ze względu 

32 McNeill opracował również metodę mającą ułatwić odróżnienie batut od ikon i metafor – tzw. „filtr batut” 
(beat filter, 1992: 81–82), który za główne wyznaczniki batut przyjmuje 1) dwufazowość ruchu (podczas gdy 
pozostałe typy gestów mogą składać się z od jednej do pięciu faz), 2) powrót nadgarstka lub palca do pozycji spo-
czynku po wykonaniu ruchu, 3) wykonanie obu faz poza przestrzenią centralną, 4) wykonanie obu faz w tej samej 
przestrzeni. Metoda ta nie pozwala na jednoznaczną identyfikację typu gestu, ułatwia jedynie określenie przybli-
żonego prawdopodobieństwa, że gest jest lub nie jest batutą. Theune i Brandhorst (2010) uznali jednak filtr McNe-
illa za nieskuteczny w praktyce, ponieważ użycie go jako głównego kryterium skutkowało bardzo niskim stopniem 
zgodności interpretatorów. Lepsze efekty, to znaczy wyższy stopień zgody, uzyskali oni, gdy komentatorzy kiero-
wali się ogólnym wrażeniem kształtu gestu (bazując na definicji opisowej) oraz w nieznacznym stopniu kontek-
stem słownym – tzn. uznawali gest za batutę, kiedy brakowało dowodów, m.in. werbalnych, na to, że jest to inny 
typ gestu, a jego fizyczne cechy zgadzały się z opisem.  
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na semantyczną treść, ale ze względu na treść pragmatyczno-dyskursywną. Beats za-
znaczają wprowadzenie nowych postaw, podsumowań toku narracji, wprowadzenie 
nowych wątków itp. Tym samym beats znakują informację, która nie tyle posuwa do 
przodu wątek narracyjny, ale dostarcza informacji o strukturze, według której wątek 
narracyjny się rozwija. Wraz z beats fakty z metapoziomu dyskursu mogą być bezpo-
średnio wprowadzane do narracji, sygnalizując, iż jakkolwiek coś w mowie odnosi się 
do jakiegoś wydarzenia, odbiega to jakoś od opowiadanego biegu zdarzeń. Tego typu 
rozbieżności mogą trwać krótko, a nawet kończyć się w ramach jednego słowa” (Mc-
Neill, 1992: 15).  

Kolejny typ gestów to gesty ściśle zależne od toku słownego i bez niego nieko-
dowane.  

Gesty kohezywne, czyli tzw. spajacze tekstu lub inaczej gesty spójnościowe peł-
nią funkcję łączenia tematycznego bliskich, lecz oddzielonych czasowo części dyskur-
su. Owa funkcja mowy została opisana w teorii dyskursu przez Hallidaya i Hasan 
(1979). Gesty zaliczane do kategorii spajaczy tekstu mogą stanowić kompilację „ikon, 
metafor, deiks lub uderzeń. Spójność jest tworzona za pomocą powtarzania tej samej 
formy gestu, ruchu. Gest kohezywny widoczny jest też często przed i po dygresji 
wprowadzanej przez mówiącego do toku słownego. Pojawienie się spajacza: przed 
i po dygresji ma na celu poinformowanie słuchającego o tym, do którego miejsca toku 
wypowiedzi ma powrócić po przerwaniu wątku dygresją (1992: 16–18). McNeill za-
obserwował także, że efekt kohezywny zawsze najpierw widoczny jest w kanale ge-
stowym i niekoniecznie musi mu towarzyszyć werbalne tego podkreślenie w przeci-
wieństwie np. do  języka suahili, który ma dwie cząstki – „ka” i „ki”33,  sygnalizujące 
pojawienie się dygresji i znaczące/zaznaczające, które zdanie należy do głównego 
wątku, a które do pobocznego. Języki europejskie nie dysponują jednak takim narzę-
dziem, dlatego też wykorzystują w zamian gesty (zwykle są to spajacze konwersacji, 
czyli, jak chce McNeill, kohezywy). 

W pracy z 1995 roku pt. Gesture and Though McNeill rezygnuje z kategorii ge-
stów kohezywnych, która – jak sam tłumaczy – została wyparta przez pojęcie ca-
tchmentu, ponieważ funkcję anafory może pełnić praktycznie każdy gest (2005: 41).  

Chodzi generalnie o taką sytuację w toku wizualnej wypowiedzi, gdy kilka ge-
stów tej samej osoby, niekoniecznie występujących tuż po sobie, przybiera podobną 
formę. „Catchment jest rodzajem nici, uformowanej ze wzrokowo-przestrzennej wy-
obrażeniowości” (McNeill, w druku: 9)34. Ta nić spaja poszczególne elementy dyskur-
su w większe, znaczące części. Od wewnątrz catchment35 służy zatem porządkowaniu 
przedstawianych przez mówiącego treści (por. tamże), a zatem pełni funkcję „spaja-
nia tekstu”.  

33 McNeill (1992: 183) podaje ten przykład za Hopperem (1979). 
34 McNeill D. (w druku): Gesture: a Psycholinguistic Approach, online: http://mcneilllab.uchicago.edu/pdfs/ges-

ture.a_psycholinguistic_approach.cambridge.encyclop.pdf  [ukaże się drukiem w: Hogan P. C. (red.): The Cambridge 
Encyclopedia of the Language Sciences]. 

35 Trudno w języku polskim  znaleźć słowo czy nawet frazę oddającą pełne znaczenie tego terminu. Najbliż-
szym byłoby chyba sformułowanie kohezja gestyczna lub właśnie gesty w funkcji spajanie tekstu, albo metaforycz-
nie: tekstowe złapki. 
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I jest to chyba jedyna zmiana, jaką McNeill wprowadza do swojej klasyfikacji 
gestów. Twierdzi też, że za pomocą ikoniczno-metaforyczno-deiktyczno-batutowego 
kwartetu (tamże: 41) był w stanie wraz ze współautorką taksonomii Eleną Levy skla-
syfikować niemal wszystkie gesty, jakie wystąpiły w analizowanych przez nich 
wspólnie materiałach (tamże: 38). Z przedstawionego przez McNeilla (2005: 42) kilka 
stron dalej zestawienia wynika, że zidentyfikowano ok 80% gestów. Nie oznacza to 
jednak, że pozostałe 20% nie należy do żadnej z czterech wymienionych kategorii, 
tylko że wśród interpretujących nie było jednoznacznej zgody co do ich charakteru. 
Wiele gestów bowiem bądź ze względu na ich kompleksowość, bądź niewyraźność, 
nie poddaje się łatwej interpretacji. Pamiętajmy jednak, że McNeilowski „kwartet ge-
stów ikoniczno-metaforyczno-deiktyczno-batutowych” nie wyczerpuje wszystkich 
niewerbalnych sposobów i możliwości niewerbalnego symbolizowania znaczeń, ale 
McNeilla interesuje przede wszystkim „gestykulacja” (termin zaproponowany został 
po raz pierwszy przez Kendona) obejmująca gesty spontaniczne, nieskonwencjonali-
zowane, współwystępujące z mową i pozbawione cech lingwistycznych (2005: 5, 12). 
Zdaniem McNeilla te właśnie gesty najczęściej pojawiają się w kontekście codzienne-
go użycia (tamże: 5). Przeprowadzona przez niego  klasyfikacja dotyczy zatem gesty-
kulacji oraz gestów obramowanych mową (speech-framed) (McNeill, 2010), czyli ta-
kich, które towarzyszą pauzom werbalnym i lukom gramatycznym, tzn. zastępują da-
ne słowo czy wyrażenie, uzupełniając konstrukcję syntaktyczną. Nie obejmuje ona 
natomiast emblematów – kategorii dość często pojawiającej się we wcześniejszych 
typologiach i według McNeilla przez wielu ludzi po prostu utożsamianej z gestam 
(tamże: 4)36.  

2.6.3. Krytyka, refleksje i rozważania nad klasyfikacją McNeilla 

Możemy zauważyć, że wszystkie rodzaje gestów z McNeillowskiego „kwartetu” poja-
wiały się we wcześniejszych klasyfikacjach, choć czasem pod nieco innymi nazwami 
lub bez konkretnej nazwy. Wspominałam już, że nawet pojęcie „gestu  metaforyczne-
go” nie jest nowe,  pisał już o tym Wundt, z tą różnicą, że nazywał je  „gestami symbo-
licznymi”37.  

Doceniwszy niebagatelny wkład McNeilla w badania nad gestami, niemieckie 
badaczki Cornelia Müller oraz Ellen Fricke zarzucają mu użycie niesprecyzowanych 
i nieprzemyślanych kryteriów podziału (Müller, 1998: 101; Fricke, 2007: 169). I tak, 
przykładowo, według Müller (tamże) klasyfikacja oparta jest na trzech różnych kryte-
riach:  

1) kryterium fizykalnym czy też formalnym (fizyczna forma gestu) – i tak wy-
odrębniono batuty – na podstawie ich cech fizycznych oraz funkcji; 

2) kryterium semantycznym (relacja między znakiem a referentem w odnie-
sieniu do trójpodziału znaków według Peirce’a na ikony, wskaźniki i symbole) – i tak 

36 I oczywiście mimiki.  
37 Przypominają też o tym: Cienki i Müller, 2008; Kendon, 2004.  
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wyodrębniono ikony i deiksy (w przypadku ikon mamy do czynienia z relacją podo-
bieństwa, w przypadku deiks – z relacją indeksującą, ale podział ten oparty jest też 
w pewnym stopniu na kryterium fizycznym)38. 

3) kryterium funkcjonalne – i tak wyodrębniono znaki kohezji tekstu i batuty.
W zasadzie można by mówić też o czwartym kryterium – semiotyczno-

kognitywnym, czyli biorącym pod uwagę rodzaj procesu poznawczego leżącego 
u podstawy formacji znaku – na podstawie tego kryterium bowiem McNeill odróżnia 
gesty metaforyczne od ikonicznych39. 

I tu pojawia się bodaj największa trudność i  największy problem: jeżeli gesty 
metaforyczne są także ikoniczne, to czym są same ikony. W rzeczy samej każdy gest 
jest ikoniczny i inny być nie może, ale nie oznacza to ani tego, że jest albo bierno-
naśladowczy, ani tego, że aż tak wymknął się spod kontroli ciała jako jednak jedynego 
dysponenta gestu, że wykreślił li tylko mentalne linie i „abstrakcyjne obrazy”? Nie 
może tak być. Ten paradoks zauważa Müller, przeprowadzając analizę porównawczą 
obu typów gestów i stwierdza, że zarówno jeden, jak i drugi ich rodzaj można zakwa-
lifikować do ikonicznych znaków. Natomiast – „to, co je różnicuje, to fakt, czy gesty 
obrazują aspekty samego referenta (referent), którym może być jednostka, akcja, re-
lacja – czy aspekty jednostek, akcji lub relacji, w zakresie których referent jest charak-
teryzowany (odniesienie metaforyczne)”40 (za: Cienki, Müller, 2008: 486).  

I właśnie pewnego rodzaju kontrpropozycję dla McNeillowskiego rozróżnienia 
na ikony i metafory stanowi funkcjonalna klasyfikacja gestów Cornelii Müller zawarta 
w artykule z 1998 r. pt. Iconicity and gesture, która za główne kryterium przyjmuje 
k o m u n i k a c y j n e  funkcje gestów. Jej punktem wyjścia jest klasyczny podział 
funkcji języka Karla Bühlera ([1936] 1982, za: tamże) na: 1) przedstawiającą (repre-
zentującą)41, 2) ekspresywną (wyrażanie subiektywnej perspektywy nadawcy) oraz 
3) impresywną (oddziaływanie na adresata). Te same funkcje można – zdaniem Mü-
ller – przypisać gestom. I tak, jak znak językowy, każdy gest może pełnić kilka funkcji 
jednocześnie, choć zazwyczaj jedną z nich można określić jako dominującą (Müller, 
1998: 87–91, 104–130). 

Müller skupia się na gestach z dominującą funkcją r e p r e z e n t u j ą c ą  
( p r z e d s t a w i a j ą c ą ), wśród których wyróżnia trzy typy: 1) g e s t y  r e f e r e n -
c y j n e  (przedstawiające obiekty, idee, relacje, czynności itd.), 2) g e s t y  d y s k u r -
s y w n e  (strukturyzujące wypowiedź: podkreślające, łączące oraz dzielące – Müller 
umieszcza w tej grupie również gesty wyliczające) oraz 3) g e s t y  p e r f o r m a -
t y w n e  (zdefiniowane tak, jak u Kendona, jako związane z towarzyszącym im aktem 
mowy, np. obroną, prezentacją, rozważaniem, odrzuceniem itd.). Gesty referencyjne 

38 Sam McNeill (2010) twierdzi, że inspirował się podziałem Peirceowskim. 
39 Na ten 4 wymiar zwróciła uwagę Anna Karna (2012): Abstrakty w naszych rękach (niepublikowana praca 

magisterska), Wydział Polonistyki UJ. 
40 „Müller (1998a) argues that McNeill’s iconic and metaphoric gestures are in fact both equally iconic signs, 

but what distinguishes them is whether they depict aspects of the referent itself (concrete reference) – which 
could be an entity, action, or relation – or aspects of the entity, action, or relation in terms of which the referent is 
being characterized (metaphoric reference)”. 

41 Polska tradycja językoznawcza za logikami mówi tu o funkcji referencjalnej języka. 
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dzielą się na dwie kategorie: k o n k r e t n e  (przedstawiające rzecz lub czynność fi-
zyczną) oraz a b s t r a k c y j n e  (przedstawiające abstrakcyjną ideę przeniesioną do 
domeny fizycznej).  

Müller traktuje zaproponowaną przez siebie klasyfikację jako kontrpropozycję 
dla wcześniejszych typologii, w tym głównie McNeillowskiej, a jej podział na gesty 
odnoszące się do konkretów i abstraktów ma być alternatywą dla podziału McNeilla 
na gesty ikoniczne i metaforyczne. Krytykuje ona jego wczesne sformułowanie, że 
gesty metaforyczne obrazują konkretną metaforę dla konceptu42. Raczej, twierdzi Mü-
ller, obrazują one k o n k r e t n ą  b a z ę  wyrażonej słownie metafory. Ostatecznie jej 
rozróżnienie jest jednak właściwie identyczne z rozróżnieniem McNeilla.   

Z kolei klasyfikacje Müller i Kendona43 różnią się rozumieniem pojęć repre-
zentacji i referencji: dla Kendona referencja jest pojęciem szerszym niż reprezentacja, 
dla Müller odwrotnie. Müller używa pojęcia reprezentacja (za Bühlerem) w bardzo 
szerokim znaczeniu, którego jednak nie precyzuje – choć wydaje się, że reprezentacja 
w jej ujęciu jest terminem szerszym niż referencja u Kendona. Zamieszczone przez 
nią przykłady sugerują, że włącza ona deiksy zarówno w obręb gestów referencyj-
nych, jak i reprezentujących, podczas gdy u Kendona deiksy odnoszą się, ale nie repre-
zentują.  

W ogóle wśród większości badaczy gestów, tzw. referencyjna funkcja gestu 
budzi znacznie większe zainteresowanie niż tzw. funkcja pragmatyczna, funkcja inte-
rakcyjna natomiast bywa zupełnie pomijana.  

Istnieje również kilka klasyfikacji sposobów reprezentacji używanych w ge-
stykulacji.  

I tak holenderski badacz Alan Cienki wraz z Cornelią Müller (por. Cienki, Mü-
ler, 2008). zwracają uwagę na fakt, iż metafory wyrażane przez gest nie zawsze po-
krywają się z tymi, które są obecne w tym samym czasie w mowie. Szkoda jednak, że 
nie zauważają obecności metonimicznej podstawy w geście. Podkreślają także, rozwi-
jając teorię McNeilla, że nie tylko gesty i znaczenia językowe cechuje dynamizm, lecz 
już sama metafora jest zjawiskiem dynamicznym i stopniowalnym. Dwójka badaczy 
opisuje także, jaka jest rola gestów w przekazywaniu znaczeń metaforycznych: „Gesty 
mogą przestrzennie przedstawiać elementy z domeny źródłowej metafory”44 (tamże: 
495). Natomiast sama forma gestów, a przynajmniej niektórych gestów, jest ikonicz-
nym odtworzeniem codziennych prostych czynności. Do tego założenia odnosi się 
podział gestów ze względu na rodzaj czynności wykonywanej rękami w trakcie ge-
stykulacji, zaproponowany przez Cornelię Müller (1998a, 1998b). Trzy z czterech 
rodzajów gestów wyróżnionych w tej klasyfikacji, (poza metaforą) pochodzą bezpo-
średnio właśnie z naśladowania codziennych czynności. Gesty należące do tych trzech 
kategorii obserwujemy, kiedy:  

42 The gesture depicts a concrete metaphore for the concept (McNeill, 1992: 14). 
43 O klasyfikacji Kendona pisałam w tej pracy w innym miejscu, Kendon (2004: 158–175, 225) proponuje na-

stępującą klasyfikację funkcji, jakie mogą pełnić gesty. Ich trzy podstawowe role to: referencyjna, pragmatyczna 
oraz interakcyjna/interpersonalna. 
44 „Gestures can spatially depict elements from the source domain of a metaphor”. 
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– ręce zachowują się tak, jakby wykonywały czynność instrumentalną (np. za-
mykanie okna, podawanie przedmiotu na otwartej ręce itp.), 

– ręce modelują w przestrzeni krótkotrwałe rzeźby (ramę obrazu, kształt glo-
bu itp.), 

– ręce rysują (np. trasę na mapie, kształt ramy obrazu) (por. Cienki, Müller,
2008: 495; Kendon, 1997:112). 

Dla porównania cztery lata później Jürgen Streeck (2008) wyróżnia już dwanaście 
sposobów gestycznej reprezentacji45, a – jak sam zaznacza – Timo Sowa (2006, za: 
tamże) wylicza ich aż osiemdziesiąt cztery. Niewątpliwie prowadzi to do absurdu, 
dlatego Kendon (2004: 160), po rewizji tekstów różnych autorów, wymienia trzy 
podstawowe techniki, które powtarzają się u wszystkich. Są to: m o d e l o w a n i e  
(modelling), o d e g r a n i e / p a n t o m i m a  (enactment/pantomime) oraz o b r a -
z o w a n i e  (depiction). W modelowaniu jedna z części ciała (najczęściej ręka lub rę-
ce) reprezentuje obiekt, przy czym jej ułożenie może ikonicznie przypominać jego 
kształt. Pantomima to imitacja konkretnej czynności. Obrazowanie natomiast polega 
na rysowaniu bądź rzeźbieniu w powietrzu kształtu obiektu.  

45 Te dwanaście sposobów gestycznej reprezentacji to: 1. Modeling – używa się części ciała jako znaku dla jakiegoś 
obiektu; 2. Bounding – gesty te zazwyczaj przedstawiają rozmiary (Sowa, 2006), np. odległość, szerokość lub wy-
sokość (dosłownie lub metaforycznie); 3. Drawing – „rysowanie kreski” za pomocą przedłużenia palca wskazującego 
– kiedy te „wirtualne linie” nabierają ograniczenia, to ruchy te mogą być odczytywane jako szkic (zarys czegoś); 
4. Handling – dane obiekty (przedmioty) są przedstawiane pośrednio poprzez schematyczne akty (czynności); 
przedmioty te są przedstawiane za pomocą jakiegoś przedmiotu – zwanego w artykule kluczem lub patykiem 
– poprzez zmianę przedstawianej czynności, np. przekształcenie zwykłego trzymania (chwytania) w uścisk, suge-
rujemy, jakie właściwości ma dany przedmiot – jego gęstość, zbitość, elastyczność; w przypadku pokazania czyn-
ności trzymania jakiegoś przedmiotu o wcześniej wymienionych właściwościach możemy się domyślać dzięki 
otworowi dłoni (sugeruje ona szerokość obiektu) – ruchy w tej grupie gestów są krótkie, zwięzłe, przedstawiane 
w sposób mało skomplikowany – ruchy w tych gestach są schematyczne i przenoszone są z codziennych doświad-
czeń ludzi – podnoszenie, trzymanie, wskazywanie, oddawanie i odkładanie rzeczy – czynności rutynowe; 5. Ma-
king – gesty te symulują czynność danej rzeczy lub przybieranie kształtów danej rzeczy – jej wytwarza-
nie/produkcję – to formowanie może przybrać formę przeniesienia do życia zindywidualizowanych jednostek w 
taki sposób, by oddać objętość i formę przedmiotu – ręce są formowane tak, jakby były częścią całości, a ruchy ich 
są dynamiczne i łączą te części w całość, która kreuje jakąś iluzję; 6. Scaping – nie wszystko jest „możliwe do stwo-
rzenia” (przedstawienia) jako zindywidualizowany obiekt; są także niepodzielne sfery i obszary, którym mogą być 
nadawane kształty za pomocą gestów; 7. Marking – za pomocą kropek, linii, narysowania figur (wykreowane roz-
miary, kształty – oznaczanie to polega na odniesieniu się do wirtualnych obiektów, które wcześniej zostały okre-
ślone – mamy ciągłe „trzymanie ramy”. Sowa (2006) podkreśla, że gesty te nie przywołują wirtualnych obiektów, 
ale pokazują (dodają) cechy obiektów, które już wcześniej były używane i w ten sposób ilustrują sekwencyjną, 
rosnącą naturę gestu; 8. Self-marking – wykonywanie gestów na powierzchni ciała – punktowanie, pokazywanie 
działania – podobne do mimetycznego odgrywania, np. kiedy pokazujemy sukienkę poprzez manipulowanie, 
„trzęsienie” i poprawianie jej. Mogą być to także mappae mundi  – obszar ciała jest kawałkiem znaczenia i tworzy 
przestrzenną mapę znaczeń, która wpisuje się w semantykę; 9. Model – (tworzenie za pomocą modelu świata) – 
jest to taki typ przedstawiania, który pojawia się, kiedy ludzie opowiadają historię lub rozpoczynają odgrywanie 
zdarzeń, np. aktorzy – wprowadzają widza w historię poprzez dynamiczne ruchy i rozwijają je w sposób sekwen-
cyjny (seryjne gesty) – kiedy narrator buduje „mały świat”, to odnosi się w tym do wyobraźni rozmówcy; 10. Abs-
tract motion (abstrakcyjne ruchy) – ręce pokazują ruch, ale nie jest on związany z obiektem, do którego się odnosi 
– ruch jest abstrakcyjny dla rąk i odpowiada wcześniej omawianemu w rozmowie przedmiotowi; 11. Acting –
pokazana jest tutaj praktyczna akcja rąk – nie jest za bardzo różne od handling, ale także dotyczy akcji – ruchu – w 
którym żaden przedmiot nie występuje – w tej grupie gestów istotne jest wywołanie akcji, a nie rzeczy; 12. Pan-
tomime. Ta klasyfikacja nie jest w artykule zobrazowana nawet jednym gestem. Z kolei mój bardzo liczny materiał 
zgromadzony pod hasłem IKONY, czyli gesty reprezentantywne (76 przykładów) w ogóle nie wskazuje na tak 
złożone (i niepotrzebne kategoryzacje). 
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Te wszystkie drobiazgowe podziały i drobiazgowe kategoryzacje byłyby nie-
potrzebne, gdyby zagraniczni badacze lepiej przyjrzeli się dwóm sprawom: tradycyj-
nemu Jakobsonowskiemu rozróżnieniu na 2 figury myśli: metaforę i metonimię oraz 
zauważyli, że przed tzw. schematami wyobrażeniowymi  (w ich kognitywnym rozu-
mieniu) istnieją schematy motoryczno-sensoryczne, czy też jeszcze wcześniej tzw. 
wzorce kinetyczne, o których mówią psychologowie rozwojowi, a które przejawiają 
się podprogowo w postaci schematów działań46. I że to wszystko naprowadza nas 
w przypadku tzw. gestycznych ikon na schematy metonimicznego procesu rozumie-
nia sensów.  

Zwróćmy też uwagę na to, że koncepcje Müller i Cienkiego (1986) oraz Müller 
(2008) faktycznie nie stanowią opozycji wobec klasyfikacji McNeilla, bo w istocie po-
zostawiają gesty metaforyczne samym sobie. Ale sam McNeill kontrastował gesty 
ikoniczne i metaforyczne, podkreślając, jednakowoż, że te drugie „są jak gesty iko-
niczne w takim sensie, że są obrazowe (pictorial), ale treść obrazowa reprezentuje 
raczej ideę abstrakcyjną niż konkretny przedmiot lub zdarzenie” (McNeill, 1992: 14). 
Jeżeli jednak wydzielać mamy  gesty metaforyczne na podstawie leżącego u ich pod-
stawy procesu konceptualizacyjnego i jeśliby mielibyśmy użyć tylko tego kryterium, 
należałoby uwzględnić również gesty będące rezultatem innego kluczowego procesu 
kognitywnego, a mianowicie metonimizacji. Temu niepokojowi o brak zauważenia 
drugiego procesu kognitywnego (opartego na Jakobsonowskim  pojęciu  przyległości 
i styczności) dawałam wyraz osobno, proponując, aby wśród gestów ikonicznych wy-
różnić gesty metonimiczne i metaforyczne. (Antas, 2006: 193), a ściślej jeszcze od-
różnić gesty metonimiczne od ikon metaforycznych. Ale skoro już dzielimy gesty na 
podstawie fundujących je kognitywnych procesów, może należałoby również wyod-
rębnić te będące rezultatem integracji konceptualnej47? W artykule z 2006 roku do-
wodziłam też, że same gesty ikoniczne nie są bierno-naśladowczymi kopiami rze-
czywistości, ale znakami twórczej z nią relacji pomiotu ludzkiego. Gesty ikoniczne nie 
są więc rysunkami rzeczy i stanów rzeczy – są raczej ich portretami mentalnymi. I to 
portretami zasadniczo zrelatywizowanymi do wyprofilowania (w tych rysunkach 
mentalnych) tych jakości rzeczy, które w umyśle mówiącego stanowią zasadniczą ich 
reprezentację (Antas, 2006: 192).  

Powracając jednak tymczasem do niepokojów Alana Cienkiego i Cornelli Mül-
ler wobec McNeillowskiej kategorii gestów metaforycznych: słusznie zauważają oni, 
że o metaforze w geście należałoby mówić podobnie jak o metaforze kognitywnej. 
Zauważają, bowiem, że gesty metaforyczne zazwyczaj są rozumiane jako taki rodzaj 

46 Bardzo radykalne jest w tej sprawie stanowisko psychologów Hostetter, Alibali (2008), którzy uważają, że 
gesty obrazujące pojęcia, zaklasyfikowane przez McNeilla do kategorii gestów metaforycznych, powstają z percep-
cyjnych i ruchowych symulacji przestrzennych schematów wyobrażeniowych, na których oparte są przedstawiane 
w komunikacie niewerbalnym metafory. Przykładem może być sposób ukazywania pojęcia sprawiedliwości (fair-
ness) poprzez dłonie poruszające się na przemian w płaszczyźnie pionowej, podobnie jak szale wagi. Podzielam to 
stanowisko i uważam podobnie. Założenia Hostetter, Alibali (2008) omawiam w rozdz. 3.4.4. 

47 Taką integrację pojęciową upatruję w niniejszej pracy w postaci takich gestyczno-słownych figur myśli jak: 
metaftonimia i złożone schematy wyobrażeniowe, w postaci amalgamatów, o czym w tej pracy bardziej obszernie 
osobno. 
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ruchu rąk, który opisuje określoną ideę poprzez odniesienie do konkretnych rzeczy, 
jednakże ograniczanie metafory do pojmowania jej w tych kategoriach nie jest słusz-
ne. Metafora to także kognitywna właściwość umysłu ludzkiego, umożliwiająca ro-
zumienie jednej rzeczy w terminach innej, czasem dwóch innych konkretnych przed-
miotów, jak wówczas, gdy opisujemy ciało kobiety, wykonując gest przypominający 
klepsydrę, czyli obrazujemy wciętą talię. Ten sposób rozumienia pojęcia metafory po-
zwala zauważyć, że ma ona potencjalną możliwość do aktywowania m i ę d z y d o -
m e n o w e g o  p r z e n i e s i e n i a  (cross-domain mapping), które można rozumieć 
jako wcześniej opisany proces kognitywnego zrozumienia jednej rzeczy w terminach 
innej (Cienki, Müller, 2008: 486). Ale taką właściwość wykazują tylko niektóre kulturo-
we emblematy, czyli Wundtowskie „gesty symboliczne”. I koło się zamyka48. 

Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli weźmiemy pod uwagę 
nie tylko gesty ikoniczne, ale również batuty i deiksy. Im przecież też możemy przypi-
sać ikoniczność. Ikonicznośc deiksy zasadza się na samym sposobie wskazania; a batu-
ty swoje wymiary ikoniczne i znaczące dla „mentalnej obróbki tekstu”, czyli wyróż-
nianie w nim elementów znaczących, obrazują właśnie swą ikoniczną postacią (cię-
ciem, siekaniem, ucinaniem czy wyróżnieniem, np. przez batutę palca wskazującego)49. 

Ewentualną „metaforyczność” batut sugerował Daniel Casasanto (2008), który 
twierdzi, że zidentyfikował proste gesty dwufazowe o znaczeniu figuratywnym, bez-
pośrednio lub pośrednio korelujące z ideami zawartymi w wypowiedzi. Chociaż bra-
kuje materiału dowodowego w większej ilości na potwierdzenie tej hipotezy, jest to 
pierwszy, na jaki się natknęłam, ślad poważniejszego potraktowania tej kategorii ge-
stów przez kognitywnych badaczy, tak mocno wciąż jeszcze „zainfekowanych” prze-
świadczeniem  McNeilla o ich znikomym charakterze poznawczym i semiotycznym. 
Prawda jest taka, że – jak do tej pory – batuty są jednym z najsłabiej zbadanych typów 
gestów. Casasanto – jak się wydaje – „przetarł oczy” i uważa, że odkrył nieopisany 
dotąd w literaturze rodzaj gestów, który nazwał „metaforycznymi batutami”. W pracy 
pokażę, że mylił się, sądząc, iż są to metafory, ale niewątpliwie nadają się na miano 
„gestów abstrakcyjnych”, ponieważ niewątpliwie tkwią za nimi określone schematy 
wyobrażeniowe, takie jak schematy dynamiki sił (Johnsona), i schematy motoryczne 
działań manipulacyjnych. Chociaż intuicje Casasanta nie są poparte licznymi przykła-
dami, a podawane przez niego przykłady nie są prototypowe i jako takie mogłyby 
zostać uznane za swego rodzaju wyjątki, z jego spostrzeżeń można wyprowadzić co 
najmniej dwa wnioski, oba jednakże podważające założenia McNeilla: 

48 Być może dlatego w najnowszych publikacjach mówi się – dość ostrożnie – nie tyle o gestach metaforycz-
nych, co raczej o różnych skomplikowanych powiązaniach między metaforą i gestem (por. Cienki i Müller 2008), 
przy czym jest wątek niezależny od wątku typologicznego. 
49 Sam McNeill (2005: 41–42) sugerował, aby „zamienić” kategorie gestów na wymiary: ikoniczny, deiktyczny, 
„podkreślający” (highlighting), metaforyczny oraz interakcyjny i uznać, że każdy gest może należeć w pewnym 
stopniu do każdego wymiaru, a nawet do kilku jednocześnie, ale niestety samą kategorię batut zredukował do 
wymiaru „podkreślającego” (highlighting), co uważam za niepoważny metodologicznie redukcjonizm w oparciu 
o mój własny materiał (liczący w samej kategorii batut 153 przykłady) i wyraźnie wskazujący na mentalne tło 
i mentalno-wyobrażeniowy schemat tkwiący za każdą z nich, czego dowodzę w rodz. 4.2. 
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1) batuty mogą pełnić funkcje reprezentacji (ponieważ ścieżka ruchu może od-
zwierciedlać schematy wyobrażeniowe i wyrażać bazujące na nich metafory – w wy-
mienionych badaniach był to schemat GÓRA – DÓŁ z towarzyszącą mu metaforą: DU-
ŻO (wartości abstrakcyjnej) = WYSOKO, MAŁO (wartości abstrakcyjnej) = NISKO);  

2) dwufazowość nie jest stuprocentowym wyznacznikiem batutowości (Casa-
santo, 2008). 

Powracając jednak do klasyfikacji McNeilla (1992, 2005), trzeba przyznać, że mimo 
tak wielu prób podjętych przez jego spadkobierców (idących w kierunku funkcjonal-
nej analizy gestów ) – zdaniem Kendona – klasyfikacje stawały się z czasem coraz 
bardziej kategoryczne, ale mimo usilnego dążenia autorów do precyzji nie udało się 
stworzyć tej idealnej – nawet u McNeilla kategorie nakładają się na siebie (Kendon, 
2004: 103). 

Obecnie można zaobserwować w nauce inną tendencję: odwrót od próby 
ustanowienia systematyzacji idealnej i zgodę na niedoskonałość już istniejących kla-
syfikacji, ponieważ uważa się je za użyteczne instrumenty badawcze (por. Kendon, 
2004: 85), a nie za cel sam w sobie. Kendon (tamże: 107) twierdzi, że nie powinno się 
ich traktować jako czegoś więcej niż „tymczasowe narzędzia do lokalnego użytku”. 
Mimo różnorodności terminologicznej panuje więc między badaczami ogólna zgoda 
co do głównych typów gestów (tamże). Zarówno Kendon (tamże: 84–85), jak i McNe-
ill (2005: 38) postulują przejście od sztywnych kategorii do wymiarów lub funkcji, 
z uwzględnieniem faktu, że dany gest może pełnić kilka funkcji lub należeć do kilku 
wymiarów jednocześnie, a treść znaku ma większe znaczenie niż jego rodzaj (tamże: 
38, 41).  

Generalnie gesty uznawane są za fenomen wymykający się wszelkim próbom 
systematyzacji, bowiem – jak pisał Streeck – „Gesty konwersacyjne są spontaniczne 
i czasem improwizowane, rzadko poddają się kontroli i nie da się wtłoczyć ich w sys-
tem reguł. Ale są przez to jeszcze bardziej interesujące […]” (2009: 3). W podobnym 
duchu wypowiadał się Kendon, pisząc:  „[…] nie należy podejmować wysiłków w celu 
stworzenia jednego ujednoliconego schematu klasyfikacji (gestów), ponieważ możli-
wych jest tak wiele różnych wymiarów porównania. […] taką konkluzję dyktuje sama 
natura gestu” (Kendon, 2004: 84). Sadzę podobnie. O wiele ważniejsze wydaje się 
głębsze i jeszcze głębsze zrozumienie ich roli w procesie tworzenia i produkowania 
znaczeń oraz sensów znaczeń w toku spontanicznej wypowiedzi mownej – w aktach 
komunikowania się.  

Takie też jest  powszechnie przyjęte stanowisko wobec gestycznych klasyfika-
cji: uważa się je za użyteczne o tyle, o ile przyczyniają się do poszerzenia naszej wie-
dzy o gestach – mimo wszystko warto bowiem – jak pisze McNeill (2005: 38) – opi-
sywać ich różnorodność. 
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2.6.4. Kontinuum Kendona 

Od niedawna podejmuje się próby radzenia sobie z heterogenicznością gestów po-
przez opisywanie ich cech za pomocą skal. Pierwszą taką skalę zaproponował Kendon 
w 1988 roku (za: Kendon, 2004: 104), umieszczając na jednym jej końcu gesty zbliżo-
ne charakterem do znaków językowych, a na drugim końcu gesty zupełnie do nich 
niepodobne50. McNeill (2005) nazwał powyższy koncept „kontinuum Kendona” i roz-
szerzył go o dodatkowe skale51. Dla Kendona kontinuum służyło pokazaniu, jak róż-
norodna może być ekspresja gestyczna: z jednej strony – jak bardzo gesty mogą 
różnić się od słów i z drugiej – jak bardzo mogą je przypominać (tamże), McNeillowi 
kontinu-um służy jako narzędzie do precyzyjnego zdefiniowania preferowanej przez 
niego „gestykulacji”, która zawsze znajduje się na lewym końcu każdej skali.  

I tak McNeill w opublikowanym na stronie internetowej swojego laboratorium 
artykule Gesture: a  psycholinguistic approach52 przywołuje klasyfikację Adama Ken-
dona, który wyróżnił – jego zdaniem – 5 rodzajów gestów na skali53, która przez Mc-
Neilla na jego cześć została nazwana S k a l ą  K e n d o n a  ( K e n d o n ’ s  C o n t i -
n u u m ) .  Według McNeilla na skalę składają się następujące gesty:  

G e s t y k u l a c j a  (gesticulation) – to ruch, który ucieleśnia znaczenie połączone 
z towarzyszącą mu mową54. Ten rodzaj gestów jest najczęściej spotykany w życiu 
codziennym i ma najwięcej możliwości zastosowania. Zazwyczaj jest wykonywany 
przez ramiona i ręce, ale nie musi się do nich ograniczać – funkcję trzeciej ręki może 
objąć np. głowa – szczególnie jeśli ręce są w jakiś sposób ograniczone; także nogi 
i stopy mogą brać udział w gestykulacji.  

Gestykulacja jest w 90% zsynchronizowana z mową współznaczącą (co-
expressive), może ją również wyprzedzać. Współznacząca mowa i zsynchronizowane 
współznaczące gesty (co-expressive speach and gesture) tworzą jednostki ściśle zwią-
zane znaczeniowo, które są w stanie oprzeć się zewnętrznym próbom rozdzielenia55. 
Jest to – dla McNeilla – kolejne potwierdzenie tezy, że gest i mowa tworzą nieroze-
rwalna całość.  

 Bardzo rzadko (praktycznie nigdy) zdarza się, żeby gest pojawiał się po wy-
powiedzeniu słów współznaczących. Również podczas pauz nie pojawiają się ruchy 
tego rodzaju.  

Gestykulacje56 zawierają zarówno treści uniwersalne (universal), jak i specyficzne 
dla danego języka (language-specific). Pojawiły się we wszystkich badanych przez 

50 W oryginalnej wersji Kendona (2004) na to kontinuum składają się cztery kategorie: gestykulacja, emblematy, 
pantomima oraz znaki. 

51 Autorką innego niezależnego rozwinięcia  tego pomysłu jest Marianne Gullberg (za: Kendon 2004: 105–106). 
52  http://mcneilllab.uchicago.edu/pdfs/gesture.a_psycholinguistic_approach.cambridge.encyclop.pdf (data do-

stępu: 22.06.2011). 
53 McNeill nie podaje konkretnego odniesienia do Kendona.   
54 Embodies a meaning relatable to the accompanying speech  (McNeill, 22.06.2011: 1).   
55 Speech and synchronous co-expressive gestures form a tightly bound unit, capable of resisting outside forces at-

tempting to separate them) (McNeill, 22.06.2011: 5). 
56 McNeill tak naprawdę stworzył osobną kategorię zwaną gestykulacją, która pełni funkcję komplementarną 

wobec słów, tzn. taką, gdzie gesty mają  bardzo istotny wkład w ostateczne znaczenie wypowiedzi i cała skala 
Kendona ma uzasadnić, że właśnie ten rodzaj kategorii ma najsilniejszy związek gestu z mową. 
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laboratorium McNeilla językach, co więcej, przy badaniach polegających na opisywaniu 
tej samej kreskówki użytkownicy różnych języków wykonywali podobne gesty (choć 
pojawiają się różnice typowe dla dwóch grup językowych: satelitarnej i werbalnej).  

G e s t y  k s z t a ł t o w a n e  m o w ą  (Speech-framed gestures) (McNeill, 22.06.2011: 
2) – są częścią zdania, wypełniają „szczelinę” w zdaniu, uzupełniają strukturę wypo-
wiedzi. Od gestykulacji różnią się przede wszystkim czasem wykonania – wypełniają 
lukę stworzoną w wypowiedzi, nie muszą być zsynchronizowane, są współznaczące, 
ale odnoszą się do sposobu wykonania gestu57.  

E m b l e m a t y  (Emblems) (McNeill, 22.06.2011: 2) – są skonwencjonalizowany-
mi znakami (na przykład skierowany do góry kciuk jako oznaka „OK”). Emblematy lub 
gesty im podobne są uwarunkowane kulturowo, mają ustandaryzowaną formę i zna-
czenie, są zróżnicowane w zależności od języka. Ten rodzaj gestu posiada swoje zna-
czenie niezależnie od mowy, aczkolwiek może występować razem z wypowiedzią – 
tworzą raczej intencjonalny akt mowy niż strukturę językową. Podobnie – Knapp 
i Hall podkreślają również, że warunkiem istnienia emblematów jest zgoda wśród 
członków danej grupy (społeczeństwa), co do znaczenia tego znaku (Knapp, Hall, 
1997: 317). Znajomość gestów tego rodzaju podobna jest do znajomości słownictwa 
– zazwyczaj są to ruchy wykonywane w pełni świadomie, najczęściej ręką (choć nie
zawsze). Użycie tego rodzaju sygnałów również podobne jest do użycia słów – w za-
leżności od kontekstu mogą mieć różne nacechowanie, np. ten sam gest może być ob-
raźliwy lub humorystyczny (Knapp, Hall, 1997: 318–320). 

Szczególnie istotny jest fakt, że emblematy są różne dla każdej z kultur. Bardzo 
często zdarza się, że w odmiennych kulturach funkcjonują gesty bardzo podobne 
w formie, jednak o zupełnie innym znaczeniu, co jest często i chętnie opisywane 
w pracach na temat gestów emblematycznych. Przykładów można podawać wiele – 
stukanie się rozłożoną dłonią po szyi w Polsce oznacza picie alkoholu, a we Francji 
symbolizuje gilotynę – ścięcie głowy jako symbol śmierci. Knapp i Hall podają przy-
kład „kciuka skierowanego w górę”, który w USA (i niektórych krajach Europy – w 
tym w Polsce) jest odczytywany pozytywnie jako wszystko w porządku, a w krajach 
Bliskiego Wschodu jest bardzo wulgarny (tamże: 322). 

Z  kolei emblemat „pierścienia” (ring gesture) – gest, w którym „czubki kciuka 
i palca wskazującego stykają się, tworząc koło” – występuje w wielu kulturach, lecz 
w każdej ma inny desygnat, np. we Francji znaczy „świetnie, doskonale”, w Japonii 
oznacza pieniądze, na Malcie jest gestem obscenicznym i  obraźliwym (Calbris, 2011: 
20), w Ameryce Północnej natomiast oznacza „OK” (McNeill, 2005: 5).  

Emblematy mogą mieszać się z gestami innego rodzaju zarówno symultanicz-
nie, jak i w kolejnych sekwencjach.  

Kendon (1992, za: Kendon, 2004: 335) określa emblematy jako gesty „cytowal-
ne” (quotable), ponieważ zazwyczaj dają się one „przetłumaczyć” na konkretne słowo 

57 “These gestures time differently from gesticulations – they occupy a gap that fills a grammatical slot, rather 
than synchronizing with speech that is co-expressive”, s. 2. Jak podaje McNeill, twórcą tego terminu jest Karl-Erik 
McCullough (McNeill, [22.06.2011]: 2). Tej też klasy nie wymienia Kendon (por. Kendon 2004: 104). 
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lub frazę. Jednak, w odróżnieniu od „gestów obramowanych mową”, nie są one za-
zwyczaj częścią zdania, lecz kompletnym ruchem interakcyjnym (2010: 339–340).  

Arbitralność emblematów nie jest jednak tak absolutna jak arbitralność słów, 
raczej jest wynikiem procesu historycznego, w którym początkowa naturalna relacja 
między znakiem a znaczeniem zmieniła się w relację symboliczną. Geneviève Calbris 
(2011: 20) dowodzi umotywowania gestu pierścienia: w przypadku każdego z wy-
mienionych wariantów da się zauważyć leżący u podstawy ikoniczny związek między 
formą i znaczeniem gestu58.  

Niestety badania nad nimi ograniczają się raczej do tworzenia list emblematów 
już istniejących, ewentualnie porównywania tychże list (Kendon, 2010 [2004]: 339) 
niż poszukiwania ich etymologii, dlatego wciąż niewiele wiadomo o tym, jak powstają 
„kinetyczne symbole”.  

Dla McNeilla kwestia arbitralności formy i znaczenia jest jednym z głównych 
kryteriów służących odróżnieniu emblematów od gestów „pragmatycznych”, w któ-
rych również można zaobserwować dość stabilny związek między formą i znacze-
niem. McNeill porównuje np. emblemat – gest pierścienia o znaczeniu „OK” z bliskim 
mu „gestem precyzji” (2010) oraz z gestem określanym jako PUOH – Palm Up Open 
Hand, czyli „otwarta dłoń skierowana w górę”, oznaczającym zazwyczaj prezentację 
lub „wręczenie” obiektu dyskursu interlokutorowi (2005: 49–51). W emblematach 
związek między formą i znaczeniem jest na tyle sztywny, że funkcjonuje on na zasa-
dzie „wszystko albo nic” – tzn. albo zostaną spełnione pewne normy formalne i roz-
poznajemy gest jako emblemat o określonym znaczeniu, albo nie. Według McNeilla 
cecha ta jest wspólna emblematom i morfemom. Natomiast w pozostałych gestach 
modyfikacja formy skutkuje modyfikacją znaczenia. Np. „gest pierścienia” wykonany 
za pomocą kciuka i palca środkowego zamiast palca wskazującego nie zostanie roz-
poznany jako „OK”, ale wciąż może być interpretowany jako „gest precyzji” (w „geście 
precyzji” palce nie muszą również stykać się, tworząc zamknięty krąg, mogą pozostać 
w pewnej odległości). Znaczenie gestu PUOH można niuansować, zmieniając napięcie 
dłoni lub zginając albo rozprostowując palce – emblematy natomiast nie poddają się 
takiemu stopniowaniu. 

4. P a n t o m i m a  (Pantomime). Według McNeilla (22.06.2011: 3) pantomima
jest niemym pokazem (dumb-show) – gestem lub sekwencją gestów opowiadającą 
historię bez słów, posiadającą wyraźną linię narracyjną. Nie chodzi mu jednak o pan-
tomimę teatralną, która poddana jest pewnym regułom formy, lecz o pantomimę po-
zbawioną ograniczeń systemowych (2005: 8)59. 

58 Podobnie Jakobson w artykule z 1989 roku pt. „Tak” i „Nie” w mimice wykazał umotywowanie przeciwstaw-
nych, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka, systemów potakiwania i przeczenia w bułgarskim kręgu kulturo-
wym i reszcie świata. Prawdopodobnie wszystkie emblematy były niegdyś znakami „naturalnymi”, jednak w przy-
padku niektórych z nich – np. „gestu rogacza” –  trudno czasem, nawet po skrupulatnych badaniach historycznych, 
ustalić ich pierwotną motywację (Morris, 1977: 31–32). 

59 Ten rodzaj gestów może być szczególnie istotny i pomocny w kontekście uczenia języków obcych – może 
być jedną z technik nauczania, czego dowiodła praca magisterska Ewy Ołdziejewskiej (2011), w której magi-
strantka analizowała gesty pantomimiczne nauczycieli języka polskiego jako obcego, gdzie lektorzy  odgrywali 
właśnie niewielkie nieme  scenki – pantomimy, których celem było nakierowanie studentów na odpowiednie sło-
wo, takie jak złożone predykaty (wyrażające czynności, np. otwieranie drzwi, mierzenie ciśnienia, robienie za-
strzyku itd.) czy imiesłowy przymiotnikowe (typu: przestraszony – gdzie nauczyciel wykonał pantominę naśladu-
jącą niemo człowieka skulonego i zgrzytającego zębami itp.). 
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5. Z n a k i  (Signs) (tamże: 3) są jednostkami leksykalnymi, czyli obrazowymi
odpowiednikami słów w językach migowych (np. ASL, czyli American Sign Language), 
posiadają swoje znaczenie i samodzielnie tworzą niezależne systemy językowe. Języki 
te mają strukturę podobną (chociaż nieidentyczną, przynajmniej w przypadku języka 
angielskiego oraz Amerykańskiego Języka Migowego) do języka mówionego, obejmu-
jącą gramatykę, „leksykon” oraz morfologię. Nie występują z mową, ponieważ są jej 
alternatywą. Stwierdzono też, że w przypadku osób słyszących jednoczesne używanie 
znaków i języka zakłóca oba systemy ekspresji. 

Stosując się do zaleceń McNeilla, Ewa Ołdziejewska spróbowała przenieść 
Kontinum Kendona (Kendon’s Continuum) na wykres60: 

W miarę poruszania się po skali można zaobserwować dwa rodzaje wzajemnych 
zmian:  

1) Stopień zależności gestu od mowy zmniejsza się od gestykulacji do znaków.
2) W tym samym kierunku wzrasta stopień posiadania właściwości tworzenia

samodzielnego języka. 

Pierwsza skala dotyczy związku gestów z mową – na lewym jej końcu znajduje 
się gestykulacja, która zawsze wykonywana jest z mową, potem to, co McNeill określa 
mianem Gesty kształtowane mową, czyli gesty, które  także muszą występować razem 
z wypowiedzią ustną, ale w inny sposób – raczej w kolejnych sekwencjach niż jedno-
cześnie, mają też konkretną funkcję językową (McNeill, 22.06.2011: 3)61,  kolejne są 

60 Ten obrazowy wykres  wykonała w ramach pracy magisterskiej Ewa Ołdziejewska (2011: 17): Znaczenie ge-
stów używanych przez lektora w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, niepublikowana praca magister-
ska  (materiały archiwalne, Zakład Teorii Komunikacji WP UJ Kraków). 

61 “Gesticulations are obligatorily accompanied by speech but have properties unlike language. Speech-framed 
gestures are also obligatorily performed with speech, but relate to speech in a different manner – sequentially 
rather than concurrently, and in a specific linguistic role”.  
       Niestety McNeill nie podaje ani jednego przykładu takiego gestu i nie kontrastuje tej kategorii z kategorią 
pierwszą jakimś dokładniejszym opisem czy przykładem, zatem nie możemy być całkowicie pewni, o co mu chodzi.  
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emblematy, które mogą występować z mową, ale nie muszą (dlatego były w przeszło-
ści określane jako gesty autonomiczne (Kendon, 2010: 335), na końcu zaś skali znaj-
duje się pantomima oraz znaki – zawsze występują samodzielne. 

Drugi aspekt skali dotyczy właściwości lingwistycznych gestów i okazuje się 
niemalże odzwierciedleniem skali pierwszej – to znaczy, im bardziej niezależny od 
języka jest dany rodzaj kinetycznej ekspresji, tym bardziej podobny językowi się sta-
je, zarówno pod względem funkcji, jak i struktury. Najwyżej na  skali znajduje się 
(znów) gestykulacja, która obowiązkowo towarzyszy mowie i nie ma właściwości 
tworzenia samodzielnych systemów językowych.  

Emblematom przypisane jest miejsce pośrednie: mają one pewne cechy lingwi-
styczne, ponieważ podlegają ograniczeniom systemowym, ale wiele je od języka róż-
ni: nie tworzą systemu porównawczego (contrastive system, np. nie istnieje emblemat 
oznaczający „częściowo OK”) oraz brak im potencjału syntaktycznego (nie da się 
stworzyć odpowiednika zdania z kilku emblematów). Pantomima (jako np. system 
znaków tanecznych) i znaki migowe są natomiast bardzo podobne do znaków języka, 
podobnie jak tzw. „znaki domowe” (homesigns), składające się na systemy porozu-
miewania tworzone przez niesłyszące dzieci nieuczone ani języka migowego, ani 
mówionego. McNeill podsumowuje powyższe obserwacje następująco: nie mamy do 
czynienia z aż takim paradoksem, jak mogłoby się wydawać. To pokazuje, że „gest” 
może przejmować cechy systemu lingwistycznego, ale jeśli to robi, przestaje być 
komponentem języka mówionego (2005: 9). 

Trzecim wymiarem skali czy też kontinnum Kendona/McNeilla (jeśli bierzemy 
pod uwagę tajemniczą kategorie dodaną przez McNeilla)62 jest stopień konwencjona-
lizacji, który według McNeilla zachodzi wtedy, gdy związek między formą i znacze-
niem gestu podlega społecznym standardom (tamże: 10). Rozmieszczenie typów eks-
presji jest zatem identyczne jak na skali od lewa do prawa czy od góry w dół, ponie-
waż konwencjonalizacja to jedna z właściwości języka. 

Czwarty wymiar skali  opiera się na charakterze semiozy. Ten wymiar pokazuje 
bogactwo wyłaniające się z połączenia gestykulacji i mowy w zjednoczony system 
językowo-gestyczny (tamże). Do opisu semiotycznych cech ekspresji kinetycznej Mc-
Neill używa czterech terminów: globalność przeciwstawiona jest segmentacyjności, syn-
tetyczność natomiast – analityczności. Znak globalny to taki, w którym znaczenie czę-
ści zdeterminowane jest znaczeniem całości. W przypadku znaku segmentacyjnego 
jest odwrotnie: znaczenie całości jest sumą znaczeń części. Gestykulacja ma charakter 
globalny, język zaś – segmentalny. Z kolei syntetyczność oznacza zdolność łączenia 
w sobie wielu znaczeń, analityczność natomiast, że poszczególne znaki mają w danym 
kontekście jedno znaczenie. Gestykulacja jest syntetyczna, ponieważ dany gest gro-
madzi w jednym symbolu różne znaczenia rozrzucone po całym towarzyszącym jej 
zdaniu (tamże: 11)63. Język natomiast jest analityczny. 

62 Czyli gesty kształtowane mową. 
63 “[…] a single gesticulation concentrates into one symbol distinct meanings that might bespread cross the en-

tire surface of the accompanying sentence”. 
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Reasumując: według McNeilla gestykulację charakteryzuje – globalność i synte-
tyczność, pantomimę – globalność i analityczność, emblematy – segmentalność i syn-
tetyczność, język natomiast – segmentalność i analityczność. Gestykulacja zespolona 
z mową posiada wszystkie cztery cechy – to miał na myśli McNeill, mówiąc o bogac-
twie semiotycznym, będącym rezultatem połączenia dwóch trybów semiotycznego 
obrazowania  – słownego i gestycznego (McNeill, 2005: 9)64.  

2.6.5. Klasyfikacja Bavelas, czyli dyskusja o intrapersonalnym czy interperso-
nalnym charakterze gestykulacji 

Wszystkie wymienione w klasyfikacji McNeilla typy gestów wskazują na poznawcze 
(intrapersonalne) źródła „rodzenia się gestów”, czyli wspomagające myślowe i kogni-
tywne procesy mentalne zachodzące podczas produkcji mowy, chociaż nie do końca 
możemy być pewni, na czyich „usługach” są to gesty – czy są wyłącznie znakami my-
śli, czy też ich funkcja obrazowania wspomaga równocześnie „jakość” komunikacyj-
nego porozumienia. Trudno to rozstrzygnąć – na razie. 

McNeill wspomina też o istnieniu specyficznego rodzaju gestów tzw. butter-
worthów (Butterworths), gestów towarzyszących próbom przypomnienia sobie słowa 
lub wyrażenia, określanym jako niepowodzenia językowe (speech failures)65, a które 
wydają się służyć zdecydowanie bardziej nadawcy niż odbiorcy.  

Generalnie, psychologów badających gesty zawsze intrygowało to, na ile „wi-
dzialne akty znaczenia”66 mają charakter interpersonalny, a na ile intrapersonalny, 
czyli wspomagający samego nadawcę czy też jego pamięć. Z jednej strony – „widzial-
ne akty znaczenia” (visible acts of meaning) – termin ukuty przez Janet Bavelas i jej 
zespół badaczy są uzależnione od istnienia relacji nadawca–odbiorca. Oznacza to, że 
pojawiają się one przede wszystkim w dialogu i – jak wykazano w wielu badaniach 
(Bavelas et al., 2007)  – ich ilość zmniejsza się w takim układzie komunikacyjnym, gdy 
nadawca nie ma bezpośredniego kontaktu z odbiorcą. Z drugiej jednak strony – znaki 
te pojawiają się nawet w sytuacji, gdy nadawca jest sam. Oznacza to, że muszą one 

64 McNeill dosłownie pisze: „the two modalities supporting one another“, co w języku polskim często jest tłuma-
czone jako „dwa różne typy modalności”. Na Zachodzie współcześnie – po refleksji McNeilla i jego badaniach  
– karierę zrobił termin multimodality na oznaczenie różnych tryb ów se mi oty czn yc h. I w tym znaczeniu 
mulitimodality jest tak powszechnie używany. W języku polskim też używa się już tego określenia „multimodal-
ność” w takim znaczeniu i stosuje go np. polska badaczka Aneta Załazińska (i inni). Ale jeśli angielski termin jest 
właściwy, polskie  sformułowanie „multimodalność” jest fałszywe i mylące, bo naprowadza na „różnorodność 
modalną”, a termin modalność ma w tradycji lingwistycznej i logicznej swoją bardzo ugruntowaną tradycję i odno-
si się do problemu „modalności językowej” – czyli  aletycznego, epistemicznego czy deontycznego wyrażania stop-
nia pewności wobec sądów wyrażonych w zdaniu. Jest więc mylący i naprowadzający na zgoła inną dziedzinę 
poznawczą i badawczą i nie powinien być tak „przezroczyście” przenoszony na grunt polskiej terminologii języko-
znawczej. W tej pracy zawsze będę więc pisała o multimodality w znaczeniu „wielokrotność trybów semiotycznego 
wyrażania znaczeń”. 

65 Określenie to pochodzi od nazwiska brytyjskiego psycholingwisty Briana Butterwortha, którą to nazwę i typ 
gestu przejął McNeill z klasyfikacji Freedmana i Hoffmana z roku 1967 (McNeill, 1992: 77). 

66 Żeby nawiązać do artukułu Visible acts of meaning. An integrated message model of language in face-to-face 
dialogue, autorstwa Bavelas i Chovil z 2000 r., w którym autorki podkreślają rolę słyszalnych i widzialnych aspek-
tów użycia języka w rozmowie i gdzie do postulowanego zintegrowanego modelu języka włączają oprócz słów 
także gesty, mimikę i inne ruchy ciała. Do tych typów znaków należy dodać jeszcze efekty prozodyczne i paralin-
gwistyczne współwystępujące w języku mówionym (szczegółowiej o tym modelu pisze Załazińska, 2006: 67). 
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w komunikacji pełnić nie tylko funkcje interpersonalne, ale i intrapersonalne, wspo-
magające w pewien sposób nadawcę.  

Wielu badaczy zauważało żywą gestykulację podczas rozmowy telefonicznej 
i dlatego postulowano tezę, że gestykulacja wspomaga pamięć samego mówcy. Nie 
było jednak jasne, czy ułatwia mu samo formułowanie wypowiedzi, czy też wpływa 
na pamięć i możliwości przypominania. Wreszcie nie było jasności, co się stanie, jeżeli 
ograniczymy możliwość swobodnej gestykulacji. I dla kogo gest jest tworzony – 
nadawca gestykuluje sam dla siebie czy robi to z myślą o odbiorcy67? 

W roku 2004 Ezequiel Morsella i Robert Krauss w artykule: The role of gestures 
in spatial working memory and speech, opublikowanym w „Journal of American Psy-
chology” dowodzili, że gesty w sposób znaczący wspomagają pamięć. Miał o tym za-
świadczać następujący eksperyment. Osoby uczestniczące w specjalnie spreparowa-
nym doświadczeniu  miały opowiedzieć o wyświetlanych przez 45 sekund na ekranie 
komputera figurach. Wśród 40 schematycznych rysunków, np. zegara, kwiatka, klucza 
francuskiego, 12 z nich przedstawiało rysunki określone jako trudne do opisania, za-
pamiętania i nazwania. Drugiej grupie pokazywano takie same figury, ale po dziesię-
ciu sekundach znikały one z ekranu i należało je odtworzyć z pamięci. Obydwie próby 
powtórzono z udziałem innych osób, tym razem nie mogły one jednak swobodnie 
poruszać rękami. Ze wszystkich zarejestrowanych ruchów wybrano złożone, sponta-
niczne, nierytmiczne ruchy palców, dłoni i rąk, które badacze określi mianem gestów 
leksykalnych. Odrzucono inne ruchy, np. wycieranie nosa, które nie były związane 
z formułowaniem wypowiedzi. Na podstawie tych danych obliczono tempo gestykula-
cji, czyli proporcję czasu mówienia względem czasu gestykulacji.  

Wnioski z badań jednoznacznie wskazują, że gestykulowanie wpływa zarówno 
na mówienie, jak i na pamięć. Gdy staramy się przypomnieć sobie obraz przedmiotu, 
który widzieliśmy wcześniej, na 10 sekund wypowiedzi przypada ponad 4 sekundy 
gestykulacji. Kiedy jednak opisywany obraz jest przed nami, gestykulacja zajmuje już 
tylko 2,5 sekundy. 

Podobne dysproporcje występują przy opisywaniu trudno i łatwo definiowal-
nych rysunków. Mówienie o rzeczach, które łatwo nazwać, wyzwala znikomą ruchli-
wość dłoni. Natomiast trudne do zdefiniowania, opisania i zapamiętania obrazy pro-
wokowały badanych do zwiększenia tempa gestykulacji, szczególnie kiedy nie były 
one w chwili mówienia widziane. I odwrotnie: wypowiedź rwie się, pozostaje w niej 
więcej luk, kiedy nie możemy pomóc sobie gestem.  

Gestykulacja – zdaniem tych badaczy – wpływa więc na podtrzymanie tego, co 
psychologowie nazywają „pętlą fonologiczną”, czyli utrzymywaniem jakiegoś wyrazu 
w świadomości i wyartykułowaniem go. Z eksperymentu wynika, że gesty ułatwiają 
wydobywanie z pamięci określeń dotyczących przestrzeni, docieranie do „prze-
strzennych reprezentacji w pamięci roboczej”. Eksperyment wykazał, że wypowie-
dziom ludzi – średnio jednej trzeciej czasu ich trwania – towarzyszą ruchy dłoni i rąk. 

67 Odpowiedzi na te pytania szukało wielu badaczy, niektóre wyniki ich badań zebrała i omówiła Aneta 
Załazińska w  pracy Niewerbalna struktura dialogu (2006: 83–91), nie będę więc ich tu powtarzać.  
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Pozbawieni możliwości gestykulacji tracimy wątek, zacinamy się i mamy trudności 
z przypomnieniem sobie tego, co chcieliśmy powiedzieć. Gesty wpływają zwłaszcza 
na ten typ pamięci, który jest związany z wyobrażeniem przestrzeni68. 

Ale także, a może  przede wszystkim, gdy chodzi o tzw. „przestrzenie mentalne”. 
Generalnie psychologowie zauważali bowiem, że większość ruchów obrazo-

wych ma tajemniczy charakter leksykalny, nie zagłębiali się jednak w złożone procesy 
kodowania i dekodowania mowy i  nie dysponowali taki narzędziami, jakich dostar-
czyło nam językoznawstwo kognitywne, czyli takimi pojęciami jak: schematy wyobra-
żeniowe, pojęcie „przestrzeni mentalnej” i wreszcie zjawiskiem amalgamacji pojęcio-
wej. Ale na długo przed tym kiedy McNeill psycholog, ale kognitywista, zauważył me-
taforyczny i choć jeszcze nie „schematyczno-wyobrażeniowy” charakter gestów, czyli 
jeszcze w latach 30. XX wieku, Beeniamin Lee Whorf – językoznawca i badacz języków 
Indian amerykańskich – pisał: 

„Wiele gestów wykonywanych przez osoby mówiące językiem angielskim, 
a być może przez wszystkich użytkowników SAE, ma ilustrować przestrzennym ru-
chem coś, co odsyła nie do rzeczywistej przestrzeni, lecz raczej do metaforycznej 
przestrzeni imaginacyjnej. Inaczej mówiąc, jesteśmy bardziej skłonni demonstrować 
gest naśladujący „złapanie” w sytuacji, gdy mówimy o „złapaniu okazji”, niż w sytu-
acji, gdy mówimy o złapaniu piłki. Gesty zdają się precyzować metaforyczne i nie-
określone znaczenia wyrażeń”. (Whorf, 1982: 208–209).  Oczywiście – stanowisko 
Whorfa jest argumentem na rzecz intrapersonalnego charakteru gestu.  

Potrzebę obrazowania abstrakcyjnych idei czy pojęć postulowałyśmy (Antas, 
Załazińska) w artykule z 2005 roku pt. Mentalne ciało. Gesty jako znaki oswojonych, 
gdzie starałyśmy się dowieść tezy, że gesty – w istocie swej pierwotnie ikoniczne – 
odkrywają wyobrażeniową naturę pojęć tkwiących w umyśle. To, co nowe, a zatem 
obce, musi zostać włączone w siatkę istniejących pojęć, a ponieważ pierwotną bazą 
kształtującą nasze postrzeganie i kategoryzowanie świata są nasze doświadczenia w 
fizykalnym świecie, to one stają się kanwą rozumienia i ujmowania nowych, obcych 
pojęć. W ten sposób dokonuje się ludzkie oswajanie świata pojęć. Jest on oswojony, 
bo ujęty (tak jak ujmujemy coś w dłonie) w ramy fizykalnych kategorii przedmiotów, 
zdarzeń, ciężarów i sił. I myśli wyrażą to oswojenie pojęć właśnie w gestach, rękami 
dotykając, ważąc, podnosząc i ściskając pojęcia i znaki myśli, jak przedmioty fizyczne.  

To poczucie, że gestykulację należy wiązać z procesowaniem mentalnym i pro-
cesami poznawczymi obecne jest w dociekaniach wspominanej już psycholog Susan 
Goldin-Meadow, która w serii artykułów (1999; 2002; 2005) starała się dowieść, jak 
gestykulowanie wpływa pozytywnie na proces uczenia się i generalizowania zdobytej 
wiedzy u dzieci – stając zatem na stanowisku mówiącym o ich intrasubiektywnym 
charakterze, bo wskazującym na sposoby mentalnego procesowania. Badaczka 
(2002) w serii eksperymentów, w których poproszono dzieci, aby rozwiązały zadanie 
matematyczne, odkryła zjawisko, które określiła mianem gesture-speech mismatch 

68 Eksperyment ten bardziej szczegółowo opisuje Elżbieta Szadura w artykule pt. Dlaczego kiedy mówimy, to 
machamy rękami? Publikowane w Internecie na stronie: http://www.proekologia.pl/e107_plugins/content/con-
tent.php?content.6721 (data dostępu: 22.01.2005, ostatnia aktualizacja: 20.01.2005 12:53).  
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(niedopasowanie gestu do mowy), później w skrócicie określanym terminem misma-
tch. Określiła ona tym terminem sytuację, w której gest, mimo że towarzyszy mowie, 
nie pokrywa się z jej treścią, czyli gdy mówiący przekazuje dwie informacje jednocze-
śnie: jedną słowem, drugą gestem.  

Przytoczone w artykule badania prowadzone były na dzieciach, jednak ba-
daczka podkreśla, że „niedopasowanie gestu do mowy” zauważono w bardzo wielu 
grupach wiekowych: u przedszkolaków, u dzieci w wieku szkolnym, u nastolatków, 
a także u dorosłych. Zjawisko to zaobserwowano u uczniów, którzy byli o krok od 
postępu w rozwiązaniu zadania – w sytuacji, kiedy ich umysł rozszyfrował już pojęcie 
(proces), ale mowa nie była jeszcze w stanie zwerbalizować myśli. Widać to w bada-
niu: dzieci zostały poproszone o wykonanie zadania matematycznego, które wykona-
ły błędnie. Potem poproszono je o wytłumaczenie swojego działania, wtedy u części 
z nich pojawiło się niedopasowanie (mismatch). Większość przeszła przez dwie lub 
trzy fazy z następujących: 1) stabilny stan, w którym gest i mowa pasują do siebie, ale 
dziecko niepoprawnie rozwiązuje zadanie; 2) niestabilny stan, w którym dziecko 
produkuje mismatches; 3) stabilny stan, w którym dziecko znów dopasowywało gesty 
i słowa, ale było już w stanie podać poprawną odpowiedź. Co ciekawe, dzieci niedo-
pasowujące gestów do mowy szybciej odnajdywały poprawną odpowiedź i wykazy-
wały się większą umiejętnością generalizowania swojej wiedzy. Ale nie tylko – zda-
niem Goldin-Meadow – mismatch może wpływać korzystnie na proces uczenia się 
w dwojaki sposób: POŚREDNI – poprzez komunikacyjną funkcję gestu – gest odbija 
stan umysłu nadawcy, jeżeli odbiorca komunikatu będzie potrafił odpowiednio zin-
terpretować gest, może zwerbalizować to, czego nie potrafi zwerbalizować nadawca 
oraz BEZPOŚREDNI – poprzez kognitywną funkcję gestu – jeżeli część informacji wy-
rażana jest gestem, a część słowem, to mniejszy jest wysiłek umysłu przy nadawaniu 
komunikatu. Umożliwia to przyswajanie większej ilości informacji jednocześnie (Gol-
den-Meadow, 2002).  

A zatem z jednej strony – gest ma charakter intraaktywny – świadczy o złożo-
ności procesowania mentalnego w umyśle nadawczym, z drugiej zaś strony – złożo-
ność kognitywnego procesowania w postaci efektu mismatch może ułatwiać odbiorcy 
zinterpretowanie intencji komunikacyjnych nadawcy, a zatem spełnia swoją funkcję 
interkomunikacyjną. 

Ciągle jednak niejasne pozostaje, czy mówiący używa wizualnego systemu se-
miotycznego dla odbiorcy, czy jednak dla siebie (dla oswojenia pojęć w postaci wy-
obrażeń) i tym samym tylko POŚREDNIO (jak twierdzi Golden-Meadow) i mimocho-
dem ułatwia odbiorcy zdekodowanie jego mentalnego przesłania.  

Z kolei zwolenników teorii, że gesty mają charakter interaktywny i pełnią 
głównie funkcję komunikacyjną, ponieważ ich częstotliwość wzrasta wprost propor-
cjonalnie do „czynnika widoczności”, też było wielu. Ale najpoważniejsze argumenty 
na rzecz tej tezy dała Janet Bavelas69 (wraz z zespołem) w serii eksperymentów, któ-

69 Bavelas szczególnie badała tzw. „gesty interakcyjne” (interactive gestures). Gesty tej kategorii służą oddaniu 
relacji nadawcy i odbiorcy i pomagają regulować oraz organizować sam tok wypowiedzi. Jako że głównym ich 
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1) wzajemna/wspólna obecność (co-presence) – obaj uczestnicy znajdują się
w tym samym środowisku fizycznym; 2) widoczność (visibility) – obaj widzą się wza-
jemnie; 3) słyszalność (audibility) – obaj słyszą się wzajemnie; 4) natychmiastowość 
(instantaneity) – widzą się i słyszą bez zauważalnego opóźnienia; 5) ulotność (evane-
scence) – nadawane sygnały nie są utrwalane na żadnym nośniku, są krótkotrwałe; 6) 
brak rejestracji (recordllessness) – po działaniach nie pozostaje żadne nagranie ani 
artefakt; 7) jednoczesność (simultaneity) obaj uczestnicy mogą tworzyć i odbierać ko-
munikaty jednocześnie; 8) spontaniczność, improwizacja (extemporaneity) – obaj 
uczestnicy przygotowują i wykonują swoje działania spontanicznie, w czasie realnym; 
9) samookreślenie (self-determination) – obaj uczestnicy decydują o swoich działa-
niach (nie mają scenariuszy); 10) autooekspresja (self-expression) – obaj uczestnicy 
nie grają ról, są sobą (Bavelas et al., 2007: 4;  za: Clark, 1996, s. 9–10). Kombinacja 
powyższych 10 cech nie występuje w żadnej innej formie użycia języka, ale okazało 
się, że spontaniczna rozmowa przez telefon ma jednak wiele cech wspólnych z dialo-
gicznością, spełnia bowiem aż 8 z wymienionych cech (poza dwiema pierwszymi), 
natomiast monolog nagrywany na kasetę – niewiele. Okazało się więc, że „widocz-
ność” nie stanowi najważniejszego czynnika dialogiczności, a te inne czynniki jego 
zajścia, takie jak fizyczna możliwość reagowania w realnym czasie, spontaniczność 
i swobodna autokreacja to równie ważne czynniki, wpływające na produkcję zacho-
wań gestycznych. A zatem okazało się w wyniku eksperymentu, w którym zaaranżo-
wano opis wybranego dzieła sztuki (obrazka) metodą monologową, dialogową i roz-
mową przez telefon, że dialogowość ma znaczący wpływ na częstotliwość gestykulacji,

zadaniem jest komentowanie zachodzącej interakcji i organizacja ról uczestników interakcji, gesty te występują 
wyłącznie w obecności odbiorcy. Gesty te składają się na około 10–20 proc. wszystkich gestów obserwowanych  
w toku konwersacji. Bavelas z zespołem wskazała cztery podstawowe funkcje gestów interakcyjnych (Bavelas, 1992, 
1995): 1. Prezentowanie informacji; 2. Cytowanie uprzednich wypowiedzi partnera; 3. Wysiłki w celu wywołania 
określonej reakcji u odbiorcy; 4. Kontrola zachowań sygnalizujących oddawanie i przejmowanie inicjatywy w roz-
mowie (za: Knapp, Hall, 2000: 334–336). 
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re kluczowo doprowadziły do rewizji tzw. „zjawiska gestykulowania podczas rozmo-
wy telefonicznej”, stanowiącego koronny argument przeciw tezie o komunikacyjnym 
charakterze gestów. Otóż w obszernym artykule z 2007 roku autorstwa Janet 
Bavelas (wraz z Jennifer Gerwing, Chantelle Sutton, Danielle Prevost) o znamienym 
tytule: Gesturing on the telephone: Independent effects of dialogue and visibility 
(Gestykulacja w rozmowach telefonicznych: niezależne efekty dialogu i widoczności) 
zespół Bavelas dokonał gruntownej rewizji tez dotyczących tzw. parametru „widocz-
ności” czy też „niewidoczności” odbiorcy jako wyznaczników pojawiania się liczby 
gestów na rzecz parametru „dialogiczności”. Inaczej mówiąc, dotychczas badano 
(także za sprawą Bavelas i jej zespołu) tylko liczbę pojawiających się gestów, gdy 
odbiorca był obecny na scenie wypowiedzi nadawcy; i oczywiście gestykulowano 
więcej, gdy był obecny (ale nie miał nic mówić, ani zadawać pytań), nie brano więc 
pod uwagę rzeczywistego dialogu. Bavelas teraz zmienia tę sytuację i czyni dialo-
giczność, a nie „widzialność” podstawowym kryterium badawczym, przyjmując 10 
wyznaczników dla tego, co określano mianem „spontanicznej konwersacji twarzą    
w twarz” (dialogu), takich jak:
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niezależny od widoczności. W rozmowie przez telefon liczba gestów była także 
liczna, choć inna jakościowo: gesty stanowiły głównie małe ruchy rąk i były też krót-
kie, towarzyszyły już nie ciągom słów, ale jednemu czy dwóm słowom, chociaż wciąż 
były precyzyjnie skoordynowane ze słowami. Co jednak ciekawe, badania pilotażowe 
wykazały, że zajęcie jednej ręki telefonem nie ma wpływu na jakość ani ilość wyko-
nywanych gestów. Z kolei sama „widoczność” miała niewielki wpływ na ilość wytwa-
rzanych gestów, ale wpływała na ich formę (wielkość) i związek ze słowem. Badanie 
nie potwierdziło też teorii (Clark, 1996, Cohen & Harris, 1973), że gesty pojawiające 
się w rozmowie telefonicznej mogą być wykonywane nawykowo, z przyzwyczajenia, 
bezwolnie, że są niejako produktem ubocznym bycia w dialogu, ponieważ przybierały 
inne formy i były w innej relacji ze słowami niż w rozmowie twarzą w twarz (gdzie 
gesty były w większości duże, „dobrze uformowane” (well-formed)70).  Zdaniem  Bave-
las i zespołu – gesty te nie były przypadkowe, były raczej precyzyjną adaptacją do 
sytuacji dialogu bez widoczności (tamże).  

Generalnie eksperyment Bavelas (et. al., 2007) jeszcze bardziej związał gesty-
kulację z funkcją komunikatywną niż wszystkie poprzednie jej eksperymenty, czyli 
wykazał ich interkomunikacyjny charakter.  

Nie możemy zatem zapomnieć, że Janet Bavelas, profesor z Uniwersytetu Wik-
torii  w Kanadzie, wyznaczyła nową perspektywę badawczą i w efekcie swych długo-
letnich badań dowiodła istnienia specyficznego rodzaju gestów, pojawiających się 
wyłącznie w dialogu, a zwanych interactive gestures, czyli gestami interakcyjnymi 
(Bavelas, Chovil, Lawrie, Wade 1992, Bavelas, Chovil, Coates, Roe 1995). Pełnią one 
funkcję ustosunkowania się do partnera interakcji – „pomagają interlokutorom 
w koordynowaniu ich dialogu, a zarazem obrazują istniejące w danym momencie 
rozmowy relacje społeczne między jej uczestnikami. To one pełnią rolę utrzymywa-
nia, zawieszania bądź przerywania interakcji w dialogu, jak też bezpośrednio do tej 
interakcyjności się odnoszą, tzn. budują ją i komentują na różne sposoby” (Antas, Za-
łazińska, 2005: 185).   

Sama badaczka zastrzega się jednak, że celem autorów nie było podważenie 
teorii kognitywnych, ponieważ nie uważają ich za niekompatybilne z teoriami komu-
nikacyjnymi – „dowód na istnienie pewnej funkcji nie jest dowodem naprzeciwko 
istnieniu „innej” – czytamy (Bavelas, Chovil, Lawrie, Wade, 1992, Bavelas, Chovil, Co-
ates, Roe, 1995: 22). Co więcej, fakt, że nawet w monologu pojawiły się gesty – zda-
niem tej znamienitej badaczki – czyni badanie gestykulacji z perspektywy kognityw-
nej kuszącym, ale wymagałoby inaczej zaprojektowanej sytuacji eksperymentalnej 
(tamże: 22). I tu w pełni zgadzam się z Bavelas – oglądanie tych gestów z perspekty-
wy kognitywnej ujawnia ich schematyczno-wyobrażeniowy charakter o naturze sil-
niej skonwencjonalizowanej niż te schematy, które stoją za gestami obrazującymi 
i pojawiającymi się w toku spontanicznej narracji oralnej. Postaram się tego dowieść 
w tej pracy.  

70 Były też dobrze czytelne. Można je określić jako maksymalnie komunikatywne dla autorów i przypuszczal-
nie również dla ich odbiorców.  
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Pod wpływem badań Bavelas i jej niezbitych dowodów na stricte komunika-
cyjną (regulującą komunikację) funkcję wielu gestów, teraz generalnie gestom przy-
pisuje się dwie podstawowe funkcje: komunikacyjną i poznawczą. I – jak się wydaje 
– nie są one wobec siebie alternatywne, ale komplementarne. Ale aczkolwiek wielu
badaczy o profilu kognitywnym uznaje istnienie oraz ważność gestów interakcyjnych 
(np. Kendon, 2004, McNeill, 2005), nie cieszą się one ich zainteresowaniem i oświad-
czają wręcz, że nie będą się nimi zajmować w swoich pracach71. Nie są też w tym kon-
sekwentni, ponieważ przykładowo gest określany jako PUOH (por. McNeill, 2005: 49 
–51), oznaczający zazwyczaj prezentację lub „wręczenie” obiektu dyskursu interloku-
torowi, a wobec którego McNeill zakłada mentalną konceptualizację, jest  przecież 
gestem interaktywnym albo szerzej – gestem interpersonalnym72. Kendon (2004: 
159) z kolei nagle wprowadza pojęcia:  g e s t y  p e r f o r m a t y w n e 73, które infor-
mują o tym, w jaki rodzaj aktu mowy lub ruchu interakcyjnego angażuje się nadawca, 
czyli wyrażają relację między nadawcą i jego słowami, czyli „robią różne rzeczy z wy-
powiedzią”74 oraz g e s t y  w  f u n k c j i  d z i e l ą c o - o r g a n i z u j ą c e j  ( p a r -
s i n g ) 75, które strukturyzują wypowiedź i wyodrębniają jej komponenty logiczne76.  

Ma się wrażenie, że badacze gubią się sami zarówno w proponowanych klasy-
fikacjach, jak i określeniu roli i funkcji gestów w tzw. rzeczywistym „zdarzeniu języ-
kowym”, tj. w sytuacji, gdy na scenie komunikacyjnej pojawia się realny i rzeczywisty 
odbiorca komunikatu i to odbiorca, który nie jest bierny, ale reaguje.  

I w ogóle sama propozycja Kendona (2004: 158–175, 225), w której zmierza 
on do klasyfikacji funkcji, jakie mogą pełnić gesty w procesie komunikacji (mowa jest 
tam o funkcjach: r e f e r e n c y j n e j ,  p r a g m a t y c z n e j  oraz i n t e r a k c y j n o -
i n t e r p e r s o n a l n e j ) 77 – moim zdaniem – zmierza do wypełnienia luki, jaką na-

71 Dla mnie samej, pomijanie płaszczyzny interpersonalnej wydaje się zubożaniem roli gestu w tworzeniu rze-
czywistego zdarzenia komunikacyjnego, jakim jest realny akt mowy skierowany do konkretnego odbiorcy w kon-
kretnej sytuacji komunikacyjnej, czemu dałam wyraz w artykule W poszukiwaniu jednostki mowy, gdzie następują-
co zdefiniowałyśmy z d a r z e n i e  j ę z y k o w e: to sytuacja komunikacyjna, obejmująca przynajmniej dwa akty 
mowy w przestrzeni interakcyjnej między nadawcą i odbiorcą, w której dochodzi do realnej komunikacyjnej ak-
tywności obu stron – werbalnej, niewerbalnej bądź mieszanej (Antas, Majewska, 2006: 56–57). 

72 Niestety sama Bavelas poniekąd (i jak sądzę niechcący) przyczyniła się do braku zainteresowania 
kognitywnych badaczy gestów płaszczyzną interpersonalną języka, ponieważ swoje obserwacje tej płaszczyzny 
ograniczyła w zasadzie do gestów związanych ze zmianami tur konwersacyjnych, takich jak: wskazanie na kogoś, 
aby oddać mu głos; wyrażanie chęci zabrania głosu, np. przez podniesienie ręki; powstrzymywanie odbiorcy, aby 
nie przerywał wypowiedzi nadawcy itp., podczas gdy interaktywność jest tylko znikomym fragmentem szerszej 
płaszczyzny języka: płaszczyzny interpersonalnej. Myślę, że pod jej wpływem Załazińska (2006) traktuje 
interakcyjność oraz interpersonalność jako dwie różne płaszczyzny (gestycznej) komunikacji. Interakcyjność w jej 
rozumieniu odpowiada temu, co Kendon  (2004: 158–175) uważa za interakcyjność/interpersonalność. Do wy-
miaru interpersonalnego natomiast należą według niej zachowania wyrażające (pozytywne lub negatywne) 
ustosunkowanie wobec interlokutora. Nie wydaje mi się, by to odróżnianie było zasadne i potrzebne.  

73 Wcześniej Kendon nazywał ten rodzaj gestów „znacznikami illokucyjnymi” (illocutionary marker gestures), 
zaś termin „gesty performatywne” przyjął za radą Cornelii Müller (tamże: 159). 

74 […] “speakers also use gestures as a part of the way in which they „do things” with utterances” (tamże: 225). 
75 W tym przypadku również mamy do czynienia ze zmianą terminu, w poprzednich publikacjach używał bo-

wiem terminu „znaczniki struktury dyskursu” (discours structure markers). 
76 Z kolei Daffyd Gibbon w artykule On secret signals, naughty signs and public speech: The gestural foundations 

of communication (2009), cytując podział McNeilla (1992), dodaje dwa kolejne typy gestów: emblematyczne 
i afektywne.  

77 Z grubsza można z tego wywnioskować, że: R e f e r e n c y j n o ś ć  polega na odniesieniu do propozycjonal-
nej zawartości komunikatu werbalnego i może być realizowana na dwa sposoby: poprzez reprezentację albo 
wskazanie. G e s t y  p r a g m a t y c z n e wyrażają relację między nadawcą i jego słowami. Kendon wyróżnia wśród 
nich gesty pełniące funkcję modalną, performatywną i  d z i e l ą c o - o r g a n i z u j ą c ą. Używając rąk i mimiki, 
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rzuciła hegemonia badawcza i metodologiczna McNeilla, badającego tylko narrację 
gestyczną jednego bohatera, który monologicznie relacjonował gestami i mową obej-
rzaną wcześniej kreskówkę (filmową bajkę przeznaczoną dla dzieci).  

Ale już wobec samego języka (gdy myślimy o nim nie systemowo, ale o wszel-
kich jego przejawach mownych (parole)) już dawno, bo w roku 1973 i później 
(1979), M. A. K.  Halliday uznał, że język obok wyrażania znaczeń pełni w równej mie-
rze funkcję komunikacyjno-interakcyjną. 

2.6.6. Trzy płaszczyzny języka Hallidaya i trzy podstawowe funkcje gestów 

W roku 1973 M. A. K. Halliday uznał, że język jest głównie potencjałem znaczeniowym: 
jego globalną funkcją jest wyrażanie znaczenia. Ale – za  jego również podstawową 
funkcję uznał też jego funkcję komunikacyjno-interakcyjną. Ten model języka nazwał 
Halliday gramatyką systemiczną. Mówi w nim o trzech poziomach języka: 

1. Ideacyjnym – poziom obrazowania;
2. Interakcyjnym – poziom współpracy z interlokutorem
3. Tekstowym – poziom samoorganizacji języka

Halliday wprowadza także rozróżnienie na strukturę i system. STRUKTURA – mode-
luje relacje syntagmatyczne, SYSTEM – to generalizacja pola paradygmatycznego. Jest 
to s k o ń c z o n y  z b i ó r  opcji lub cech, np. LICZBA w języku angielskim posiada 
opcje – POJEDYNCZĄ I MNOGĄ. Wybór między poszczególnymi opcjami to s p r a w a  
t y l k o  g r a m a t y k i . Z kolei sieć semantyczna tworzona jest na poziomie leksyko-
gramatyki.  

System semantyczny według Hallidaya (1979: 59) to mała liczba różnych ro-
dzajów „potencjału znaczeniowego”, odnoszących się do najbardziej ogólnych funkcji, 
którym służy język.  

I tak: 
Z N A C Z E N I E  I D E A C Y J N E  – język to reprezentacja, obejmująca do-

świadczenie dotyczące zarówno świata zewnętrznego użytkowników języka, jak 
i świata wewnętrznego. Wyróżnił tu kategorię doświadczalną i kategorię logiczną. 
Kategoria doświadczalna – nasze doświadczenie przedstawione jest w sposób bezpo-
średni za pomocą zdarzeń (wydarzenia, stany, relacje), uczestników tych zdarzeń 
(osoby, zwierzęta, rośliny, przedmioty) i okoliczności tych zdarzeń (czas, miejsce, 
przestrzeń, przyczyna). Kategoria logiczna – doświadczenie przedstawione jest 

można sygnalizować „ramę modalną” wypowiedzi, a więc stopień pewności mówiącego co do prawdziwości wyra-
żanego przez niego sądu (znajdujący się w jakimś miejscu na skali rozciągającej się od absolutnej pewności do 
absolutnej niewiary. F u n k c j a  d z i e l ą c o - o r g a n i z u j ą c a  ( p a r s i n g )  strukturyzuje wypowiedź i wyod-
rębnia jej komponenty logiczne. Z kolei f u n k c j ę  i n t e r a k c y j n ą / i n t e r p e r s o n a l n ą  pełnią natomiast 
przede wszystkim gesty związane ze zmianami tur konwersacyjnych: wskazanie na kogoś, aby oddać mu głos; 
wyrażanie chęci zabrania głosu, np. przez podniesienie ręki; powstrzymywanie odbiorcy, aby nie przerywał wy-
powiedzi nadawcy itp. (Kendon, 2004: 159). Z grubsza może to i  przypomina sławny lingwistycznie podział Halli-
daya (o czym szczegółowo poniżej), ale Kendon ani nie powołuje się na Hallidaya, ani jego podział funkcji nie jest 
tak klarowny jak propozycja Hallidaya.  
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w terminach pewnych podstawowych relacji logicznych w języku naturalnym. Nie są 
to jednak relacje logiki formalnej, lecz są tymi relacjami, z których operacje logiki 
formalnej powstały. 

Z N A C Z E N I E  I N T E R P E R S O N A L N E  – język to interakcja międzyludz-
ka. System semantyczny to wyraz interwencji mówiącego w zdarzenie konwersacyj-
ne. Obejmuje jego postawę w stosunku do wypowiedzi, ocenę, osąd, oczekiwania, 
wymagania. 

Z N A C Z E N I E  T E K S T O W E – ten rodzaj znaczenia wiąże pozostałe dwa 
z rzeczywistym kontekstem. W tym przypadku system semantyczny pozwala mówią-
cemu na strukturalną organizację znaczenia jego tekstu, konstruując każdy element 
jako część informacji. 

Halliday (1979: 61) twierdzi, że IDEACYJNE, INTERPERSONALNE i TEKSTOWE 
rodzaje znaczenia pojawiają się w samym systemie semantycznym j a k o  s i e ć .  
Każdy z rodzajów znaczenia posiada wysoki stopień wewnętrznej zależności, a bardzo 
niski stopień zależności wewnętrznej  (Halliday, 1979 za: Kalisz, 2001: 27–28). 

Hallidayowską koncepcję podtrzymuje i rozwija gramatyka komunikacyjna na 
płaszczyźnie werbalnej. Poziom ideacyjny wykorzystuje zdolność przedstawieniową 
języka naturalnego, interakcyjny organizuje gramatykę aktów mowy, wyrażających 
subiektywne oddziaływanie na odbiorcę przy pomocy języka, a poziom organizacji 
tekstu posługuje się rozmaitymi operatorami delimitującymi i organizującymi tok 
przekazu (Awdiejew, 1999: 8)78. Zdaniem Awdiejewa: „M. A. K. Halliday, którego po-
glądy leżą u podstaw naszej metodologii gramatyki komunikacyjnej, dokonał – jak się 
wydaje – ostatecznego i najbardziej uzasadnionego podziału poziomów funkcjono-
wania języka, jakie uczestniczą w całościowym procesie komunikacji” (Awdiejew, 
2004: 16). 

Podzielam ten pogląd. I jeśli gramatyka komunikacyjna od lat słuszności tezy i po-
działów Hallidaya dowodzi na płaszczyźnie werbalnej, będę chciała dowieść, że  wszystkie 
te poziomy wyrażane są także niewerbalnie. Nie widzę też potrzeby zaburzania Hallyday-
owskiego podziału np. przez odróżnianie płaszczyzny interakcyjnej i interpersonalnej 
(por. Załazińska, 2006, która te płaszczyzny rozdziela) czy – jak to czyni Kendon 
(2004) – przez łączenie ich. Kendon też – w przeciwieństwie do Załazińskiej, która 
płaszczyznę interpersonalną rozszerza – zawęża ją do znaków dotyczących zmian 
tury konwersacyjnej (Kendon, 2004: 158–175, 225).  

Z kolei u Załazińskiej nie znajdujemy tej funkcji gestów, która odpowiada Hal-
ly-dayowskiej płaszczyźnie organizacji tekstowej, a – jak zobaczymy – gesty pełnią 
bardzo znaczącą rolę w organizowaniu płaszczyzny tekstowej, bo za ich pomocą mó-
wiący może pewne treści szybciej wyrazić gestycznie, np.: imitując gestem jakieś 

78 Oto jak w Internecie twórcy polskiego nurtu gramatyki komunikacyjnej – Aleksy Awdiejew i Grażyna Ha-
brajska – tłumaczą trzy poziomy języka wg Hallidaya i własne, rozwinięte go rozumienie: „Werbalizacja obejmuje 
trzy niezależne od siebie procesy: przekaz treści ideacyjnej – czyli co mówimy; realizację zamiaru pragmatycznego 
– czyli po co mówimy oraz wybór środków organizujących dany gatunek tekstu – czyli jak mówimy. Te trzy proce-
sy przebiegają na trzech funkcjonalnie różnych poziomach gramatyki. Po raz pierwszy, ze wskazaniem na te funk-
cje, trzy poziomy języka (ideacyjny, interakcyjny i tekstowy) zostały wyodrębnione przez M. A. K. Hallidaya”. Cytat 
pochodzi ze strony: http://www.komunikatywizm.jestsuper.pl/poziomy.htm.  
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schematy działań i spychając tym samym werbalne predykaty do ich obrazowego wy-
rażenia, jak w tym przykładzie: 

Narrator mówi: No kartka po kartce tego Fidlera, a gest pokazuje orzeczenie – 
czytałem – obrazując rękami przekładanie kartek książki. 

Werbalne pojawienie się orzeczenia mogłoby być redundantne, zwłaszcza gdy proces 
gestualnego obrazowania pokazuje precyzyjniej, niż robiłby to czasownik czytać, że 
narrator przywiązywał do owego czytania wagę i robił to skrupulatnie i dokładnie.   

Kendon zauważa tę funkcję gestów i nazywa ją mianem f u n k c j i  p r a g -
m a t y c z n e j  gestu, ale w tej grupie umieszcza jeszcze obok funkcji d z i e l ą c o -
o r g a z n i z u j ą c e j  (parsing) funkcję m o d a l n ą  i p e r f o r m a t y w n ą .  I to też
jest mylące, ponieważ sugeruje, po pierwsze, że niewerbalne znaki ramy modalnej 
pojawiają się tylko w funkcji nadawanej przez nadawcę swoim własnym wypowie-
dziom, gdy tymczasem niejednokrotnie dzieje się tak, że gesty (co też pokażę) poja-
wiają się nie jako znaki modalizacji własnych sądów79 (choć i tak bywa, co świadczy o 
wewnętrznym procesie mentalnego wahania), ale najczęściej jako sygnały takiej oce-
ny treści czy postawy wyrażanej przez adwersarza wypowiedzi (jak przykładowo 
słuchacz nie mówi nic, ale niemo wyraża swoje wątpliwości wobec adwersarza przez 
ruch ręką, która nagle w powietrzu wykonuje lekki półobrót w pionie, jak gdyby cze-
goś jej zabrakło albo miała wyrażać myśl: „można na to spojrzeć inaczej” albo jak 
gdyby chciała wskazać na istnienie możliwego innego punku widzenia, czy innej per-
spektywy poznawczej): 

79 Co sugeruje podział Kendona, zaliczający gesty w funkcji modalnej do płaszczyzny (funkcji) pragmatycznej, 
czyli organizującej wypowiedź.  
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Czyli gest ten właściwie powinien być zaliczony do płaszczyzny interpersonalnej 
i właściwie tak jest ze wszystkimi gestami w funkcji modalnej80.  

Po drugie, Kendon myli poziomy, wydzielając w grupie gestów pragmatycz-
nych gesty performatywne, czyli – jak sam pisze – gesty działania, za które uważa 
przykładowo „otwartą, skierowaną wnętrzem do góry dłonią «oferujemy» odbiorcy 
swoje słowa” (Kendon, 2004: 159). Myli więc poziom organizacji tekstu z poziomem 
interpersonalnego „ofiarowania” argumentów, słów czy też tez81. Dlatego przy całym 
szacunku dla dokonań tego wielkiego pioniera i piewcy dla konieczności włączenia ba-
dań nad gestem do badań nad językiem pozostanę przy klarownym podziale Hallidaya.  

Moje badania nad komunikacją niewerbalną, a szczególnie badanie gestów po-
jawiających się w toku wypowiedzi pokazują, że gesty w równym stopniu mają cha-
rakter ustosunkowań interpersonalnych, co ideacyjno-kreacyjny. Oznacza to, że mó-
wiący gestykuluje zarówno po to, aby uplastycznić (zobrazować) sensy przesyłanych 
do odbiorcy znaczeń, ale także dlatego, że te niewerbalne sensy mają w jego umyśle 
obrazowo-schematyczny charakter. A organizacja tekstu komunikatu mownego po-
siłkowanego znakami niewerbalnych gestów wykazuje również na rozbieżności mię-
dzy procesami myślenia i mówienia. Mówiący bowiem gestykuluje dlatego też, że ge-
sty szybciej niż mowa przekazują schematy działań, przez co spełniają swoją predy-
katywną funkcję w strukturze organizacji tekstu. John Bulwer, siedemnastowieczny 
badacz mowy niewerbalnej, pisał nader przenikliwie: „Dłoń jest akuszerką, co uprze-
dza język, myśl mu zabierając i gestem dając szybszy opis; [...] bo gest dłoni co rusz to 
intencje nasze podpowiada i sensu część pokaźną daje, nim słowa, co mu towarzyszą, 
kształt głosu przyjmują, by być pojętymi (za: Collett, 2003: 28).  

80 Z badań Załazińskiej (2006: 139–160) też to wynika, szczególnie w tych partiach książki dotyczących wyraża-
nia modalności w gestach, które dotyczą płaszczyzny modalności deotyczno-nakazowej, gdzie gesty „nakazu” zwró-
cone są nie na siebie, ale na interlokutora wypowiedzi, a więc mają wymiar ustosunkowania  interpersonalnego. 

81 Zdumiewające, że sam pisze o tego rodzaju gestach tak: „Gesty performatywne informują o tym, w jaki rodzaj 
aktu mowy lub ruchu interakcyjnego angażuje się nadawca” (Kendon, 2004: 159 – podkreślenie własne – J. A.). 
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Ale w przeciwieństwie do potocznych sądów na temat tego, czego gesty są ilus-
tracją, nigdy nie ilustrują one wypowiadanych słów, ale znaczenia pojęć kryjące się za 
tymi słowami. Zobaczymy więc, że gesty z poziomu ideacyjnego obrazowania, ale tak-
że poziomu interpersonalnego to tak naprawdę „rysunki” (gestyczne OBRAZY) sche-
matów wyobrażeniowych (w kognitywnym ich rozumieniu) lub motorycznych sche-
matów czy scenariuszy działań kryjących się za znakami języka. To ikony myśli, ale 
myśli ucieleśnionych na każdym poziomie wyrażania się.  

Nie mogę w tej książce pokazać wszystkich licznie zebranych materiałów, ale 
mogę zawrzeć kilka dowodów dla tej tezy i podam przynajmniej kilka tego przykła-
dów. Zacznijmy od: 

2.6.6.1. Gesty poziomu ideacyjnego – ikony myśli 

Narratorka opowiada o swoim widzeniu świata po operacji: 

Widzimy wyraźnie, jak w pewnym momencie unosi się, rozcapierza palce, imitując 
w nich konary drzewa, a sama dłoń w pionie to usztywniony jego pień. Ręka stała się 
drzewem, które za chwilę poruszy się na wietrze, następnie przechodzi na poziom 
refleksji nad swoim widzeniem świata po operacji, które się wyostrzyło, i ręka staje 
się narzędziem konceptu „migotania” (czyli niewyraźnego widzenia rzeczy), przestaje 
już być drzewem. I aby przeciwstawić „migotliwość widzenia świat” konceptowi 
„ostrości widzenia”, narratorka zaczyna używać ręki jako narzędzia (pędzla, ołówka) 
precyzyjnego rysunku i nią zakreśla kontury liści.  

Inny przykład: 
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Narrator gestycznie przeciwstawia sobie mentalnie sztywność i moc stojącą po mę-
skiej stronie natury oraz delikatność i ulotność po stronie wyobrażenia kobiecości i te 
cechy gestycznie przypisuje winu. Oba gesty są ideacyjną kreacją dwóch przeciw-
stawnych pojęć: ciężaru i lekkości.  

O tym, jak bardzo gesty poziomu ideacyjnego są znakami nie słów, lecz znaka-
mi pojęć i myśli, niech zaświadczy poniższy przykład, w którym narratorka dużo 
wcześniej „pokazała” myśl, niż przywołała słowo ją nazywające: 

Narratorka mówi: moja kariera w ogóle od tego momentu bardzo się jakoś yyy zaczę-
łam frunąć zaczęłam yyy istnieć coraz bardziej i widzimy wyraźnie, że gest imitujący 
latanie pojawia się długo przed tym, kiedy pada słowo „fruwać”. 

Kolejny przykład pokazuje, że perspektywa narracyjna narratora wykonujące-
go gesty ikoniczne pozwala mu na utożsamienie się z tym obrazowaniem. Przykłado-
wo narratorka mówi: Ale u ciebie też wiatr hula po samochodzie i jej ręce imitują po-
wiew wiatru – stają się wiatrem.  
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We wszystkich tych przykładach z poziomu ideacyjnego widać, że gesty ikoniczne nie 
są bierno-naśladowcze, ale też kreatywne, w tym sensie, że na tym poziomie obrazo-
wania ulegają już pewnej schematyzacji. 

2.6.6.2. Gesty poziomu organizacji tekstu 

Gest i słowo współpracują też ze sobą na rzecz konstrukcji wypowiedzi, czyli na 
płaszczyźnie organizacji tekstu. Niejednokrotnie gest odpowiada za to, że dana wy-
powiedź jest zdaniem, choć de facto brak w nim orzeczenia. 

Muzyk Krzysztof Wodecki mówi: To polegało na tym, że jednak byłem od dziecka 
uczony, żeby się popisywać i tu, jak z tym zacząłem (pauza) od szkoły podstawowej82   
(w tym momencie imituje niewerbalne granie na skrzypcach, kontynuując werbal-
nie), poprzez scenę (tu ilustruje scenę jako coś w rodzaju „okrągłej areny”) jest to 
gdziekolwiek robiłem, to po to, żeby zaimponować kobietom oczywiście. 

82 Fazę pojawiania się gestu w czasie, w którym narrator mówi, zawsze zaznaczam linią podkreśloną dla frazy 
werbalnej. 

94 









Semiotyczne i lingwistyczne próby klasyfikacji gestów... 

Sam tekst nic nie mówi o tym, jak interpretować owo „z tym zacząłem”  i  do  
końca tekstu tego nie ma. Narrator nawet nie wykańcza precyzyjnie frazy „z tym”, 
słyszymy tylko z ty zacząłem i decyduje się na niewerbalną ilustrację deiktycznego 
odniesienia do zaimka „to”. Blüerowskie origo realizowane jest nie anaforycznie, ale 
z wykorzystaniem możliwości naocznego symbolizowania ikonicznego. A zatem ko-
ordynaty deiktyczne realizowane są na linii językowy zaimek i gest ikoniczny, mający 
za zadanie – jak wyraziłby to Langacker – semantyczne zakotwiczenie wypowiedzi 
deiktycznej.  

Podobnie rzecz ma się w wypowiedzi muzyka rockowego Macieja Maleńczuka, 
który w programie Kuby Wojewódzkiego opowiada o jakimś scenicznym zdarzeniu. 
Dosłownie mówi: nie no była impreza jak cholera, zaczęło się od tego, że w ogóle prze-
łamali bramki, podeszli pod scenę, ja grałem solowy koncert  i przy podkreślonych sło-
wach widzimy „imitowanie gry na gitarze”, choć z samej wypowiedzi słownej nie mo-
glibyśmy wnioskować o typie instrumentu tego „solowego koncertu”. Zatem znów 
słowo i gest uzupełniają się semantycznie. Zważmy także w tym przykładzie, jak nar-
rator przechodzi od gestów samolubnych (adaptacyjnych) „głaskania krawędzi kana-
py” do gestów ikonicznych obrazujących „przełamanie bramki”, „podejście do sceny” 
i wreszcie”: „granie na gitarze”. 

Podobnie jest w tym króciutkim przykładzie, kiedy narrator mówi: jechałem windą, 
a gest uzupełnia kierunek tej jazdy – ręka pokazuje ruch pionowy „z dołu w górę”. 
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W kolejnym przykładzie narratorka mówi: że on wtedy był hipisem i on nic nie pamięta. 
Prowadzący program – Kuba Wojewódzki – komentuje: hipisem, bo wiesz, co 

robił  i imituje gestycznie palenie trawki. 

I nawet wtedy, gdy można by było sądzić, że gest tylko imituje działanie, które predy-
katywnie jest wyrażone werbalnie, okazuje się, że przenosi dodatkowe sensy, jak 
w tym przykładzie, kiedy narrator mówi: ale co robiłeś no do na donosy i gestem po-
kazuje, że to działanie jest skryte. 
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W poniższym przykładzie dochodzi do silnej kondensacji predykatywnego orzekania 
wyrażonego w formie gestycznego obrazowania „wyrzucenia” i słownego obrazowa-
nia tej czynności onomatopeją „fit”. W pewnym momencie narrator ripostuje pytają-
cej redaktorce: Nie ożeniłem się z kurą domową, która robi to, co ja chcę, no na tym 
problem polega, kupię i fiiit. 

2.6.6.3. Gesty poziomu interpersonalnego 

Gesty i ruchy ciała, zachowania mimiczne jako znaki ustosunkowania interperso-
nalnego pojawiają się bodaj najczęściej. Szczególnie zaś wtedy, gdy ta reakcja ma być 
negatywna, ponieważ słowna konfrontacja wtedy byłaby bardziej ryzykowna i nie-
grzeczna. Przykładem może tu być mimiczne oburzenie posła na słowa wypowiadane 
przez inną posłankę:  
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czy niewerbalnie mimicznie wyrażona dezaprobata dla przekazywanych treści ad-
wersarza (przez odrzucenie głowy na „nie” i ironiczny grymas zaciętych ust), jak 
w poniższym fragmencie:  

czy też niema zgoda na koncepcję partnera wyrażona rytmicznym potakiwaniem (ba-
tutowanie głową do słów partnera) oraz lekkie wzniesienie się na znak podbudowa-
nia swoich poglądów dzięki temu, co mówi partner, co zostanie jeszcze dodatkowo 
skwitowane cichym: oczywiście. 
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albo jak poniżej, gdy partnerzy przez serię wzajemnych dotyków mających na celu 
powstrzymanie interlokutora przed mówieniem, próbują ustalić wejście do tury 
konwersacyjnej: 

Nie zawsze jednak jest tak, że funkcje gestów da się tak precyzyjnie i jednoznacznie 
wskazać, jak w powyższych przykładach. Na ogół jest tak, że gesty pełnią jednocze-
śnie kilka funkcji naraz lub że przechodzą płynnie od jednej do drugiej funkcji i nie 
sposób jednoznacznie wyznaczyć ich granice, co wykażę później. Ale – jak sądzę – ani 
próby klasyfikacji gestów, ani nawet proste i rozdzielne klasyfikacje ich funkcji  nie do 
końca odsłonią  naturę gestów, wpierw trzeba bardzo dokładnie zbadać mechanizmy 
ich powstawania i ciągłej ich obecności w języku – narzędzia przecież już tak wyrafi-
nowanego strukturalnie i złożonego semantycznie, i mającego tak wielkie bogactwo 
dla wyrażania myśli.  
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Rozdział 3. Naukowe podstawy dla badania gestów jako nośników 
semantycznych znaczeń 

3.1. Miejsce komunikacji niewerbalnej w modelach komunikacyjnych 

Gdyby przyjrzeć się historii refleksji myśli teoretycznej nad zjawiskiem komuniko-
wania się człowieka z człowiekiem przy uwzględnieniu środków komunikacyjnych 
(kodów i mediów (przekaźników)), okaże się, że ich charakter modelowy długo nie 
brał pod uwagę obecności mentalnej i fizycznej człowieka komunikowanego jako 
źródła przekazu informacji. W dobie strukturalistycznej lingwistyczne modele komu-
nikacji zdominowane były przez modele kodowe oparte na teorii informacji Shannona 
i Weavera (1949 )1 i zdeterminowane  zasadą jednostronnego przekazu informacji, co 
dawało nadawcy rolę jedynego uprzywilejowanego twórcy znaczeń i sensów. Istnie-
jący odbiorca przekazu traktowany był niejako jak obecny, ale nieaktywny podczas 
wypowiedzi partnera potencjalny mówca, czekający na swoją kolej. Innymi słowy, we 
wszystkich modelach kanał przekazu to kanał jednostronny: od nadawcy do odbiorcy, 
przy czym słuchający staje się mówiącym dopiero, gdy poprzednik kończy swoją 
kwestię. Stąd Bavelas (inni) ukuli dla niego termin – speaker-in-waiting (Bevelas, Co-
ates, Johnson, 2000, za: Załazińska, 2006: 59)2.  

O najsłynniejszym na terenie lingwistyki modelu komunikacyjnym Romana Ja-
kobsona, który stanowił rozbudowanie myśli Karla Bühlera, też możemy powiedzieć, 
że był z założenia modelem kodowym, choć w rzeczy samej zdecydowanie przekra-
czał uproszone modele kodowe zróżnicowaniem funkcji przekazu, co niejako silniej 
wprowadzało na scenę  zdarzenia komunikacyjnego odbiorcę i zaznaczało jego obec-
ność. Ta obecność uwidaczniała się zarówno w sferze realizacji funkcji metajęzykowej 
(potrzeba objaśniania kodu), jak i w funkcji fatycznej, ale najpełniej w funkcji apelu 
(zwanej u Jakobsona funkcją konatywną), czyli w nawiązaniu do Büherowskiej triady3. 
Można by powiedzieć, że funkcjonalny model Jakobsona otwierał miejsce dla odbiorcy. 

Jakobson do składników Bühlerowkiej triady komunikacji językowej dodał 
jeszcze dwa. Pierwsze cztery to u niego: nadawca, odbiorca, komunikat (wypowiedź 

1 Rzecz dotyczy tzw. modeli kodowych opartych na zasadzie informatycznego kodowania i dekodowania znaczeń, 
w których nadawca, używając jakiegoś kodu i przekaźnika, koduje znaczenia, które zostają przesłane odbiorcy 
traktowanemu jako bierny dekoder ich sensów i znaczeń. Na temat modeli kodowych i innych modeli komu-
nikacyjnych oraz modeli lingwistycznych można obszernie przeczytać w pracy A. Szczepaniak (2011): Kulturowe 
i pozakulturowe aspekty komunikacji niewerbalnej na przykładzie gestów używanych w Europie. Polsko-grecko-        
-brytyjskie studium porównawcze, niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny 
Dąbrowskiej, Wrocław, w rodz. 1.5.1. Modele komunikacji. 

2 Chodzi o rozdział 3.1.1. tej pracy: Odbiorca jako współtwórca dialogu. 
3 Przypomnę, że Bühler (2004: 25–34), uznając cztery podstawowe składniki wypowiedzi: nadawcę, odbiorcę, 

komunikat i rzeczywistość, wskazał na trzy typy relacji komunikatu wobec pozostałych składowych: wyrażanie 
wobec nadawcy, przedstawianie wobec rzeczywistości oraz oddziaływanie wobec odbiorcy (2004: 29). Kryterium 
wyróżnienia funkcji jest u Bühlera stosunek między wypowiedzią językową a pozostałymi elementami komunikacji. 
Wyróżnił więc on 3 funkcje: ekspresywną, symboliczną i impresywną. Funkcja ekspresywna świadczy o symptomach 
mentalnych nadawcy i charakteryzuje go wobec innych (symptomy u nadawcy stają się sygnałami dla odbiorcy). 
Funkcja symboliczna reprezentuje rzeczywistość i nazywana jest inaczej przedstawieniową,  „przedstawia” świat. 
Trzecia z funkcji – impresywna, inaczej apelatywna lub perswazyjna, polega na nakłanianiu odbiorcy komunikatu do 
danych wyobrażeń, uczuć, postaw czy działań.  
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u Bühlera), kontekst (rzeczywistość), kolejne to: kontakt i kod. Każdemu z czynników 
Jakobson przypisał funkcję językową: nadawcy – emotywną, odbiorcy – konatywną, 
kontekstowi – poznawczą, komunikatowi – poetycką, kontaktowi – fatyczną, kodowi 
– metajęzykową.

Obserwując poszerzoną przez Jakobsona wersję schematu funkcji językowych, 
trudno nie dostrzec istotnej dla podjętego tu problemu komunikacji niewerbalnej 
funkcji fatycznej – co zauważa i podkreśla Amelia Kiełbawska (2009)4.  I choć jest ona 
wyróżniona – jak dodaje wspomniana autorka – według innego niż Bühlerowskie 
funkcje kryterium, czyli  niejako naddana, to jednak ze względu na aspekt, którego 
dotyka, wydaje się warta przynajmniej zasygnalizowania. Podobnie jak funkcja sym-
boliczna, pełni ona rolę reprezentacji fragmentu rzeczywistości, a mianowicie rze-
czywistości kontaktu interaktantów, tj. jego nawiązywania, podtrzymywania, rozmai-
tych modyfikacji czy wygaszania. Kontakt jest bowiem niezwykle istotnym aspektem 
komunikacji w ogóle, a komunikacji niewerbalnej w szczególności, nieustannie reali-
zowanym przez porozumienie na poziomie cielesno-przestrzennym. Już sama obec-
ność fizyczna jest częścią tej funkcji języka i języka ciała, dlatego wyróżnienie jej wy-
daje mi się umotywowane (por. Kiełbawska, 2009)5.  

Mimo jednak tak wyraźnego wskazania przez Jakobsona na istotność fatycznego 
kontaktu (który można rozumieć jako zalążek szeroko rozumianej płaszczyzny inter-
personalnej) i mimo że w Bühlerowskiej (2004: 25–34) „triadzie” pobrzmiewała  kon-
cepcja języka jako narzędzia, tj. organonu (za Platonem), a co za tym idzie – wszystkie 
trzy funkcje: ekspresywna, symboliczna i impresywna realizowały się jednocześnie6, 
pragmalinwistyczne modele komunikacji (Austina, Searle’a) niczego też w tym zakre-
sie nie zmieniły niestety, ponieważ podkreślały wciąż uprzywilejowaną rolę nadawcy 
w przekazie informacji. To on dokonywał kodowania znaczeń, to on organizował tak 
strukturę wypowiedzi, by jak najbardziej fortunnie wyrażała jego intencje, on wresz-
cie mógł ją wyrażać także środkami niewerbalnymi. Stało się tak dlatego, że Teoria 
aktów mowy Austina (lokucji, illokucji i perlokucji) zasadniczo koncentruje się na 
werbalnym aspekcie komunikowania się (działaniu za pomocą słów), ale – jak słusz-
nie zauważa Jarmołowicz (2005) – nie należy uważać, że Austin tym samym pomija 
niewerbalny aspekt porozumiewania się. Badacz kilkakrotnie wspomina o udziale 
elementów niewerbalnych w wyrażaniu intencji (por. How to do things with words, 
1962), niestety  jego kontynuator John Searle (1980, 1987) niejako wytarł te elemen-
ty z koncepcji oxfordzkiego filozofa, chociaż on sam zdawał sobie sprawę ze złożono-
ści problemu związanego z zagadnieniem komunikacyjnej intencjonalności7. 

4 W artykule poświęconym  funkcjom komunikacji niewerbalnej w świetle językoznawstwa. 
5 To spostrzeżenie Kiełbawskiej o wadze funkcji fatycznej w modelach uwzględniających aspekt niewerbalny 

wypowiedzi jest ważne i znaczące. Wręcz można by Jakobsonowwskie pojęcie „fatyczności” rozszerzyć tak, by 
odpowiadało Hallidayowskiej płaszczyźnie interpersonalnej języka. 

6 Funkcja ekspresywna w swym pierwotnym znaczeniu jest nieświadomym „zdradzaniem” nadawcy, świadczy 
o nim; wtórnie – charakteryzuje go wobec innych (symptomy u nadawcy stają się sygnałami dla odbiorcy). 
Ekspresję można bowiem rozumieć na dwa sposoby: świadome oraz nieświadome wyrażanie uczuć i postaw 
nadawcy. Dla Bühlera funkcja ekspresywna realizuje się na obydwa sposoby. 

7 Intencja zamierzona nie musi się pokrywać ani z intencją wyrażoną, ani też z intencją odebraną. To problem 
wielokrotnie dyskutowany na terenie pragmalingwistyki. Sama pisałam o tym problemie (Antas, 1999), przy 
okazji badania fenomenu kłamstwa, wskazując na przykłady intencjonalnego przemilczenia, w którym intencja 
może się ujawniać – milczący może chcieć, aby jego milczenie zostało zauważone. 
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I tak na problem związany z intencją wskazali bardzo dobitnie Dan Sperber 
i Deirdre Wilson w pracy pt. Relevance: Communication and cognition z roku 19868, 
w której poddali miażdżącej krytyce kodowe modele komunikacji, przeciwstawiając 
im własny dynamiczny model zwany modelem ostensywno-inferencyjnym, 
w którym traktowali sam przekaz werbalny jako wstępny bodziec inferencji , któ-
ry uruchamia cały złożony proces interpretacji, umożliwiający jego rozumienie, i tym 
samym wprowadzili, przynajmniej mentalnie obecnego, odbiorcę z całym systemem 
jego przekonań  (asumpcji), wpływających na interpretację przekazu. Mało tego, ich 
teoria relewancji rozwijająca teorię implikatur Grice’a  zakłada, że wiele informacji 
przekazywanych jest przez nadawcę nie wprost, a zatem, że odbiorca ma interpreto-
wać przekaz na podstawie ostensji nadawcy (czyli jego działania werbalnego i za-
chowania niewerbalnego łącznie). Innymi słowy, dla Sperbera i Wilson (1986) sam 
przekaz werbalny to wstępny bodziec inferencji , który uruchamia cały złożony 
proces interpretacji, umożliwiający jego rozumienie (Sperber, Wilson, 1986/95: 50–54, 
por. Mioduszewska, 2006: 160–161).  

Podobnie rzecz ma się z modelem Thuna, w którym informacja przyjęta przez 
odbiorcę niekoniecznie pokrywa się z tą, którą nadał mówiący (Thun, 2001: 83), wła-
śnie ze względu na tzw. „zabarwienie” wypowiedzi, które może ujawniać się kontek-
stowo i niewerbalnie (przez ruchy ciała – mimikę i gestykulację oraz parajęzykowo 
– przez intonacyjne „zabarwianie”) (Thun, 2001: 35–36). Model Friedemanna Schulza
von Thuna, zwany „kwadratem komunikacyjnym”, odwołuje się w do funkcji komuni-
kacyjnych i trójkąta semantycznego Karla Bühlera oraz tezy Watzlawicka, która zakła-
da, że każde komunikowanie się posiada aspekt treściowy i relacyjny. Do planu treści 
zaliczymy wszystko to, co zostało powiedziane. Plan ten realizowany może być po-
przez kanał werbalny, opiera się on na komunikacji danych, a jego cechą główną jest 
aspekt poznawczy. Relacja natomiast dotyczy tego, w jaki sposób informacja została 
przekazana – jak zostało to powiedziane. Kanałem przekazu jest w tym wypadku nie 
tylko kanał werbalny, ale również niewerbalny. Opiera się ona na metakomunikacji 
(ramie interpretacyjnej), a jej cechą jest aspekt afektywny (zaangażowanie rozmów-
ców). W rezultacie Thun (2001) w procesie komunikacji interpersonalnej wyróżnił 
cztery elementy:  

– zawartość rzeczową wypowiedzi – czyli informacje o stanie rzeczy;
– relację wzajemną  – czyli sposób, w jaki nadawca zwraca się do odbiorcy, jak

nawiązywany jest kontakt, co o nim myśli; 
– ujawnianie siebie – czyli odsłanianie części samego siebie, zdejmowanie ma-

ski, którą nosimy; 
– apel – czyli (pośrednie lub bezpośrednie) wywieranie wpływu na odbiorcę.

8 Dopiero niedawno po wielu, wielu latach doczekaliśmy się polskiego tłumaczenia tej przełomowej dla 
pragmalingwistyki (i nie tylko) książki: Sperber  D., & Willson D. (2011): Relewanacja. Komunikacja i poznanie, 
Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji „Tertium”– ja znam ją jednak w oryginale 
i dlatego odsyłam do jej pierwszego wydania. 

102 



Naukowe podstawy dla badania gestów...

Na zawartość rzeczową składa się przekazywanie informacji, która z kolei niesie 
ze sobą określoną treść. Niepowodzenia komunikacyjne wynikają często z różnić po-
między intencją nadawcy a odczytaniem treści komunikatu przez odbiorcę. Jak pisze 
von Thun, ta sama wypowiedź na poszczególnych płaszczyznach komunikacji może 
mieć zupełnie inną zawartość dla nadawcy i odbiorcy. Powodem nieporozumień by-
wa skupienie się odbiorcy komunikatu na innym składniku wypowiedzi niż było to 
intencją nadawcy. Thun pisał: „mówiąc coś od siebie, daję też coś z siebie. Każda wy-
powiedź jest również ujawnianiem siebie; każde słowo jest wyznaniem, a każde 
stwierdzenie – minipróbą osobowości. Takie ujawnienie siebie odbywa się mniej lub 
bardziej świadomie, obficie i dogłębnie, jest mniej lub bardziej maskowane i ukrywa-
ne – ale zawsze jest i nie może go nie być” (Thun, 2001: 99). 

Na ujawnianie siebie składają się dwa elementy: celowe wyrażanie siebie i czę-
sto mimowolne odsłonięcie siebie. Ale na myśl, że znak może być symptomem nie-
świadomym lub ewokowanym celowo, zwracał już uwagę Karl Bühler, który dla Thu-
na stanowił – jak sam pisze – inspiracje przy tworzeniu swojego komunikacyjnego 
kwadratu. 

Podobnie rzecz ma się w  teorii Davida Bullera i Judee Burgoon tzw. „interper-
sonalnego oszustwa”, która wykazała, że obecność na scenie kłamliwego przekazu 
tzw. rzeczywistego odbiorcy (nazwanego przez nich respondentem) znacznie wpływa 
na możliwość dostrzeżenia tzw. sygnałów niewerbalnego przecieku (za: Griffin, 2003: 
115–128). 

Na znaczący wpływ zarówno słyszalnych, jak i widzialnych znaków i oznak 
niewerbalnych na interpretację przekazu i deszyfrację rzeczywistych intencji nadaw-
cy wskazały też Janet Bavelas i Nicole Chovil w artykule z 2000 roku dotyczącym wy-
ników dotychczasowych badań nad werbalnymi i niewerbalnymi znakami, pojawiają-
cymi się w sytuacji dialogowej. Załazińska pisze o tym modelu następująco: „[…] do 
postulowanego zintegrowanego modelu języka włączają oprócz słów także gesty, 
mimikę i inne ruchy ciała. Do tych typów znaków należy dodać jeszcze efekty prozo-
dyczne i paralingwistyczne współwystępujące w języku mówionym. Język mówiony 
nie może być poprawnie rozumiany i analizowany bez traktowania go jako całościo-
wego faktu komunikacyjnego, złożonego procesu, który współtworzą słowa, gesty 
i mimika” (Załazińska, 2006: 67). 

Wobec tych wszystkich bardzo nowoczesnych modeli komunikacji Wittgenstein 
niewątpliwie był prekursorskim wizjonerem.  

3.2. Filozoficzne podstawy dla badania gestów jako nośników semantycznych 
znaczeń 

3.2.1. „Gry językowe”  Wittgensteina 

Filozoficzne podstawy do traktowania min, gestów i innych zachowań ciała jako skła-
dowych wypowiedzi i nośników intencji dawała już późna filozofia języka Ludwika 

103 



Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia 

Wittgensteina, a zwłaszcza jego rozproszone w dziełach refleksje i uwagi na temat 
pojęcia gra językowa.  

Późna filozofia Wittgensteina reprezentuje sposób patrzenia na język charak-
terystyczny dla nurtu zwanego w lingwistyce integracjonistycznym czy też funkcjona-
listycznym. Do tej grupy teorii językoznawczych należą, między innymi, pragmatyka 
językowa, lingwistyka antropologiczna czy etnograficzna. Opozycyjną postawę przy-
biera prąd językoznawstwa segregacjonistycznego, zwanego również autonomistycz-
nym. Tu należą przede wszystkim strukturalizm, poststrukturalizm i gramatyka ge-
neratywna. Różnice między segregacjonizmem a integracjonizmem dobrze objaśnia 
Korżyk: „Dla zwolenników pierwszej opcji język pojmowany jest jako system znaków, 
może więc i powinien być badany jako byt «w sobie» i «dla siebie», z pominięciem 
uwikłań konsytuacyjnych i aktywności komunikujących się przy jego współudziale 
podmiotów; z kolei dla zwolenników opcji przeciwnej abstrahowanie w badaniach 
językoznawczych od tego kto i w jakim celu wchodzi w interakcje werbalne i niewer-
balne, posługując się językiem w aktach komunikacji, jak formułuje i wyraża swoje 
myśli przy użyciu środków, jakie stawia do jego dyspozycji język oraz jak interpretuje 
on kierowane do niego wypowiedzi uniemożliwia dostrzeżenie swoistości języka et-
nicznego i sprowadza jego badanie na manowce” (1999: 11). 

Powrócę jednak do Wittgensteina i tego, co on myślał o języku. 
Wittgenstein dostrzegał w języku „zjawisko czasowe i przestrzenne”, a nie 

„pozaczasową i poza przestrzenną chimerę” (Wittgenstein, 2000b: par. 108). Tym, co 
decyduje o istocie języka, nie jest jego struktura, ale sposób istnienia. A sposób ów 
polega na używaniu języka przez ludzi. Badanie języka w oderwaniu od tego, jakim 
celom służy, nie prowadzi, zdaniem późnego Wittgensteina, do niczego, z tej przyczy-
ny, że w oderwaniu od owych celów sam język po prostu traci rację bytu. Każdy ele-
ment języka ma swoje zadania, a opisywanie go bez uwzględnienia jego nadrzędnego 
atrybutu, jakim jest przeznaczenie, porównuje Wittgenstein do opisywania układu 
drążków używanych przez maszynistę parowozu. „Na nic zda się obserwowanie po-
dobieństw ich kształtów czy kolorów, bo tym, co je tak naprawdę różni, są mechani-
zmy, z którymi są połączone i które potrafią uruchomić” (Wittgenstein, 2000b: par. 12). 

Aby móc umieścić w opisie języka te nowo dostrzeżone właściwości, zaczął 
Wittgenstein używać pojęcia „gry językowej”. Jak zatem ową „grę językowa” rozu-
miał? Dla Wittgensteina gra językowa to „kompletny system ludzkiej komunikacji, 
złożony z języka i czynności, w które jest wpleciony; polegający na powtarzających się 
w czasie aktach grania i przedstawiający sposób, w jaki form języka rzeczywiście 
używa się w życiu” (za: Wołos, 2002: 42).  

A zatem teraz przyjrzyjmy się bliżej temu, co Wittgenstein nazywał „aktem 
grania” i jego składowymi. W Wittgensteinowskich przykładach „gier językowych” 
występuje najczęściej dwóch uczestników. Podobnie rzecz przedstawia się we 
wszystkich językoznawczych modelach komunikacji, poczynając od modeli Romana 
Jacobsona i Karla Bühlera. W ich schematach każdy z uczestników „gry” ma jasno wy-
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znaczoną pozycję i odmienne zadania. Jeden pełni funkcję odbiorcy, drugi nadawcy. 
Ale i nie więcej.

Po pierwsze, w odpowiedzi na pytanie, co należy do gry językowej albo co sta-
nowi jej przestrzeń, filozof otwiera szerokie pole. Wittgenstein uporczywie powtarza, 
że gra językowa to „całość złożona z języka i z czynności, w które jest on wpleciony”. 
(Wittgenstein, 2000b: par. 7) Do gry na pewno więc należy język, którego używają 
„gracze” (czyli wypowiedzi, które padają), a także wszystkie inne, pozawerbalne, ich 
zachowania. Ale to nie wszystko: Wittgenstein umieszcza więc również na mapie „gry 
językowej” w y o b r a ż e n i a . Oznacza to, że w obszar „gry językowej” wkracza nie 
tylko to, co się na nim dzieje, ale też fragmenty przestrzeni mentalnej „graczy”. Filozof 
pisał: „Do gry językowej ze słowami: «On ma bóle» należy – chciałoby się rzec – nie 
tylko obraz zachowania się, lecz także obraz bólu. Albo: nie tylko wzorzec zachowania 
się, lecz także wzorzec bólu. – Powiedzieć, że «Obraz bólu pojawia się w grze języko-
wej wraz ze słowem ‘ból’», byłoby nieporozumieniem. Wyobrażenie bólu nie jest ob-
razem; tego wyobrażenia nie da się zastąpić w grze językowej niczym, co nazwaliby-
śmy obrazem. – Wprawdzie w pewnym sensie wyobrażenie bólu w grze językowej 
pojawia się, ale nie jako obraz” (Wittgenstein, 2000b: par. 300; za: Wołos, 2002: 47).  

Wołos tak komentuje słowa filozofa: „Cytowany powyżej fragment bardzo do-
bitnie świadczy o nowatorskim holizmie Wittgensteina w pojmowaniu tejże mental-
nej przestrzeni, przejawiającej się poprzez poczynania «graczy». Do «gry językowej» 
wkraczają bowiem nie tylko towarzyszące ich aktywności intencje i doświadczenia 
językowe, już od dawna znajdujące się w kręgu zainteresowania pragmatyków, ale 
również cały bagaż przeżyć i doświadczeń życiowych, na które uwagę lingwistów 
zwrócił dopiero w ostatnich latach kognitywizm. Wittgenstein zauważa, że mogę 
mówić: «on ma bóle» dlatego, że fizycznie sama bólu doświadczałam. Nie ma to nic 
wspólnego z zawieszonym w pojęciowej próżni langue obrazem pojęcia bólu. Moje 
doświadczenie jest fizyczne, jest częścią życia, nie zaś abstrakcyjnego systemu 
języka” (Wołos, 2002: 47). 

Intrygująco nowatorsko dźwięczy też u Wittgensteina to, co nazywał  posunię-
ciem w „grze językowej”. Najogólniej nazywał on posunięciem „pewne zdarzenie języ-
kowe, skończone w czasie i będące przejawem aktywności jednego z graczy” (za: Wo-
łos, 2002: 51). Do posunięć w „grze językowej” nie należą wyłącznie „ruchy pionkami”, 
czyli emitowanie słów, ale coś, co Wittgenstein określał mianem okoliczności.  

Wołos komentuje to tak: „Na okoliczności te, w świetle „gry językowej”, składa-
ją się również z pewnością różne inne, poza językowymi, zachowania graczy. Dopiero 
współczesne teorie komunikacji uwzględniły, zauważoną przez Wittgensteina, rolę, 
jaką pełnią w procesie komunikowania sygnały takie, jak gesty, miny, ruchy, pozy, 
dźwięki paralingwistyczne, dotyk czy milczenie” (2002: 51). Ale i „pionki” w grze, 
czyli słowa zmieniają swoje znaczenia diametralnie, w zależności od typu gry, kontek-
stu i właśnie „okoliczności towarzyszących”. Tym, co tak charakterystyczne dla późne-
go Wittgensteina, jest przełom w traktowaniu właśnie słów i zdań jako „obrazów” rze-
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czywistości i myślenie o ich wyjątkowym statusie logicznym. W Tractatus logico-
philosophicus tak właśnie o nich myślał Wittgenstein. Tymczasem w Dociekaniach 
filozoficznych myślą przewodnią Wittgensteina było już traktowanie „zdań jako na-
rzędzi”.  Tak pisze o tym Sady: „Zdania to nie obrazy. Zdania to NARZĘDZIA – oto cen-
tralna metafora dla późnej filozofii Wittgensteina. […] Narzędzia to coś, czego używa 
się w pewnych okolicznościach w określonym celu. Zdania są narzędziami określone-
go użytku. Dlatego, wedle relacji Drury’ego, Wittgenstein podczas dyskusji w Cam-
bridge Moral Sciences Club 14 listopada 1946 roku powiedział: „Nie pytajcie o zna-
czenie, pytajcie o użycie”10. Sam filozof pisał: „Pomyśl o narzędziach w skrzynce z na-
rzędziami: jest tam młotek, są obcęgi, piła, śrubokręt, calówka, garnek do kleju, klej, 
gwoździe i śruby. – Jak różne są funkcje tych przedmiotów, tak różne są też funkcje 
wyrazów. (A podobieństwa znajdą się tu i tam.) Tym, co nas myli, jest jednakowy wy-
gląd wyrazów występujących w mowie, piśmie lub druku. Ich użycie bowiem nie stoi 
nam wtedy przed oczami tak wyraźnie. Zwłaszcza, gdy filozofujemy” (Wittgenstein, 
2000b: p. 11).  

Zmianę filozoficznej postawy Wittgensteina i jego długo niezłomne przekona-
nie o wyjątkowym statusie znaków językowych relacjonuje jego biograf Malcolm na-
stępująco: „Idee Traktatu były często przedmiotem sporów Wittgensteina z wykła-
dowcą ekonomii w Cambridge P. Sraffą. Pewnego dnia (jechali, jak mi się wydaje, po-
ciągiem), kiedy Wittgenstein obstawał przy tym, że zdanie i to, co opisuje, muszą mieć 
tę samą «formę logiczną», tę samą «liczność logiczną», Sraffa wykonał pewien dobrze 
znany neapolitańczykom gest wyrażający ni to wstręt, ni to pogardę, a polegający na 
muśnięciu ruchem od siebie podbródka czubkami palców. Następnie zapytał: «A jaka 
jest forma logiczna tego!?». Ten przykład podany przez Sraffę napełnił Wittgensteina 
poczuciem niedorzeczności obstawania przy tym, że zdanie i to, co ono opisuje, muszą 
mieć tę samą «formę». Wyzwoliło go to spod władzy koncepcji głoszącej, że zdanie 
musi być w sensie dosłownym «obrazem» opisywanej przez nie rzeczywistości” 
(2000: 77).  

I w tym momencie gestowi właśnie przypisał filozof status równie dobrego na-
rzędzia w grze językowej, jak słowom i zdaniom. Ale nie tylko gestowi. Rozważając 
różnicę pomiędzy meldunkiem lub stwierdzeniem „pięć płyt” a rozkazem „pięć płyt!”, 
Wittgenstein zwraca uwagę, że różny będzie, być może, ton tych wypowiedzi, mina 
„i jeszcze to i owo” (Wittgenstein, 2000b: par. 21).   

Podobnie jak „proszę”, które explicite zawiera czasownik performatywny aktu 
prośby, ale gdy zobaczymy go w otoczeniu gestu i w intonacyjnej oprawie, staje się 
aktem błagania. Jak w tym przykładzie, kiedy narratorka imituje błaganie fana o au-
tograf jakiejś znanej publicznie postaci:  

10 Sady W., Wstęp do dociekań filozoficznych, http://sady.umcs.lublin.pl/sady.witt.df.htm (12 X 2001). 

106 



Naukowe podstawy dla badania gestów... 

i składa ręce w błagalnym geście, a ton i postawa ciała temu błaganiu wtórują. 
Samo westchnienie może być znaczącym posunięciem w grze językowej, jak tu, 

kiedy słuchaczka „jękiem oburzenia” reaguje na pomylenie przez prowadzącego jej 
imienia. Narrator (Kuba Wojewódzki) mówi: Powiedz mi nie Edyta, przepraszam nie 
Edyta (w tym momencie widzimy na ekranie, jak jego rozmówczyni wznosi ręce 
i oczy ku górze z jękiem oburzenia, co prawdopodobnie ma imitować werbalną frazę 
„to woła o pomstę do nieba” i jest reakcją na faux pas prowadzącego mylącego imię 
Edyta z Elżbieta, kończy ten gest słowem „no” w reakcji na poprawienie się prowa-
dzącego: 
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Podobnie jak sam wykrzyknik i towarzysząca mu deiksa może być skończo-
nym w grze „aktem grania” o charakterze interpersonalnego osądzenia postawionej 
tezy przez interlokutora, czyli wskazaniem, że „trafił w sedno sprawy”. Oto przykład: 

Prowadzący program mówi: Tadeusz, jesteś znakomity, trudno to robić 
Gość: To jest mój kolega z okręgu wyborczego 
Prowadzący program: czyli mam pomysł: wyślijmy Cymańskiego na Eurowizję 
Goście: O (i obydwoje robią gestyczną deiksę – trafienia w sedno sprawy). 

Jestem też pewna, że Wittgenstein doceniłby również rolę emblematów jako skła-
dowych „aktu grania”, jeśli zgodził się, że emblemat „może mieć tę samą funkcję 
w akcie grania jak zadanie” (po tym jak Sraffa wykonał gest, polegający na muśnięciu 
ruchem od siebie podbródka czubkami palców i oznaczającym coś w rodzaju pogar-
dy, a następnie zapytał filozofa: „A jaka jest forma logiczna tego!?”). Popatrzmy, jak 
takim niemym emblematem imitującym „chęć powieszenia się” (co obrazowane jest 
imitowaniem akcji zakładania sobie pętli na szyje), prowadzący program Kuba Woje-
wódzki dokonał moralnej oceny wyrażonej werbalnie postawy swojego rozmówcy 
dotyczącej brania narkotyków i picia alkoholu w świecie tzw. „show-biznesu”. 

Prowadzący program pyta: Czy rzeczywiście w show-biznesie, Maciek, czy show-
-biznes to są ludzie, którzy naprawdę się spidują [narkotyzują się] tak szczerze, bo ob-
racasz się, ty mi wyglądasz na... 

Gość odpowiada: Wiesz co, głównym chyba jednak problemem, głównym proble-
mem w show-biznesie jest alkohol, cała reszta to dodatki, przydatki, czasem ktoś ma coś 
ciekawego i z tego powodu rozmowa lepiej się klei, ale prawda jest taka, że generalnie, 
że generalnie problemem jest alkohol (i tu mamy rekcję niewerbalną prowadzącego 
program): 
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3.2.2. Filozofia ekspresji cielesnej Maurice’a Merleau-Ponty’ego 

Napisałam w pewnym monecie tej pracy: gdyby umysł był bowiem tylko mentalny, 
nie mówilibyśmy rękami. A ręce to narzędzie ciała. I jeśli one tak uporczywie uczest-
niczą w procesie wytwarzania i  przekazywania sensów znaczeń, to te znaczenia mu-
szą być j a k o ś „zakotwiczone w ciele” – muszą mieć  j a k i ś  charakter cielesny. Ale 
jeśli prawdą jest, że my sami nie do końca wiemy, co robią nasze ręce podczas artyku-
lacji słownej, a jest dowiedzione, że tak jest, to istnienie gestów (ich ciągła obecność) 
w trakcie produkcji mowy, musi byś dowodem na istnienie „nieuświadomionej świa-
domości”. 

I właśnie źródeł absolutnego początku świadomości (a zatem źródeł sensu) 
poszukiwał Maurice Merleau-Ponty w dziele Phénoménologie de la perception (1945)11 
i upatrzył je w intencjonalności ludzkiego ciała. Innymi słowy, „dla Merleau-Ponty’ego 
cielesność świadomego podmiotu oznacza realistyczne «zakotwiczenie» (être-au-
monde) tego podmiotu w świecie” –  jak ujął to Stanisław Judycki  w znakomitym filo-
zoficznym eseju pt. Jak powstaje świadomość ciała? (2010: 19)12. Sam Merleau-Ponty 
jeszcze w Wyznaniu wiary pisał, że: „ciało jest dla nas czymś więcej niż narzędziem 
lub środkiem: jest naszą ekspresją w świecie, widzialnym kształtem naszych intencji 
[...] kształty przestrzenne lub odległości są stosunkami zachodzącymi nie tyle między 

11 Merleau-Ponty M. (1945), Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard; polskie wydanie Fenomeno-
logia percepcji (2001), tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa: Aletheia. Przytaczam w przypisie oryginalne 
wydanie dzieła, aby zaznaczyć rok jego wydania, ale w pracy będę konsekwentnie odwoływać się do polskiego 
wydania tłumaczenia tej pracy, czyli do publikacji z roku 2001.  

12 Judycki bardzo wyraźnie zaznacza, że myśl Merleau-Ponty’ego o „intencjonalności cielesnej” ma swoje źródła 
we wcześniejszych pracach Husserla. Jak czytamy u Judyckiego – w 1916 roku oraz ponownie w 1918 rękopisy 
odnoszące się do tych tematów były opracowywane, pod nadzorem Husserla, przez Edith Stein, a w latach 1924   
–1925 przez Ludwiga Landgrebego. Jako osobna książka teksty te zostały wydane po raz pierwszy w ramach Dzieł 
zebranych Husserla w 1952 roku i funkcjonują pod skróconą nazwą Idei II. Manuskrypty te, zawierające bogactwo 
analiz, znane były zarówno Heideggerowi, jak i Merleau-Ponty’emu. Czytam: „Wpływ Idei II uwidacznia się w 
poglądach Heideggera na praktyczne i społeczne zachowanie się podmiotu oraz w poglądach Merleau-Ponty’ego na 
ludzkie ciało i tzw. intencjonalność ciała” (Judycki, 2010: 18).  
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różnymi punktami obiektywnej przestrzeni, ile między nimi a ośrodkiem perspekty-
wy, którym jest nasze własne ciało, słowem, iż są one dla bodźców zewnętrznych 
rozmaitymi sposobami wypróbowywania, ożywiania i zmieniania naszej więzi ze 
światem, naszego zakotwiczenia w p o z i o m i e  i  w  p i o n i e  d a n e g o  m i e j s c a ,  
w  t u t a j  i  t e r a z ” (Merleau-Ponty, 1999: 28 i n. – wyróżnienie własne – J. A.).  

Na fenomenologiczne stanowisko Merleau-Ponty’ego o „cielesnych źródłach 
świadomości” powołują się Lakoff i Johnson w sztandarowej już dla językoznawstwa 
kognitywnego pracy pt. Metafory w naszym życiu i – jak twierdzi Pawelec – termin 
„ucieleśnione znaczenie” zapożyczają oni od filozofów z tradycji fenomenologiczno-    
-hermeneutycznej (Pawelec, 2005: 185). Nie są to koncepcje stojące w pełnej zgo-
dzie13. Lakoff  i Johson sądzą, że fenomen znaczenia można badać na poziomie „nie-
świadomości kognitywnej”. Piszą: „Nie istnieje ktoś taki, jak człowiek obliczeniowy 
[…], którego umysł  jakimś sposobem wytwarza znaczenie, otrzymując pozbawione 
znaczenia «na wejściu», przetwarzając je zgodnie z regułami i ponownie generując na 
«wyjściu». Prawdziwi ludzie mają UMYSŁY UCIELESNIONE (podkr. własne – J. A), 
a ich systemy pojęciowe powstają dzięki żywemu ciału, są przez nie ukształtowane 
i dzięki niemu posiadają znaczenia. Sieci neutronowe w naszych mózgach wytwarzają 
systemy pojęciowe, których nie da się adekwatnie wyjaśnić za pomocą przetwarzają-
cych symbole systemów formalnych” (Lakoff, Johnson, 1999: 28).  

Generalnie, Lakoff i Johnson wskazują na dwa poziomy „UCIELEŚNIENIA” zna-
czenia:  

1. biologiczne sieci neuronowe – znaczenia mają więc być na poziomie pod-
stawowym zjawiskiem przyrodniczym o dynamicznej strukturze neuronowej; 

2. nasze systemy pojęciowe ulokowane w  „nieświadomości kognitywnej” mają
charakter ucieleśniony. 

Zapalny jest właśnie punkt 1., ponieważ – jak wyraźnie zauważa Judycki – 
„Merleau-Ponty pisze, że nie tylko jestem w swoim ciele, ale także, że jestem swoim 
ciałem, lecz nie ma na myśli mózgu i całego systemu nerwowego, a chodzi mu o bez-
pośrednio doświadczane ciało (o ciało fenomenalne)” (Judycki, 2010: 39). I wskazuje 
odpowiedni cytat z samego filozofa: „Ciało można porównać nie do przedmiotu fi-
zycznego, ale raczej do dzieła sztuki” (Merleau-Ponty, 2001: 171). I na ten właśnie 
punkt zapalny czujnie zwraca też uwagę Pawelec, mówiąc, że koncepcji ucieleśnienia 
Merleau-Ponty’ego nie można sprowadzić do sieci neuronowych mózgu, bo dla filo-
zofa podstawę budzącej się świadomości stanowi „cielesna motywacja”  do działania 
w świecie (por. Pawelec, 205: 192). Już u Husserla odnajdujemy „ciało wizualne”, któ-
re stanowi punkt odniesienia i oglądu całej rzeczywistości rzeczy w przestrzeni (nie 
jesteśmy tylko wzrokiem, bo oddalamy i przybliżamy rzeczy ruchem całego ciała, któ-
re zawsze pozostaje z nami) i dalej „ciało dotykowe” – przedstawiające nam wrażenia 
z rzeczy dotykanych, a także dynamiczne „ciało kinetyczne”, które powstaje jako efekt 

13 Pawelec jest w tej kwestii bardziej radykalny – uważa, że stanowisko Lakoffa i Johnsona (a szczególnie ich teza 
dotycząca tzw. „realizmu doświadczeniowego”) stoi wręcz na „antypodach tego stylu myślenia”, jaki reprezentują 
prekursorzy i przedstawiciele nurtu fenomenologicznego, do których zalicza Husserla, Heideggera, Marleau-       
-Ponty’ego i innych (por. argumenty na rzecz tej tezy w: Pawelec, 2005: 185–206, których tu nie będę powtarzać).  
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wrażeń związanych z ruchem i wszystkie te ciała tworzą specyficzne wrażenia wzro-
kowe, czuciowe i ruchowe (ruchy manipulacyjne), które tworzą systemy wrażeń albo 
aktualnie odczuwanych, albo wrażeń wyłącznie antycypowanych14. Przykładowo, 
wiem, jakiej siły powinnam użyć i jaki chwyt muszę zaplanować, by unieść filiżankę 
kawy, wiem też, jakich doznam wrażeń dotykowych, unosząc w rękach miseczkę gorą-
cej zupy – wszytko to mogę antycypować przez pamięć doświadczeń mojego „doznają-
cego ciała”, ale czy sięgnę po tę filiżankę, czy też zechcę zaryzykować unoszenie w dło-
niach gorącej miski zupy zależy od Husserlowskiego „ciała woli”.  

„Świadomość ciała woli Husserl opisuje za pomocą wyrażenia «ja mogę». Cho-
dzi tu o «ja mogę» jako o świadomość możliwości spełniania ruchów wyznaczonych 
przez jedność ciała dotykowego i kinestetycznego, zlokalizowanego w bryle ciała 
wzrokowego. Ciało woli najbliżej «styka» się z nami samymi jako myślącymi i wypo-
sażonymi w wolną wolę podmiotami. Dzieje się to w ten sposób, że doświadczenie «ja 
mogę» dotyczy z jednej strony sfery kinestetycznej, dotykowej i wizualnej, lecz odnosi 
się także do sfery pozacielesnej: mogę nie tylko sięgnąć po pewien przedmiot, lecz 
także mogę przestać myśleć o czymś, a zacząć myśleć o czymś innym, mogę czysto 
wewnętrznie (mentalnie) powziąć określoną decyzję i dopiero w przyszłości zacząć ją 
cieleśnie (fizycznie) realizować itd.” – czytam u Judyckiego (2010: 33–34). I ten mo-
tyw, motyw woli „ja mogę” przejmuje Merleau-Ponty, ustanawiając owo „ja mogę” 
przed „ja myślę”. I owo mogę „ciała woli” wyzwala ruch motoryczny, rodzi go wręcz 
jako formę intencjonalną”. Ponieważ ciało jest naszą ekspresją w świecie, widzialnym 
kształtem naszych intencji  – pisał Merleau-Ponty  (1999: 28). 

Jak pisze Pawelec: „motoryczność nie jest po prostu mocą fizyczną, ale inten-
cjonalnością  – nakierowaniem na świat, postawą wobec świata, odpowiedzią na apel 
ze strony świata. […] W tym kontekście autor (Merleau-Ponty) rozróżnia ruch kon-
kretny, przylegający do swojego tła i ruch abstrakcyjny, rozwijający swoje tło” (Pawe-
lec, 2005: 191), a w przypisie (tamże; przypis 15) rozwija tę myśl filozofa, wskazując 
na przytaczane przez  Merleau-Ponty’ego przypadki zaburzeń psychicznych, kiedy to 
pacjent dysponuje swoim ciałem w zakresie ograniczonym do działań nawykowych, 
np. może zabić komara na policzku, ale nie potrafi dotknąć policzka na polecenie le-
karza (por. Merleau-Ponty, 2001: 123, 131). I to naprowadza nas na szczególne miej-
sce gestu w filozofii ucieleśnienia Merleau-Ponty’ego. To miejsce docenia Pawelec, 
który pisze: „normalnie nie zauważamy, że mowa jest przejawem motoryczności  […] 
ale potwierdzenia dostarcza nam gestykulacja, która „zakotwicza” mowę w prze-
strzeniach dyskursu” (Pawelec, 2005: 192).  

Aby zrozumieć, co miał na myśli Merleau-Ponty, pisząc tak mocne słowa, jak 
te: „Nasz pogląd na człowieka pozostanie powierzchowny, dopóki nie cofniemy się do 
tego źródła, dopóki pod szumem słów nie odnajdziemy pierwotnego milczenia, dopó-
ki nie opiszemy gestu, który przerywa milczenie. MOWA JEST GESTEM, A JEJ ZNA-
CZENIE ŚWIATEM” (Merleau-Ponty, 2001: 205 – podkreślenie własne – J. A), musimy 

14 Por. co na temat ciała wizualnego, ciała dotykowego, ciała kinestetycznego i ciała woli  u Husserla pisze Judycki, 
2010: 27–35. 
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pierwej zrozumieć, czym  jest dla niego myślenie. Filozof pisał: „Myśl nie jest niczym 
«wewnętrznym», nie istnieje poza światem i poza słowami. Tym, co wprowadza nas 
w błąd, co każe nam wierzyć w myślenie istniejące dla siebie przed ekspresją, są już 
ukonstytuowane i już wyrażone myśli, które możemy przywołać w milczeniu i które 
dają nam złudzenie życia wewnętrznego. Ale w rzeczywistości to rzekome milczenie 
rozbrzmiewa słowami, to życie wewnętrzne jest wewnętrznym językiem. Myślenie 
«czyste» jest tylko pewną pustką świadomości, chwilowym życzeniem. […] Myśl 
i ekspresja powstają więc równocześnie, kiedy nabyte już doświadczenie kulturowe 
mobilizuje się w służbie tego nieznanego prawa, tak jak nasze ciało przygotowuje się 
do nowego gestu na gruncie nabytego doświadczenia. Mowa jest prawdziwym gestem 
i zawiera swój sens w ten sam sposób co gest. Właśnie to umożliwia komunikację” 
(Merleau-Ponty, 2001: 204). I dalej czytam: „Weźmy gesty gniewu czy pogróżki. Aby 
je zrozumieć, nie muszę przypominać sobie uczuć, które doświadczałem, kiedy sam 
wykonywałem takie gesty. Od wewnątrz bardzo słabo znam mimikę gniewu, dlatego 
brakowałoby decydującego elementu do kojarzenia przez podobieństwo albo do ro-
zumowania przez analogię, poza tym nie postrzegam gniewu czy groźby jako ukryte-
go za gestem faktu psychicznego, czytam gniew w samym geście – gest nie każe mi 
myśleć o gniewie, jest samym gniewem. Jednak sens gestu nie jest postrzegany tak, jak 
na przykład barwa dywanu. Gdyby był mi dany jako rzecz, nie wiadomo byłoby, dla-
czego moje rozumienie gestów ogranicza się na ogół do gestów ludzkich. Nie „rozu-
miem” seksualnej mimiki psa, jeszcze mniej zaś mimikę chrabąszcza czy modliszki. 
Nie rozumiem nawet ekspresji uczuć u ludów pierwotnych albo w środowiskach zbyt 
różnych od mojego. […] Sens gestów nie jest dany, ale rozumiany, to znaczy na nowo 
chwytany przez akt widza. Cała trudność polega na tym, aby właściwie pojąć ten akt 
i nie mylić go z operacją poznawczą. Do komunikacji albo rozumienia gestów docho-
dzi dzięki wzajemności moich intencji i gestów innego człowieka, moich gestów i in-
tencji dających się odczytać w zachowaniu innego. Wszystko dzieje się tak, jakby in-
tencja innego zamieszkiwała moje ciało albo jakby moje intencje mieszkały w jego 
ciele. Gest, którego jestem świadkiem, zarysowuje przedmiot intencjonalny. Ten 
przedmiot staje się aktualny i w pełni zrozumiany, kiedy władze mojego ciała dopasu-
ją się do niego i pokryją się z nim. Gest jest przede mną niczym pytanie, ukazuje mi 
niektóre wrażliwe punkty świata, zaprasza mnie, by, podążając za nim, dotrzeć do 
tego świata. Komunikacja urzeczywistnia się, kiedy moje zachowanie znajduje na tej 
drodze własną drogę. Inny człowiek zostaje potwierdzony przeze mnie, a ja zostaję 
potwierdzony przez niego” (Merleau-Ponty, 2001: 205–206). 

Ta myśl Merleau-Ponty’ego jest bardzo przenikliwa, głęboka i powinna być 
dobrze zrozumiana. Filozof genialnie czuje, że znaczenie gestu i jego zrozumienie nie 
wynika z aktu intelektualnego, ale jest wynikiem aktu empatowania i zdolności do 
przyjmowania perspektywy drugiego. W rzeczywistości tak trudne jest badanie ge-
stów tylko dlatego, że gesty „rodzą się i umierają” w toku konwersacji, a nie trwają 
w jakimś semantycznym możliwym świecie. Wykonywany przez jednego uczestnika 
interakcji gest staje się zrozumiany przez drugiego, nabierze sensu wtedy, gdy do-
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słownie jego ciało nabierze dyspozycji do wykonania takiego gestu i przeżyje to in-
tencjonalnie. Sama wiele razy, poszukując znaczenia pewnych zachowań niewerbal-
nych innych ludzi, w samotności powtarzałam jakieś niezrozumiałe i wcześniej po-
strzeżone zachowanie niewerbalne lub trwałam w jakimś geście, aż doznałam – a 
właściwiej doznawało tego moje ciało – jakiegoś nowego intencjonalnie świata. To 
najpierw ciało dokonywało aktu zrozumienia przez swoją dyspozycję do podobnego 
działania i to ciało wysyłało umysłowi pamięć takiej dyspozycji, aby mógł nadać temu 
sens. Merleau-Ponty rzuca taką uwagę: „kolejne pokolenia «rozumieją» i spełniają gesty 
erotyczne, na przykład gest pieszczoty, zanim filozof (tu ma na myśli J.-P. Sartre) zdefi-
niuje ich znaczenie intelektualne” (tamże:  207).  

Jesteśmy w stanie rozumieć intencje kryjące się za gestami innego człowieka 
łatwiej niż gesty psa, ponieważ mamy bardziej do niego podobne ciało i podobne je-
mu dyspozycje fizyczne.  

Przykładowo, oglądałam kiedyś  lekką komedię, film: pt. Bez baterii nie działa. 
Jak wyrazić radość, gdy się nie ma mimiki i głosu, bo się jest maszyną w kształ-

cie spodka typu UFO? Reżyser wyraził to PODSKAKIWANIEM – tak cieszyła się ro-
dzinka maleńkich spodków typu UFO, bracia i rodzice, z odzyskanego dziecka, o któ-
rym myśleli, że nie przeżyło porodu. Gest prototypowy dla cielesnej ekspresji ludz-
kiego dziecka. Gdybyśmy chcieli z kolei gestem wyrazić radość psa, zapewne pokręci-
libyśmy „pupą”.  Podobnie „ciała wizualne” różnych gatunkowo zwierząt mają własne 
osobnicze „schematy widzenia”. Profesor Piątkowska, biolog, w rozmowie osobistej 
podała mi jeden taki przykład różnego widzenia „kotowatości”. Otóż – jej zdaniem 
– wróbel widzi „kotowatość” jako „oczy kota” i nic na ten temat nie wie motyl, ale mo-
tyl ma „oczka kota” (na swoich dwu skrzydełkach), więc w świecie wróbla „kotowa-
tość” równa się „kot” plus „motyl”.  

Dlatego Merleau-Ponty pisze: „To dzięki mojemu ciału rozumiem innego czło-
wieka, tak jak dzięki niemu postrzegam «rzeczy». Sens tak «rozumianego» gestu nie 
kryje się za nim, lecz stanowi jedno ze strukturą świata, który gest zakreśla i który 
przyjmuję na swoje konto; sens  u k a z u j e  s i ę  w samym geście” (tamże: 207 – pod-
kreślenie własne – J. A). I dalej:  

„Łatwo dostrzec to, co wspólne w geście i jego sensie, na przykład w ekspresji 
emocji i w samych emocjach: uśmiech, odprężona twarz, żywość gestów rzeczywiście 
zawierają w sobie ten rytm działania, ten sposób bycia w świecie, które są samą rado-
ścią”. Natomiast – czy związek między znakiem językowym i jego znaczeniem nie jest 
całkowicie przypadkowy, o czym wymownie świadczy istnienie wielu języków. I czy 
przekazywanie elementów języka między „pierwszym człowiekiem, który mówił” 
a drugim nie było z konieczności komunikacją zupełnie innego typu niż komunikacja 
przez gesty? Zwykle wyraża się to, mówiąc, że gest lub mimika emocjonalna są „zna-
kami naturalnymi”, a język jest „znakiem konwencjonalnym”. Ale konwencje są późną 
odmianą relacji między ludźmi, zakładają uprzednią komunikację i język trzeba na 
powrót umieścić w tym nurcie komunikacyjnym” (tamże: 207–208).   
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Bowiem tak, jak słowa i ich znaczenia są tylko zewnętrznym przejawem aktu 
ekspresji myślowej i nigdy nie powinny być utożsamiane z sensem pojęć kryjących się 
za słowami, stanowiąc – jak to wyraził Merleau-Ponty – „tylko zewnętrzny jej akom-
paniament”15, „musi być tak, że sens słów nie jest ostatecznie indukowany przez same 
słowa, a dokładniej mówiąc, musi być tak, że ich znaczenie pojęciowe powstaje ze 
znaczenia gestowego, które jest dla mowy immanentne” (Merleau-Ponty, 2001: 200). 
Przez „znaczenie gestowe” rozumie Merleau-Ponty umiejscowienie znaku (słowa) 
w „kontekście działania”, czyli w akcie jego użycia i ekspresji, uwikłanej w kontekst 
kulturowy16. Wittgensteinn by powiedział, że to znak w „akcie grania”. Ale tak, jak 
znak słowny nie jest zjawiskiem fizycznym, ale znakiem ekspresji myśli, tylko na tę 
ekspresję nakierowującym, tak gest sam w sobie nie jest zjawiskiem fizycznym, czyli 
tylko znakiem motorycznym, ale znakiem symbolicznym mniej lub bardziej skonwen-
cjonalizowanym, którego sens próbujemy odczytać wciąż na nowo i na nowo, odwo-
łując się do naszego wspólnego (ludzkiego) doświadczenia „cielesnego rozmienia” 
świata w postaci podobnych wzorców i schematów motorycznych i manipulacyjnych, 
jakie powstały w naszych ciałach (widzialnych, dotykowych, kinetycznych i wolicjo-
nalnych), dlatego tak mocno podkreślałam symboliczny charakter gestu, pisząc: „Zna-
czenie gestyczne [...] musi zostać zauważone jako znaczące i tak odczytane. I w tym 
sensie każdy gest staje się wytworem symbolicznym, ponieważ chce coś znaczyć i coś 
oznacza. Jest też zawsze aktem komunikacyjnym, a co ważniejsze – aktem transakcyj-
nym, ponieważ stanowi propozycję interpretacyjną czegoś. I w tym sensie każdy gest 
jest symbolem, jako że zawsze odsyła poza siebie – tym jednak różni się od znaku ję-
zykowego, że zawsze aktualizuje się czasowo i przestrzennie, co czyni go, mimo prób 
ucieczki w konwencjonalne znaczenie, znakiem wciąż jasnym i zrozumiałym (Antas, 
2006: 191). Jasnym i zrozumiałym w swoim „ucieleśnionym poznaniu” – dodaję teraz. 

Wrócę jednak znów do Merleau-Ponty’ego, który napisał: „Sens gestu nie za-
wiera się w geście rozumianym jako zjawisko fizyczne czy fizjologiczne. Sens słowa 
nie zawiera się w słowie jako dźwięku. Ale do definicji ludzkiego ciała należy to, że 
w nieskończonej serii nieciągłych aktów przyswaja ono sobie znaczeniowe zalążki, 
które przekraczają i przeobrażają  jego możliwości naturalne. I ten akt transcendencji 
spotykamy najpierw w nabywaniu  jakiegoś zachowania, potem w niemej komunika-
cji gestu: ta sama moc sprawia, że ciało otwiera się na nowe zachowania i czyni je 
zrozumiałymi dla zewnętrznych świadków” (tamże: 216). I wreszcie filozof konklu-
duje: „Zawsze dostrzegano, że gest lub mowa przeobrażają ciało, ale poprzestawano na 
stwierdzeniu, że stanowią one rozwinięcie lub przejaw  innej mocy, myśli lub duszy. 
Nie widziano tego, że aby móc wyrażać, ciało musi w ostatecznej instancji stać się myślą 
lub intencją, która dla nas znaczy. To ono pokazuje, to ono mówi…” (tamże: 218)17.  

15 „bo pojęcie zawsze powinno odróżniać się od  mowy i widzieć w niej tylko zewnętrzny akompaniament” 
(Merleau-Ponty, 2001: 199). 

16 To wyjaśnia tak mocne u Merleau-Ponty’ego słowa: MOWA JEST GESTEM 
17 Ale – jak pisze Judycki – „paradoksalnie – n a s z  m ó z g  n i e  j e s t  n a s z y m  c i a ł e m, gdyż nie jest 

bezpośrednio doświadczany jako jedność tego, co wizualne, dotykowe i kinestetyczne, jedność odniesiona do 
doświadczenia ciała woli. Inaczej to ujmując, aby mogło zaistnieć doświadczenie ciała w ludzkim sensie, potrzebna 
jest jedność ciała wizualnego, dotykowego, kinestetycznego i ciała woli, lecz jest całkowicie obojętne, za pomocą 
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3.3. Psychologiczne podstawy do badania gestów jako nośników semantycznych 
znaczeń 

3.3.1. Rozwój myślenia i rozwój mowy: słowo i myśl 

Dla lingwisty wychowanego w duchu myśli Ferdinanda de Saussure’a pojęcie koja-
rzone jest ze znakiem językowym, a tym samym wydaje się, że pojęcia nie istnieją po-
za językiem, ponieważ zgodnie z myślą de Saussure’a, który postulował nazywanie 
mianem znaku (signe) połączenie pojęcia i obrazu akustycznego i zastąpienie wyrazu 
p o j ę c i e  i  o b r a z  a k u s t y c z n y  odpowiednio przez s i g n i f i é  i  s i g n i f i a n t 
(de Saussure, 1991: 91)18 – które nawzajem siebie wywołują. Francuski strukturalista 
zakorzenił tę myśl o pełnej wzajemności formy pojęciowej i znakowej znaną metaforą 
o kartce papieru. Czytamy: „Język można by jeszcze porównać do kartki papieru: myśl
stanowi jej recto, a dźwięk – verso; niepodobna rozciąć pierwszego, nie rozcinając 
równocześnie drugiego; podobnie w języku nie da się oddzielić ani dźwięku od myśli, 
ani myśli od dźwięku; można do tego dojść jedynie na drodze abstrakcji, której wyni-
kiem będzie albo czysta psychologia, albo czysta fonologia” (tamże: 136). 

Oznaczałoby to, że nie można mówić  o „obrazie akustycznym” bez wyznacze-
nia pojęcia, do którego ono odsyła (np. w języku polskim mamy 3 możliwe kombina-
cje fonologiczne typu dom; mod; odm, ale tylko pierwsza z nich jest obrazem aku-
stycznym, gdyż posiada swoje odesłanie do pojęcia) i to wydaje się niedyskutowalne 
– znaki języka zawsze odsyłają do jakichś kategorii myślowych – konceptów kogni-
tywnych. Ale de Saussure idzie dalej: „nierozerwalność znaku językowego” – porów-
nana do „nierozerwalności kartki papieru bez naruszania obu stron” – zmusza nas do 
myślenia, że nie ma też pojęcia bez jego językowego „obrazu”, a zatem, że nie ma my-
ślenia poza językiem. To ostatnie jest jednak dyskusyjne. Szczególnie na terenie psy-
chologii myślenia i umysłu.  

Jak pisze Chlewiński – „jeszcze przed Winogradem, Poyanyi (1967) wprowa-
dził termin «wiedza utajona» (tacit knowledge) na oznaczenie wiedzy zakodowanej 
w pamięci, która jest wykorzystywana w procedurach, ale nie jest dostępna świado-
mości podmiotowej, a zatem nie podlega werbalizacji. Człowiek z reguły wie więcej, 
niż jest w stanie wyrazić werbalnie, np. umie – pisze Chlewiński – rozpoznać znajomą 
twarz, chociaż nie jest w stanie powiedzieć, jak ją rozpoznaje. Niemożliwość werbali-
zacji dotyczy sposobu, w jaki człowiek osiąga określony wynik, dlatego też ta wiedza 
utajona „definiuje się” poprzez rezultaty jej zastosowania. Niektóre schematy, np. mo-

jakich elementów pozacielesnych (za pomocą jakiego hardware’u) doświadczenie to dochodzi do skutku” (Judycki, 
2010: 35). I w tym sensie postulaty Lakoffa i Johnsona o (mózgowych) czy też biologicznych sieciach neuro-
nowych może mają i rację bytu, z tym tylko zastrzeżeniem, że to ciało zakotwicza w mózgu schematy kognitywne 
w postaci sieci neuronów i nic się też w nim więcej nie dzieje. I nie on jest władcą ludzkiej intencjonalności, woli    
i ekspresji.  

18 Dokładniej Ferdinand de Saussure mówił w tej sprawie tak: „Proponujemy zachowanie wyrazu znak (signe) dla 
oznaczenia całości i zastąpienie wyrazu pojęcie i obraz akustyczny odpowiednio przez signifié i signifiant; te dwa 
ostatnie terminy są o tyle dogodne, że zaznaczają przeciwieństwo już to dzielące je między sobą, już to oddzielające 
od całości, której część stanowią. Co się tyczy znaku, zadowalamy się tą nazwą tylko dlatego, że nie wiemy, czym ją 
zastąpić, gdyż powszechnie używany język nie nasuwa nam żadnej innej” (de Sausure, 1991: 91). 
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toryczne, istnieją wyłącznie jako w i e d z a  m i l c z ą c a ” (1999: 126 – podkr. własne 
– J. A.). I ta właśnie „wiedza milcząca” (utajona) realizuje się „milcząco” w gestach.

Według badań psychologicznej szkoły Piageta (1966, 1977) rozwój umysłu 
charakteryzują dwie podstawowe aktywności – zaczątki myślenia i zaczątki działal-
ności werbalnej. Obydwie te aktywności pojawiają się w przybliżeniu w tym samym 
czasie i obydwie są przejawami tego, co określa się mianem „aktywności symbolicz-
nej”.  „Genetycznie jednak te systemy – jak pisze Zdzisław Chlewiński – są prawdopo-
dobnie różne, tzn. zostały wytworzone przez różne generatory, oparte na odrębnych 
kompetencjach, jednak bardzo wcześnie wchodzą z sobą w interakcje. U źródeł my-
ślenia, przynajmniej według rozpowszechnionego wśród psychologów poglądu, leżą 
schematy sensoryczno-motoryczne, które rozwijają się stopniowo w struktury my-
ślowe” (Chlewiński, 1999: 23). Rozwinę tę myśl. Dokładniej rzecz biorąc, zdaniem 
Piageta, język wprawdzie wpływa na myślenie, ale nie jest czynnikiem decydującym 
o tworzeniu się operacji intelektualnych. Jego zdaniem – operacje intelektualne są
czynnościami, które mają swój początek w działaniu, a nie w języku. Mało tego, język 
– według tego wybitnego epistemologa – jest tylko jednym z przejawów szerszej
funkcji SYMBOLICZNEJ obok „zabawy symbolicznej”, „gestów” i „obrazów myślo-
wych” (Piaget, 1972: 120). I tak „zabawa symboliczna”, stanowiąca pierwszą formę 
funkcji symbolicznej, to według Piageta typowe naśladownictwo (np. układanie przez 
dziecko lalki do snu), druga faza to „uzewnętrznione naśladownictwo” (gdy dziecko 
nabywa zdolności, np. pokazywania złości bez jej przeżywania19); trzecia faza – to 
„wyobrażenia myślowe” (czyli na przykład rysunek, na którym dziecko przedstawia 
nie to, co widzi, ale to, co wie o rysowanym przedmiocie lub fragmencie rzeczywistości) 
i wreszcie czwarta faza wyrażania funkcji symbolicznej to „znaki języka” (słowa), które 
w przeciwieństwe do 3 pierwszych faz myślenia symbolicznego przestają być symbo-
lami jednostkowymi i stają się symbolami kolektywnymi (Piaget, 1972: 102–125). I tu 
dopiero znajdujemy wyjaśnienie szczególnie silnego interakcyjnego związku między 
mową a myśleniem; słowa stają się częścią naszego myślenia poprzez uwewnętrznio-
ną, zinterioryzowaną mowę – tzw. m o w ę  w e w n ę t r z n ą – której gruntowny opis 
cech znajdujemy w pracach Lwa Siemionowicza Wygotskiego.  

3.3.1.1. Koncepcja mowy wewnętrznej Wygotskiego 

Wygotski znał prace Piageta, cenił je i powoływał się na nie. Piaget z kolei zapoznał 
się wynikami Wygotskiego dopiero przeszło dziesięć lat po jego śmierci, ale można 
powiedzieć, że stanowisko Wygotskiego na temat rozwoju pojęć jest niejako komple-
mentarne wobec stanowiska Piageta i uzupełnia je właśnie pojęciem „mowy we-
wnętrznej”. Generalnie Wygotski, podobnie jak Piaget, zauważa zależność mowy 
i myślenia, chociaż twierdzi stanowczo, że ich źródła genetyczne są różne, a ich linie 
rozwoju są niezależne (Wygotski, 1989: 48). Zdaniem tego uczonego, zwanego też 
„Mozartem psychologii”, tak jak w stadium rozwoju mowy istnieje stadium przedinte-

19 Tak chyba myślał Piaget o „gestach”. 
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lektualne (takie jak gaworzenie, krzyk, a nawet pierwsze słowa dziecka biernie po-
wtarzane) (tamże: 58); tak w rozwoju myślenia istnieje stadium myślenia przedwer-
balnego  (nazywanego przez niego „stadium przedjęzykowym” (tamże: 53), poprze-
dzającego myślenie słowne. Ale kiedy pojawia się język, zanika (choć może nie całko-
wicie) myślenie pozawerbalne, ponieważ język nakłada pewne ograniczenia na swobo-
dę wyrażania myśli. Ta integracja MOWY i MYSLENIA – zdaniem Wygotskiego – odby-
wa się na dwu planach: „mowy zewnętrznej” (chodzi o aspekt foniczny mowy i kom-
plikację gramatyczną – od słowa do zdania) oraz na planie „mowy wewnętrznej” (chodzi 
o jej aspekt semantyczny).

Wygotsjańska koncepcja mowy wewnętrznej różni się od koncepcji poprzed-
ników, a także od myśli samego Piageta, który niejako utożsamiał „mowę wewnętrzną” 
ze wczesną fazą rozwoju mowy u dziecka, to jest z tzw. mową egocentryczną20, która       
– jego zdaniem – obumiera wraz z intelektualnym rozwojem mowy. Wygotski odwrot-
nie – uważa, że mowa egocentryczna nie tyle zamiera, ile stanowi preludium rozwoju 
mowy wewnętrznej. To jednak, że Piaget obserwował obumieranie mowy egocentrycz-
nej, Wygotski tłumaczy tym, że tak naprawdę słabnie jedna tylko jej cecha – wokalizacja 
– jej brzmienie (tamże: 365). Oczywiście przed Wygotskim istniało pojęcie „mowy we-
wnętrznej”, na ogół mgliście utożsamiane z endofazją – mówieniem do siebie, rozu-
mianym jednak jako niepełna realizacja mowy zewnętrznej lub jako jej preludium. 
Wygotski polemizuje z tymi teoriami i nie zgadza się ani na utożsamianie „mowy we-
wnętrznej” z „pamięcią werbalną”, co sugerowali – jego zdaniem – francuscy badacze 
problemu, ani – jak twierdzi – nie można jej sprowadzić do zwykłego skracania aktu 
mowy, a nawet do tego wszystkiego, co poprzedza motoryczny akt mówienia – „całą 
w ogóle wewnętrzną stronę mowy” (tamże: 345). Zdaniem Wygotskiego wszystkie te 
wymienione właściwości nie stanowią specyfiki „mowy wewnętrznej” i w istocie swo-
jej to procesy czy czynności przygotowawcze dla mowy zewnętrznej – czynności 
przygotowawcze dla procesu mówienia, a nie cechy mowy wewnętrznej21. Zdaniem 
rosyjskiego uczonego całe nieporozumienie dotyczy zarówno momentu pojawiania się 
mowy wewnętrznej, jak i jej specyfiki psychologicznej. Mowa wewnętrzna nie pojawia się 
przed werbalizacją, ale jakby po niej. Uczony pisał: „Semantyczny aspekt mowy jest 
dopiero początkowym i pierwszym z wszystkich jej aspektów wewnętrznych. Za nim 
jawi się przed badaczem problem mowy wewnętrznej” (tamże: 342–343) i chwilę 
wcześniej: „Mówienie wymaga przejścia z planu wewnętrznego na zewnętrzny, a ro-
zumienie zakłada ruch odwrotny, od planu zewnętrznego do wewnętrznego” (tamże, 
342). Rozjaśnię to: novum rozumienia przez Wygotskiego pojęcia mowy wewnętrznej 
jest to, że uczony nie traktuje tego fenomenu jako stan przedwerbalnego rozwoju 
mowy (co oczywiście zachodzi we wczesnych etapach rozwoju mowy dziecka, takich 

20 Mowa egocentryczna rozwija się u dziecka między trzecim a siódmym rokiem życia (to są – zdaniem 
Wygotskiego – szczytowe momenty jej rozwoju od punktu najniższego do najwyższego (Wygotski, 1989: 352)). 

21 Wygotski pisze dosłownie: Chcąc wyciągnąć dalsze konsekwentne wnioski ze stanowiska Goldsteina, trzeba 
by stwierdzić, że jego mowa wewnętrzna wcale nie jest mową, lecz myślową i emocjonalno-wolicjonalną czynno-
ścią, ponieważ zawiera motywy mowy i myśl wyrażoną w słowie. W najlepszym wypadku czynność ta obejmuje 
w postaci nierozczłonkowanej wszystkie poprzedzające proces mówienia procesy wewnętrzne, a więc całą we-
wnętrzną stronę mowy zewnętrznej (tamże: 345–346). 
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jak jej stadium przedwerbalne, w fazie obrazu synkretycznego, a następnie myślenia 
kompleksowego i w mowie egocentrycznej dziecka), ale jako konsekwencję pełnego 
semantycznego rozwoju mowy i pojęciowego myślenia. Dlatego postuluje potrakto-
wać  mowę wewnętrzną jako strukturę o specyficznej naturze psychologicznej, dla któ-
rej stosunek do myśli i słowa, i do innych czynności mowy jest bardzo złożony (tam-
że: 346). Radziecki psycholog pisał: „Bo chyba nie jest wszystko jedno, czy mówimy 
do siebie czy do innych. Mowa wewnętrzna jest mową dla siebie. Mowa zewnętrzna 
jest mową dla innych” (tamże: 346). Ale nie chodzi tu tylko o to, że „mówienie do sie-
bie” jest mówieniem pozbawionym li tylko wokalizacji. Mowa wewnętrzna kieruje się 
własnymi zasadami myślenia i korzystania z sensów znaczeń pojęciowych języka. 
Wygotski pisze: „Tu nie idzie o wokalizację. Obecność lub brak wokalizacji nie jest 
tym, co tłumaczy naturę mowy wewnętrznej, lecz skutkiem wynikającym z jej natury. 
Można w pewnym sensie powiedzieć, że mowa wewnętrzna nie tylko nie jest tym, co 
poprzedza mowę zewnętrzną lub odtwarza ją w pamięci, lecz jest czymś przeciw-
stawnym do mowy zewnętrznej. Mowa zewnętrzna jest procesem przekształcania 
myśli w słowa, jest materializacją i obiektywizacją myśli. Mowa wewnętrzna nato-
miast jest procesem o kierunku przeciwnym, idącym od zewnątrz do wewnątrz, 
p r o c e s e m  w y p a r o w y w a n i a  m o w y  w  m y ś l  (wyróżnienie własne – J. A.). 
I to właśnie stanowi o strukturze tej mowy, z wszystkim, co ją odróżnia od struktury 
mowy zewnętrznej” (tamże: 346–347).  

Na czym to „wyparowywanie mowy w myśl” miałoby polegać? Wygotski szu-
kał odpowiedzi na to pytanie w mozolnym odkrywaniu cech mowy wewnętrznej, ta-
kich jak: jej predykatywność, idiomatyczność i skrótowość. To, co najsilniej akcento-
wał i to, co uznał za najważniejszą właściwość „mowy wewnętrznej”, to jej wyjątkowo 
swoista składnia – czyli tendencja do jej „czystej i absolutnej” p r e d y k a t y w n oś c i  
(tamże: 369). Oto, co pisze o tym sam, zauważając przyczyny pojawiania się predyka-
tywności w mowie zewnętrznej: „Chcąc zrozumieć tę najpierwotniejszą ze wszystkich 
właściwość, porównajmy ją z czymś analogicznym, co w określonych sytuacjach wy-
stępuje w mowie zewnętrznej. Czysta predykatywność – jak dowodzą nasze obserwa-
cje – powstaje w mowie zewnętrznej w dwóch podstawowych sytuacjach: bądź 
w sytuacji odpowiadania, bądź w takiej, kiedy podmiot wypowiedzi jest z góry znany 
rozmówcom. Na pytanie: „Czy pan chce filiżankę herbaty?” – nikt nie będzie odpowia-
dał zdaniem rozwiniętym typu: „Nie, ja nie chcę filiżanki herbaty”. Odpowiedź będzie 
czysto predykatywna: „Nie”. W odpowiedzi tej będzie tylko orzeczenie. Takie czysto 
predykatywne zdanie jest tylko dlatego możliwe, że jego podmiot – to, o czym jest 
mowa w zdaniu – jest rozmówcom znany. Podobnie na pytanie: „Czy pański brat 
przeczytał tę książkę?” – nigdy odpowiedź nie będzie brzmiała: „Tak jest, mój brat tę 
książkę przeczytał”, lecz będzie miała formę czysto predykatywną: „Owszem” lub 
„Przeczytał”. Zupełnie analogiczną sytuację napotykamy też wówczas, gdy podmiot 
wypowiedzi jest z góry znany rozmówcom. Wyobraźmy sobie, że grupa osób na przy-
stanku czeka na tramwaj numer 8. Zadna z nich na widok zbliżającego się tramwaju 
nie powie: „Tramwaj numer 8, na który czekamy, aby pojechać tam a tam, nadjeżdża”. 
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Zamiast takiego rozwiniętego zdania zawsze usłyszymy skrót, samo orzeczenie: „Je-
dzie” albo „Osemka” (tamże: 69). 

Oczywiście dla podmiotu myślącego przedmiot jego rozważań jest dobrze zna-
ny zawsze, dlatego predykatywność mowy wewnętrznej jest absolutna. Jak pisze sam 
Wygotski: „Będąc sam na sam z sobą, nigdy nie musimy używać rozwiniętych sfor-
mułowań w rodzaju «tramwaj numer osiem, którego oczekujemy, aby pojechał tam 
a tam, nadjeżdża». Wystarczy samo orzeczenie” (tamże: 382). 

Poszukując właściwości mowy wewnętrznej, Wygotski sięgnął po porównanie 
takich gatunków mowy22, jak: mowa ustna, mowa pisana, dialog i monolog i, co cie-
kawe, choć mowa wewnętrzna formalnie miałaby stanowić – tak jak mowa pisana      
– monologową postać mowy w przeciwieństwie do mowy żywej (dialogu), co sam
zaznacza (por. tamże: 375), to jednak  jej właściwości strukturalne wskazują na więk-
szą bliskość z mową żywą i dialogiem niż z mową pisaną. Dlaczego?  

Za drugą cechę mowy wewnętrznej uznał Wygotski jej s k r ó t o w o ś ć  – mó-
wienie półsłówkami, zrozumienie przez aluzje. Takie skrótowe mówienie obecne mo-
że być też w dialogu. Czytamy: „Dialog zawsze zakłada znajomość u rozmówcy istoty 
sprawy, która, jak widzieliśmy wyżej, pozwala na wiele skrótów w mowie ustnej, a w 
określonych sytuacjach rodzi czysto predykatywne wypowiedzi. Dialog zawsze 
zakłada bezpośrednie widzenie rozmówcy – jego mimiki i gestów – oraz akustyczną 
percepcję intonacyjnej strony mowy. Jedno i drugie razem wzięte umożliwia owo ro-
zumienie półsłówek, porozumiewanie się aluzjami, […]. Jedynie w ustnej mowie moż-
liwy jest dialog, który, jak powiada Tard, jest tylko uzupełnieniem spojrzeń obu roz-
mówców” (tamże: 375–376).  

Podobnie intonacja tylko w mowie żywej (dialogu) ułatwia subtelne zróżnico-
wane rozumienie znaczeń wyrazów, czego dowodzi psycholog w odwołaniu do ob-
szernego fragmentu dzieła Dostojewskiego, w której przytaczana jest rozmowa pija-
ków dialogujących ze sobą z pełnym zrozumieniem intencjonalnych przesłań za po-
mocą li tylko różnego intonowania tego samego wulgarnego wykrzyknika. Zatem tyl-
ko w dialogu możliwe jest „bezpośrednie przekazywanie myśli za pomocą intonacji” 
– rzecz wykluczona w mowie pisanej.

Taka skrótowość, niepełna artykulacja foniczna jest jeszcze bardziej skonden-
sowana w „mowie wewnętrznej”. Bo jeżeli w dialogu predykatywność i skrótowość 
wynika z przyjęcia wspólnoty topic dialogu (co czasem jednak może prowadzić do 
nieporozumień) i bezpośredniego oglądu sytuacji (także gestu, mimiki i intonacji), 
to w mowie wewnętrznej absolutna predykatywność jest wynikiem – jak sam pisze 
– całkowitej pewności i świadomości tego, o czym myślimy. Wygotski pisze: „Zawsze
wiemy, o czym rzecz w naszej mowie wewnętrznej. Zawsze wiemy, jaka jest nasza 
sytuacja wewnętrzna. Temat naszego w e w n ę t r z n e g o  d i a l o g u  jest nam zawsze 
znany. Wiemy, o czym myślimy” (tamże: 381). „Wewnętrznego dialogu” – podkreślam 
to wyraźnie, bowiem wszystko, co radziecki psycholog wykrył na temat mowy we-
wnętrznej, skłania do rozumienia jej nie w kategoriach monologu, a wewnętrznej dia-

22 On sam pisze o „formach mowy” w odwołaniu do Humboldta (tamże: 375). 
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logowej rozmowy z samym sobą. Stąd bliskość jej wewnętrznej struktury do raczej 
form dialogicznych niż mowy pisanej (monologu), w której rozczłonkowanie skła-
dniowe jest obecne, skróty nieobecne, a intonacyjne nośniki sensów znaczeń – nie-
możliwe23.  

W mowie wewnętrznej dochodzi jeszcze silniej niż w dialogu do zupełnej likwi-
dacji składni mowy ustnej, półsłówek i aluzji, a co równie ważne nie zachodzi tu nigdy 
potrzeba pełnej artykulacji słowa. Generalnie – jak pisze Wygotski – „Fizyczna strona 
mowy wewnętrznej, jej składnia i fonetyka są minimalne, maksymalnie uproszczone 
i skondensowane. Na pierwszy plan wysuwa się znaczenie słowa. Mowa wewnętrzna 
operuje przede wszystkim semantyką, a nie fonetyką” (tamże: 386). I to prowadzi ba-
dacza do chyba najważniejszego wniosku –  trzech głównych właściwości, które składa-
ją się na szczególną semantycznie strukturę mowy wewnętrznej i konstytuują ją.   

Po pierwsze – jest to przewaga sensu słowa nad jego znaczeniem; występowa-
nie zjawiska bliskiego aglutynacji i kontekstowe zlewanie się sensów. Przewagę sensu 
słowa nad jego znaczeniem tłumaczy Wygotski kontekstowym użyciem słowa. Pisze: 
„Słowo zagarnia, wysysa z kontekstu, w który jest wplecione, treści intelektualne oraz 
emocjonalne i zaczyna znaczyć i więcej, i mniej, niż mieści się w jego znaczeniu wtedy, 
gdy je rozważać oddzielnie i poza kontekstem” (tamże: 388). Tę myśl psychologa 
(owo „zagarnianie sensu z kontekstu”) moglibyśmy dziś wyrazić bardziej jasno za po-
mocą kognitywnego pojęcia „domeny poznawczej”. Podmiot myślący zawsze wie, gdy 
w myślach ocenia coś np. jako „dobre”: „dobra zupa”, że sens słowa zawęża się wtedy 
do domeny smaku; „dobra książka” – do domeny wartości poznawczych, „dobry czło-
wiek” – do wartości aksjologicznych; „dobra myśl” – do domeny prakseologicznej itd.  

Druga właściwość struktury semantycznej mowy wewnętrznej to „zlepianie 
słów” (tamże, 390), czyli zabieg aglutynacyjny podobny do tych, jakie Wundt obser-
wował w języku Delawarów, gdzie – jak pisze Wygotski – „istnieje złożone słowo 
utworzone ze słów «otrzymywać», «łódka» i «nas», i znaczy dosłownie: «otrzymać na 
łódce nas», «przepłynąć do nas łódką». Słowo to, używane zwykle jako wyzwanie dla 
wroga, by przepłynął rzekę, odmienia się według wszystkich licznych trybów i cza-
sów istniejących w koniugacji delawarskich czasowników. Interesujące zaś są tutaj 
dwa momenty: po pierwsze, komponenty takiego złożonego słowa często skracają się 
fonetycznie i tylko ich część wchodzi w skład słowa złożonego; po drugie, powstające 
w ten sposób słowo złożone, wyrażające bardzo złożone pojęcie, występuje funkcjo-
nalnie i strukturalnie jako jedno słowo, a nie połączenie samodzielnych słów. W języ-
kach amerykańskich, jak zauważa Wundt, słowo złożone traktuje się tak samo jak 
proste, tak samo się je deklinuje i koniuguje. Coś podobnego zaobserwowałem rów-
nież w mowie egocentrycznej dziecka. W miarę zbliżania się tej postaci mowy do 
mowy wewnętrznej, aglutynacja, jako sposób tworzenia wyrazów złożonych w celu 
wyrażenia pojęć złożonych, występowała coraz częściej i coraz wyraźniej. W swych 
egocentrycznych wypowiedziach dziecko coraz częściej przejawiało przy równocze-

23 Oczywiście nie mówię tu o monologu w formie literackiej, który byłby zapisem mowy wewnętrznej, tak jak  
np. fragmenty Ulissesa Jamesa Joyce’a. 
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snym spadku współczynnika mowy egocentrycznej tendencję do asyntaktycznego 
zlepiania wyrazów” (tamże: 390–391). 

I wreszcie trzecia właściwość to „z l e w n i e  s i ę  s e n s ó w ”. Czytam: 
„Można powiedzieć, że jeden sens wlewa się do drugiego, oba wywierają wzajemny 
wpływ na siebie i wzajemnie się modyfikują (tamże: 391), co prowadzi do tzw. idio-
matyczności mowy wewnętrznej nieprzetłumaczalnej na język mowy zewnętrznej. 
I to stanowi też klucz do zrozumienia oddzielności myślenia pojęciowego i słownego. 
Wygotski, wyrażając sprzeciw wobec stanowiska tych, których zdaniem mowa we-
wnętrzna jest tym li tylko tym co, poprzedza mowę zewnętrzną jako jej strona we-
wnętrzna, pisał: „Jeżeli mowa zewnętrzna jest procesem przeobrażenia myśli w sło-
wa, jest materializacją i obiektywizacją myśli, to tutaj (w mowie wewnętrznej – J. A.) 
obserwujemy proces przeciwny, bo idący jak gdyby od zewnątrz do wewnątrz, proces 
wyparowania mowy w myśl. Jednakże nie znaczy to wcale, że mowa znika wtedy 
również w jej formie wewnętrznej. Swiadomość się nie ulatnia w ogóle i nie rozpływa 
w czystym duchu. Mowa wewnętrzna jest mimo wszystko mową, a więc myślą związa-
ną ze słowem. O ile jednak w mowie zewnętrznej myśl spełnia się w słowie, o tyle 
w mowie wewnętrznej słowo umiera, rodząc myśl. Mowa wewnętrzna jest w znacznej 
mierze myśleniem czystymi znaczeniami, lecz – mówiąc słowami poety – w niebie szyb-
ko się męczymy. Mowa wewnętrzna jest, jak się okazuje, momentem dynamicznym, nie-
trwałym i płynnym, pobłyskującym między lepiej ukształtowanymi i trwałymi biegu-
nami badanego przez nas myślenia werbalnego: między słowem a myślą” (tamże: 397).  

I to będzie dla mnie kluczowe, ponieważ uzasadnia, dlaczego gesty nie obrazu-
ją słów, ale pojęcia kryjące się za słowami i dlaczego ciągle towarzyszą mowie bardzo 
już jednak rozwiniętej w większości obserwowanych języków europejskich. Dzieje się 
tak właśnie dlatego, że są one bardzo często znakami wewnętrznej mowy, w której 
myślenie ma charakter wprawdzie pojęciowy, ale niekoniecznie werbalny i słowny. 
Pamiętam, jak kiedyś „wykładałam sobie pewną myśl”, to znaczy próbowałam się z nią 
„myślowo zmierzyć” i zobaczyłam, jak moja ręka wysuwa się naprzeciw mnie i staje w 
opozycji dla pewnego oglądu – zrobiłam oglądową przeciwstawność abstrakcyjną, ale 
doznaniową sensorycznie, potrzebowałam w dialogu wewnętrznym uzyskać pewien 
dystans myślowy, czyli zdobyć nową perspektywę poznawczą. Ustawiłam więc „abs-
trakcyjną myśl” w opozycji do siebie, naprzeciw własnego ciała, aby uzyskać jej lepszy 
ogląd. I zdobyłam ten ogląd – fizyczną manipulacją w przestrzeni własnego ciała.   

Pojęcie bowiem nigdy nie jest tożsame ze znaczeniem słowa, które je oznacza. 
Podmiot używa nazwy jako najbliższej na oznaczenie pojęcia. A kiedy czuje, że nazwa 
nie do końca oddaje sens, jaki on sam nakłada na to pojęcie, albo wręcz „ginie mu 
słowo”, ale pozostaje myśl – posiłkuje się gestem. W konkursie telewizyjnym „Jeden 
z dziesięciu”, nadawanym w grudniu 2008 roku, widziałam, jak po zadaniu przez 
prowadzącego pytania: Jak nazywa się w lotnictwie maksymalna wysokość lotu danej 
jednostki, zapytany gorączkowo szukał właściwej odpowiedzi równocześnie machając 
horyzontalnie ręką na wysokości ramion. Czas się skończył i prowadzący powiedział: 
„Zginęło słowo, ale zachowało się pojęcie. Chodziło o «pułap»”.  
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W czasach Wygotsky’ego nie było możliwości obserwowania gestów towarzy-
szących mowie i dialogowi, a fakt, że pojawiają się one nawet w sytuacjach, kiedy 
„mówimy do siebie” czy „wewnętrznie rozmawiamy ze sobą”, sprawia, że jestem prze-
konana, iż radzicki psycholog zgodziłby się z tezą, że są one syndromami mentalnego 
procesowania i współbudują oraz współtworzą wyłuskaną przez tego przenikliwego 
badacza specyficzną strukturę semantyczną mowy wewnętrznej. Będę starała się tego 
dowieść, zanim jednak to zrobię, chcę do końca oddać głos „Mozartowi psychologii”.  

Wygotski ustala więc stanowczo, że bieg i ruch myśli nie pokrywa się z jed-
nostkami mowy. Pisze: „Konkluzja jest więc taka, że myśl nie pokrywa się bezpośred-
nio z jej szatą werbalną. Myśl nie składa się z poszczególnych słów jak mowa. […] 
Myśl zawsze jest czymś całościowym, czymś znacznie większym zakresowo i prze-
strzennie niż pojedyncze słowo. [...]. „To, co w myśli zawarte jest symultanicznie, 
w mowie rozwija się sukcesywnie. […]. Właśnie przez to, że myśl nie pokrywa się nie 
tylko ze słowem, lecz także ze znaczeniami słów, które ją wyrażają, droga od myśli do 
słowa biegnie poprzez znaczenie. W naszej mowie zawsze są ukryte myśli, utajony 
podtekst” (tamże:  401).  

I wreszcie rzecz ostatnia i nader ważna – przyczyna powstawania myśli. Zda-
niem Wygotskiego – myśl nie rodzi się z innej myśli, ale powstaje z motywacyjnej sfe-
ry naszej świadomości, a ta sfera obejmuje nasze popędy i potrzeby, zainteresowania 
i pobudki, afekty i emocje. „Myśl rozumiemy w pełni i do końca tylko wówczas, gdy wy-
krywamy jej  t ł o  a f e k t y w n o - w o l i c j o n a l n e ” (tamże: 402 – wyróżnienie wła-
sne – J. A.).  

Takie tło afetywno-wolicjonalne bardzo często ujawnia się w gestach, w któ-
rych przeciekają dodatkowe sensy znaczeń, tkwiące w tle werbalnych przekazów. 
Oto kilka przykładów:  

Narrator mówi: Jeśli mężczyzna spotyka na swojej drodze kobietę która (pauza 
– pojawia się gest rąk gwałtownie wirujących w powietrzu) zmienia Panu cały świat.
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Gest nie jest li tylko obrazowaniem schematu wyobrażeniowego ZMIANY, ale ujawnia, 
jak gwałtowne, wręcz wstrząsające, były te zmiany dla mówiącego. Gest odkrywa 
więc afektywne tło tych zmian przyzywanych przez mówiący o nich podmiot. To ślad 
jego „mowy wewnętrznej”. Co ważne – Wygotskjańska predykatywność „mowy we-
wnętrznej” ujawniła się najpierw i najpełniej właśnie w akcie niewerbalnym, czyli 
zanim mówiący dobrał słowo, które i tak nie w pełni tę myśl oddawało. 

Obcokrajowiec, gość programu Kuby Wojwódzkiego, został zapytany przez go-
spodarza o to, co mu się obecnie nie podoba w Polakach. Oto co odpowiedział: 

Kuba: Dobrze, co ci się nie podoba w Polakach? 
Gość: Teraz?   
Kuba: Tak, Bo teraz jest dziwny kraj, strange country (i widzimy, jak mówiący 

podnosi obie ręce w geście „poddania się” [ręce w górę] na znak – jestem niewinny, ja 
z za to nie odpowiadam, co świadczy o afetywno-wolicjonalnym ustosunkowaniu się 
do tematu „dziwnej Polski”). 

Gość: Jest bardzo dziwny, mnie się nie podoba w ogóle i rządzący ludzie, yyy 
i złośliwości, nieprzyjemności i wyda... i bardzo mi się martwi o takiej Polsce, którą ja 
znałem, to było bardzo kolorowy, ludzie bardzo miły, bardzo uprzejmi do siebie i teraz 
ten kraj staje się bardzo (tu zaczynają się poruszać ręce) nie wiem nieprzyjemny po 
prostu (a ręce splatają się, ilustrując idee „zamknięcia się” tego kraju ), co świadczy 
o rzeczywistym sensie użytego wyrażenia „nieprzyjemny kraj” – i wskazuje na afe-
tywno-wolicjonalne odczucie podmiotu. 

Jeżeli więc myślenie pojęciowe nie zawsze całkowicie wyraża się werbalnie, a słowa 
nie zawsze precyzyjnie oddają całe bogactwo „nierozczłonkowanej – przecież – my-
śli”, nie może nas dziwić, że ów gestalt myślowy próbujemy wyrazić w „obrazowaniu 
gestycznym”24. Zobaczmy tymczasem, jak gest wydobywa tkwiący za słowami „mam 
nadzieję” gestalt „błagania” odniesiony do sił wyższych 

24 W tym miejscu jeszcze raz warto przypomnieć myśl Merleau-Ponty’ego, który pisał: „bo pojęcie zawsze po-
winno odróżniać się od mowy i widzieć w niej tylko zewnętrzny akompaniament” (Merleau-Ponty, 2001: 199). 
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Narratorka dosłownie mówi: Mam nadzieję, że będę jeszcze trochę żyła i ręce składają 
się jak do modlitwy i lekko poruszają się (co ma wyrażać „jakieś mentalne porusze-
nie” skierowane do kogoś wyimaginowanego – Boga i staje się błaganiem).  

A oto inny przykład, jak w geście „przecieka” wewnętrzna wątpliwość narrato-
ra, kryjąca się za jego własnymi słowami: 

Narrator mówi: Zwłaszcza jeżeli się yiii często przebywa razem, przebywa się 
jakoś w zgodzie i w tym momencie cała ręka wychyla się, dłoń się odwraca i narrator 
trwa w tym geście, przy dłuższej chwili werbalnego milczenia, co wyraźnie sygnalizu-
je jego wewnętrzne wahanie, co do prawdy wypowiadanych słów. Jest to tak wyraźne, 
że odbiorcy (małżonka narratora i dziennikarka) reagują grzecznościowym śmiechem: 

A zatem jeśli mielibyśmy się zgodzić, że zmiana znaczeń sensu słów na linii gest 
w relacji do wypowiadanych słów prowadzi nas do mowy wewnętrznej, czyli gestów 
rozumianych jako znaków procesu intrapersonalnego, to najczęściej są to też znaki 

124 









„zaproszenia do wnętrza własnego myślenia” –  innego człowieka – mają więc także 
charakter interpersonalny. A zawsze dzieje się tak w dialogu, gdzie gestyczne gestalty 
myśli będą wspomagały wyobraźnię odbiorcy i naprowadzały na sensy zawarte we-
wnątrz „szaty słownej”. To wszystko naprowadza nas na jeszcze bardziej złożony 
proces, a mianowicie na proces myślenia podczas mówienia i proces „myślenia dla 
mówienia”.  

3.3.1.2. McNeillowskie pojęcie Growth Point (GP) – Moment Narodzin Myśli 
(MNM) 

Do koncepcji „mowy wewnętrznej” Wygotskiego bardzo bezpośrednio odwołuje się 
David McNeill, który w pracy z roku 1992 pt. Hand and Mind25 wprowadził pojęcie 
G r o w t h  P o i n t  ( G P )  – najmniejszej jednostki dialektyki wyobrażeniowej. Zakła-
dając, że język jest nierozerwalnie związany z wyobrażeniowością, twierdzi, że owa 
wyobrażeniowość ucieleśnia się w gestach – drugim – obrazowym trybie semiotycz-
nym, gdzie pierwszy typ – werbalny – określany jest mianem trybu językowo-katego-
rialnego. Zdaniem McNeilla proces współdziałania dwu trybów semiotycznych koń-
czy się, gdy wytwarza się jednostka semantyczna na obu poziomach (na językowym 
wolniej), czyli nowa kategoria (jednostek) myśli, którą wypracowały wspólnie i rów-
nocześnie – słowo, gest i kontekst językowy wypowiedzi, czyli gdy powstał GP (Growth 
Point), dla którego proponuję w języku polskim określenie „m o m e n t  n a r o d z i n  
m y ś l i ”. Podkreślam „moment”, bo zgodnie z intencją McNeilla GP (Growth Point) 
nie tyle jest ekspresją jakiejś idei czy myśli mówiącego, co stanowi semiotyczny znak 
tego, że jakaś myśl nowa zaistniała i dlatego szukała nowej formy wyrazu. GP (Growth 
Point) może pojawić się niespodziewanie i nigdy się nie powtórzyć, ponieważ jest zna-
kiem dynamicznego procesu poznawczego, który się uaktualnia w mówieniu i wraz 
z nim zanika (McNeill, 2005: 18)26.  

McNeill pisze: „Growth Point (GP) jest najmniejszą jednostką dialektyczną, 
w której łączy się w całość obrazowanie i językowa treść. GP składa się z przeciw-
stawnych, semiotycznych trybów wyrażania znaczenia – złożone, globalne, niehierar-
chiczne obrazowanie łączy się z czasowo sekwencyjnym, rozczłonkowanym i hierar-
chicznym językiem. GP jest jednostką z widoczną, samowiążącą się siłą. Kluczem do 
tej dialektyczności jest to, że oba tryby są równocześnie aktywne w mentalnym do-
świadczeniu mówiącego. Równoczesne przedstawianie tego samego konceptu men-

25 I rozwija to pojęcie w roku 2005 w książce pt. Gesture and Thought. 
26 Niekiedy w pracach polskich badaczy gestów spotyka się tłumaczenie dosłowne McNeillowskiego pojęcia 

„Growth Point” jako: Punkt Wzrostu  (por. np. Więckowska, 2008; Sowiar, 2011), z ang. dosłownie: „punkt (miejsce) 
wzrostu (dojrzałości, wzrastania, wyrastania, wyjścia), co wydaje się mylące, bo w ogóle nie oddaje idei tego pojęcia, 
dlatego konsekwentnie w pracy będę nazywać go Momentem Narodzin Myśli (MNM).  

Przykładowo Więckowska (2008) w artykule o klasyfikacji gestów wg McNeilla pisze: „Gest i jego synchronizacja 
z mową są elementami dialektyki, które łączą się w jednostki zwane punktami wzrostu. Punkty wzrostu (growth 
points – GPs) łączą w sobie przeciwstawne sposoby myślenia – obraz i język. McNeill skupia się na aktualizacji 
w czasie rzeczywistym myśli i języka, traktując język wielokanałowo (multimodally) i w kontekście, który nazywa 
dynamicznym wymiarem (dynamic dimension)” (Więckowska, 2008: 1). 
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talnego przy użyciu przeciwstawnych trybów tworzy «rozchwianie formalne», które 
jest znoszone przez wprowadzenie form statycznych – konstrukcji leksykalnych fraz 
oraz par excellence fraz” (McNeill, 2005: 18)27.  

I gdzie indziej: „Tę kombinację nazywamy GP, gdyż oznacza ona inicjalną for-
mę myślenia dla mówienia i podczas mówienia, z której wyłania się dynamiczny pro-
ces jego organizacji” (tamże: 64)28. 

Dokładniej rzecz ujmując, McNeill (2005) mówi o istnieniu 2 trybów semio-
tycznych: obrazowego i językowo-kategorialnego, które uruchamiają się równocze-
śnie w trakcie mówienia i tworzą system dialektyczny. Jego zdaniem i zdaniem 
wszystkich kognitywistów język jest nierozerwalnie związany z wyobrażeniowością, 
co ucieleśnia się w gestach i które dlatego – jak uważa – stają się integralną częścią 
języka – języka rozumianego jako proces. Ta myśl McNeilla wyłoniła się pod wpły-
wem  koncepcji „thinking for speaking” Dana Slobina.  

Koncepcja Slobina „myślenia dla mówienia” wpisuje się w nurt relatywizmu ję-
zykowego, który swoje ukoronowanie znalazł w tak zwanej hipotezie Sapira i Whorfa 
o determinizmie językowym. Prekursorem tego stanowiska był jednak Wilhelm von
Humboldt, który na początku XIX wieku w pracy Rozmaitość języków a rozwój umy-
słowy ludzkości (1836) twierdził, że języki różnią się między sobą, a ponieważ myśl 
jest nierozerwalnie związana z językiem, to dlatego każda społeczność języków po-
siada odmienną wizję świata. Humboldt pisał: „W każdym języku zawiera się swoisty 
sposób widzenia świata. Jak pojedynczy dźwięk pomiędzy przedmiot a człowieka, tak 
cały język wkracza między niego a oddziałującą nań od wewnątrz i od zewnątrz natu-
rę” (von Humboldt, 1836/2001: 106). 

Najbardziej radykalną formę przybrał determinizm językowy w poglądach 
samego Whorfa, którego Slobin również cytuje: „Każdy język stanowi rozległy i od-
rębny system wzorów, sankcjonujący formy i kategorie, za pośrednictwem których 
nie tylko porozumiewamy się, ale, co więcej, analizujemy rzeczywistość, wyróżniając 
bądź ignorując w niej pewne typy relacji i zjawisk, za pomocą których rozumujemy 
i którymi wypełniamy naszą świadomość” (Whorf, 1942/1982: 339–340 [za:] Slobin, 
2003: 362) 

Slobin podkreśla też, że w odróżnieniu od Humboldta i Whorfa, którzy uważali, 
że pojęcia nie istnieją niezależne od języka, Boas twierdzi, że istnieje „koncepcja cało-
ściowa” w umyśle w postaci „obrazu mentalnego” (za: Slobin 2003: 364). Zgodnie 
z poglądem Boasa taki „obraz mentalny” istnieje na etapie przedjęzykowym i jest nie-
zależny od konkretnego języka. Z kolei obligatoryjne kategorie każdego języka dość 

27 „A growth point, or GP, is a minimal unit of dialectic in which imagery and linguistic content are combined. 
A GP contains opposites semiotic modes of meaning capture – instantaneous, global, nonhierarchical imagery with 
temporally sequential, segmented, and hierarchical language. A GP is a unit with demonstrable self-binding power 
(attempts to disrupt is, for example, with delayed auditory feedback do not succeed), and the opposition of semiot-
ic modes are within it fuels the dialectic. The key to the dialectic is that the two modes are simultaneously active in 
the mental experience of the speaker. Simultaneously representing the same idea in opposite modes creates insta-
bility that is resolved by accessing forms on the static dimension – constructions and lexical choices, states of 
repose par excellence” (McNeill, 2005: 18). 

28  „We call the combination a GP because it is meant to be the initial form of thinking for (and while) speaking, 
out of which a dynamic process of organization emerges” (tamże: 64). 
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wybiórczo czerpią z uniwersalnej formy mentalnej reprezentacji  niezależnej od kon-
kretnego języka. Oznaczałoby to też, zdaniem Slobina, że dziecko uczące się języka 
musi określić, które „aspekty obrazu mentalnego” są zrealizowane w formie grama-
tycznego wykładnika w jego ojczystym języku. 

„Boas pisał bowiem […] wiele kategorii, które przywykliśmy uznawać za pod-
stawowe, może nie występować w obcych językach, a w ich zastępstwie występują 
inne kategorie. Kiedy przez chwilę zastanowimy się nad implikacjami tego zjawiska, 
zauważymy, że w każdym języku daje się wyrazić tylko część pełnego pojęcia, które 
znajduje się w naszym umyśle, i że każdy język przejawia szczególną skłonność, by 
wybrać taki czy inny aspekt obrazu mentalnego, który wyrażenie danej myśli pozwala 
przekazać” (Boas, 1911 [za:] Slobin, 2003: 363). 

Ta koncepcja i skrajniejsze poglądy Humboldta i Whorfa – pragnących związać 
język ze światopoglądem i myślenie z językiem – zostaje przez  Dana Slobina zweryfi-
kowana przez szczegółowe zaprezentowanie eksperymentu, w którym narratorzy 
dorośli i dzieci różnych języków (hiszpańskiego i angielskiego) mieli opowiedzieć, co 
widzieli na dwu obrazkach rysunkowych. I w rezultacie Slobin dochodzi do wniosku, 
że koncepcja Boasa o istnieniu niezależnej od języka „formy mentalnej” nie da się do 
końca utrzymać, ponieważ jak twierdzi: „Świat nie przedstawia «wydarzeń» i «sytu-
acji», które następnie podlegają zakodowaniu językowemu. To raczej doświadczenia 
zostają przefiltrowane przez język i osadzone w zwerbalizowanych kontekstach” 
(Slobin, 2003: 368). W rezultacie Slobin skłania się bardziej w kierunku wiązania my-
ślenia z językiem oraz jego kategoriami i hipotezie Humboldta/Whorfa, ale proponuje 
ostrożniejszą wersję tego stanowiska, która osadza problem relacji język – myślenie 
w sferze parole, czyli na dynamicznej płaszczyźnie języka i myślenia. Zauważa bo-
wiem, że teoretycy tego poglądu pragnęli połączyć ze sobą dwa statyczne zjawiska, 
takie jak myśl i język, czyli rozważali problem niejako poza kontekstem zachowania 
werbalnego i wiązali tym samym język z czymś trudnym do określenia, takim jak 
światopogląd czy typ myślenia. On sam jest jednak pewien, że istnieje pewien szcze-
gólny typ myślenia głęboko powiązany z językiem – to znaczy – myślenie, które 
kształtuje się na bieżąco, w trakcie mówienia. Slobin pisze: „Wierzę, że ten właśnie 
typ relacji miał na myśli Boas, kiedy pisał o wybieraniu aspektu obrazów mentalnych, 
które są przekazywane przez wyobrażenie  myśli” (Slobin, 2003: 369). Chwilę potem 
dodaje: „Boas jednak prawdopodobnie mylił się, zakładając, że wszyscy użytkownicy, 
czy to posługujący się jednym, czy różnymi językami, odwołują się do wspólnego im 
«pełnego pojęcia»: miał natomiast rację, twierdząc, że każda wypowiedź stanowi wy-
biórczą schematyzację danego pojęcia – schematyzację, która w jakiś sposób zależy 
od znaczeń zgramatykalizowanych w języku ojczystym rozmówcy, a wykorzystanych 
dla potrzeb ekspresji werbalnej” (tamże: 369). 

To niezwykle ważne stwierdzenie – nie jestem pewna, czy każdy rozmówca, 
np. w trakcie mówienia frazy „zwrot interpretacyjny”, odwróciłby własną dłoń, nie 
jestem też pewna, czy zależy to od danego języka, ale widziałam, jak zrobiła to stu-
dentka na egzaminie i jestem pewna, że zrobiła ten gest, aby nadać swojej wypowiedzi 
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dynamiki myślenia tu i teraz, której wymagało zobrazowanie jej procesu myślowego 
i jej indywidualnego sposobu rozumienia tej frazy. Z drugiej jednak strony gest był 
ikoną frazy i wyrażał schemat wyobrażeniowy kryjący się za pojęciem zwrot, który za 
przyczyną jej gestu powracał do swego pierwotnego i prototypowego znaczenia, ja-
kim jest: „ruch w odwrotną stronę”. Pytanie zatem jest takie: czy moja studentka 
w trakcie mówienia i myślenia nie odwołała się do jakiegoś wspólnego wszystkim 
„pełnego pojęcia”, o którym pisał Franz Boas? Może jedno i drugie jest prawdą. Kogni-
tywiści wierzą bowiem w istnienie uniwersaliów językowych właśnie na mocy tego, 
że mówiący różnymi językami mają podobne lub te same schematy wyobrażeniowe, 
choć nie zapominają o istnieniu tak zwanych skryptów kulturowych29, które są zależ-
ne całkowicie od danego języka. Może opinię Slobina o tym, że Boas jednak prawdo-
podobnie mylił się, zakładając, że wszyscy użytkownicy, czy to posługujący się jed-
nym, czy różnymi językami, odwołują się do wspólnego im „pełnego pojęcia”30 (tam-
że: 369) należałoby uzupełnić tylko jednym wyrazem: zawsze wstawionym przed 
słowem odwołują się31. 

Sam Slobin jest jednak ostrożny i zajmuje się tylko jednym aspektem zależno-
ści języka i myślenia, a mianowicie procesem myślenia w trakcie i dla mówienia. Pisze 
o tym tak: „Wyrażenie doświadczenia za pomocą środków językowych jest myśle-
niem dla mówienia – tą szczególną formą myśli, która służy komunikacji. […] Myśle-
nie dla mówienia wiąże się z wyborem tych cech przedmiotów i wydarzeń, które (a) 
pasują do konceptualizacji danego zdarzenia i (b) dają się łatwo zakodować w języku. 
Twierdzę, że w trakcie przyswajania języka ojczystego dziecko uczy się szczególnych 
sposobów myślenia dla mówienia” (Slobin, 2003: 370–371).  

Powrócę zatem do McNeilla, który za Slobinem  przejął  termin „myślenie dla/ 
podczas mówienia” (thinking for and while speaking) (por. McNeill, 2005: 86, 105)32. 
Najistotniejsze w koncepcji McNeilla jest założenie, że podczas mówienia zachodzi dia-
lektyczny proces myślenia, który opiera się na tzw. Momencie Narodzin Myśli (Growth 
Point) – najmniejszej jednostce dialektyki wyobrażeniowej. Jego zdaniem – proces 
współdziałania trybów semiotycznych kończy się, gdy wytwarza się jednostka se-
mantyczna na obu poziomach (wolniej dzieje się to na poziomie językowym), ale do-
konuje się tu zamiana kategorialna znaczenia, na którą pracowały równocześnie gest 
i kontekst językowy). Ta nowa struktura jest nową całością skończoną i pełną struk-
turalnie oraz semantycznie. 

29 S k r y p t y  k u l t u r o w e  – abstrakcyjne byty będące wykształconymi przez określoną społeczność mo-
delami zachowań (interakcji) oraz postaw (kształtowanych przez sposób myślenia i postrzegania świata), prze-
jawiające się w tychże zachowaniach i postawach (m.in. słownych), obce osobom spoza dzielącej je grupy i zazwy-
czaj przez nie albo niedostrzegane, albo dla nich rażące, niekiedy niezrozumiałe i budzące sprzeciw. 

30 Sparafrazowane zdanie Slobina brzmiałoby: Boas jednak prawdopodobnie mylił się, zakładając, że wszyscy 
użytkownicy, czy to posługujący się jednym, czy różnymi językami, z a w s z e  odwołują się do wspólnego im 
„pełnego pojęcia”. 

31 Przytaczam jeszcze raz komentarz  Slobina wobec stanowiska Boasa: „Boas jednak prawdopodobnie mylił się, 
zakładając, że wszyscy użytkownicy, czy to posługujący się jednym,  czy różnymi językami, o d w o ł u j ą  s i ę  do  
wspólnego im „pełnego pojęcia” (s. 369, podkreślenie – J. A.).  

32 I często używa tych terminów zamiennie tzn. raz pisze „thinking for and while speaking”  (tamże, 105), 
innym razem:  „thinking for speaking” (tamże, por. przykł.: 64, 211, 317). 
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Zdaniem McNeilla zarówno gest, jak i słowo są nośnikami materialnymi zna-
czeń. Nie oznacza to jednak, że są one reprezentantami jakieś myśli, idei mówiącego, 
ale uaktualnionym (właśnie teraz – czyli w momencie pojawienia się gestu) wyrazem 
procesu poznawczego. Dlatego McNeill uważa, że słowo i gest nie są ekspresją myśli, 
ale samą myślą33.  

Zatem Moment Narodzin Myśli (Growth Point) to „semantyczna paczka”34 (sło-
wo i gest), która zostaje rozpakowana (unpacking) w słowie i geście. Moment Naro-
dzin Myśli (Growth Point) to konstrukt niezwykle niestabilny, nie jest więc gotową 
jednostką semantyczną, ale dialektycznym środkiem wyprodukowanym w tym, aktu-
alnym momencie czy procesie mówienia i przez jego wyprodukowanie  r o d z i  s i ę  
dany sens znaczeniowy. Moment Narodzin Myśli (Growth Point) stanowi początek 
procesu: „od punktu narodzin myśli do zewnętrznego przedstawienia symbolicznego” 
(McNeill, 1992: 279). Dla McNeilla MNM (GP) jest konstruktem abstrakcyjnym, doty-
czącym sensu danej wypowiedzi, a dokładnie: sensem określonego jej fragmentu wy-
powiedzi, jednostką tak małą, że niepodzielną na mniejsze części. Moment Narodzin 
Myśli (Growth Point) to „spakowana”35 komunikacyjnie pewna idea, np. ruchu osoby, 
przedmiotu, relacji do rzeczy, jej pozycji itp., którą zapoczątkowują wyobrażenia 
(imageries)36, objawiające się za pomocą różnych kanałów przekazu. I oczywiście te 
„jakości” (aspekty) sensu, które mają naturę bardziej wyobrażeniową (imagery), 
ujawniane są  najczęściej w geście czy parajęzykowo (wokalicznie i w rytmie wypo-
wiedzi) – pozostałe zaś aspekty znaczeń – przenoszone są w słowach. McNeill pod-
kreśla także niezwykle istotną rolę kontekstu dla zrozumienia sensu wyrażonego 
w jednostce Momentu Narodzin Myśli (Growth Point ).  

Moment Narodzin Myśli (Growth Point) – minimalna jednostka dialektyki wy-
obrażeń i języka – ma niezliczoną liczbę realizacji i może tak się zdarzyć, że podobna 
kombinacja gestu i słowa pojawi się dla wyrażenia innego sensu37, dlatego badanie 
znaczenia jednostki semantycznej Momentu Narodzin Myśli (Growth Point) nie jest 
właściwe bez odniesienia do kontekstu jej powstania38. 

Koncepcja Momentu Narodzin Myśli (Growth Point) zakłada bowiem powstanie 
znaczenia na styku wypowiedzianej frazy, wykonanego gestu i, dodatkowo, niezbęd-
nego w procesie interpretacji kontekstu sytuacyjnego. Relacje powstałe pomiędzy 
słowem a dostarczaną poprzez gesty wyobrażeniowością cechuje dwukierunkowość. 

33 McNeill dosłownie pisze: „GP is form of thinking for/while speaking” (s. 64). 
34 Semantic package (por. McNeill, 2005: 24). 
35 McNeill na poparcie tezy o „Growht Point” odwołuje się do tzw. hipotezy pakietu informacyjnego (the 

information packaging hypothesis), stworzonej przez Sotaro Kitę (McNeill, 1992: 129 i nn.), ale teorie te są nie do 
pogodzenia, ponieważ Kita traktuje mowę i gest jako oddzielne moduły, co oddala go od McNeilla. Ale jak zobaczy-
my niejedna to „niefrasobliwość” odwoławcza, a co gorzej metodologiczna niekonsekwencja McNeilla. 

36 Angielski termin imagery konsekwentnie w całej pracy tłumaczę jako wyobrażeniowość, analogicznie słowo 
image tłumaczę jako wyobrażenie oraz mental imagery jako mentalna wyobrażeniowość, co pozwala uniknąć 
mylnego rozumienia tych pojęć jako związanych tylko i wyłącznie z doświadczeniami wzrokowymi, podczas gdy 
wyobrażeniowość opiera się na doświadczeniu zapośredniczonym przez wszystkie zmysły, może też być wyobra-
żeniem ciała w ruchu.  

37 Wygotski zauważał to dla mowy wewnętrznej, pisząc: „…jedno zdanie może być materializacją różnych 
myśli” (1989: 399–400). 

38 Weźmy McNeillowski przykład: MNM (GP) – „dla słowa «w górę przez» połączone z gestem zaokrąglonej, 
wznoszącej się dłoni” – pojęcie zawarte w monologu osoby opowiadającej kreskówkę. Bez kontekstu – znaczenie 
tego pojęcia jest niejasne (McNeill, 2005: 90), tak jak tutaj zresztą też. 
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Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia 

Wyobrażeniowości nie należy traktować jako wkładu w język ani odwrotnie – języka 
w wyobrażeniowość, ponieważ efekty ich wzajemnych oddziaływań są obustronne. 
McNeill podkreśla, że „Moment Narodzin Myśli (Growth Point) to dynamiczna jednost-
ka werbalnego myślenia online. Nie jest tym samym, co jednostki synchronicznego 
lingwistycznego opisu (wyrazy, morfemy itd.). MNM (GP) jest kombinacją niepodob-
nych do siebie sposobów poznania wyobrażeniowości i lingwistycznych kategorial-
nych treści. Łączenie niepodobnych trybów jest decydujące odkąd ich połączenie 
ukazuje jak MNM (GP) jest niestabilny i w ten sposób jest w stanie uzupełnić wyobra-
żeniowo-językową dialektykę. […] MNM (GP) ukazuje tezę, zgodnie z którą istnieje 
pewien określony moment zapoczątkowujący myślenie. Jednakże idea jednostki 
związanej z poprzednim kontekstem i mającej swoje odniesienia w późniejszej mowie 
nie występuje cały czas i rodzi się w pewnych specyficznych momentach. Tworzenie 
MNM (GP) następuje w takich momentach i teoretycznie widziany jest on w momen-
cie pojawienia się gestu (zwłaszcza w jego fazie przygotowawczej)”39. MNM (GP)  jest 
więc jednostką, którą można doświadczalnie wydzielić z synchronii zaistniałej po-
między mową a gestem, a także z ich współekspresywności (Co-expressivity) (McNeill, 
2008: 520). 
Reasumując:  

− Moment Narodzin Myśli (Growth Point) to jednostka semantyczno-wyobraże-
niowego procesowania myśli;  
− Moment Narodzin Myśli (Growth Point) to szczytowy moment złożonego dia-

lektycznie procesu, to moment powstawania nowego semantycznego znaczenia, 
które jest wynikiem kooperacji dwu systemów kognitywnych;  
− Moment Narodzin Myśli (Growth Point) to moment narodzin (inicjacji) nowego 

znaczenia, którego oznaką jest pojawiający się w trakcie mówienia gest;  
− Moment Narodzin Myśli (Growth Point) to moment inicjacji nowego znaczenia, 

które pojawia się i zanika wraz zakończeniem procesu mowy.  

Na początku tego rozdziału zaznaczyłam, że McNeill bardzo mocno podkreśla związek 
idei Momentu Narodzin Myśli (Growth Point ) z Wygotskiego ideą „mowy wewnętrz-
nej” i wręcz pisze, że Growth Point można utożsamić z „predykatami psychologiczny-
mi” (psychological  predicates) i  jak sam  sugeruje – termin ten wprowadził Wygotski 
w latach 30. XX wieku (patrz: McNeill, 2005: 82, 106). McNeill wprost pisze: „Każdy 
growth point jest tym, co Wygotski określił mianem psychologicznego predyka-
tu” (2005: 19)40. 

39 „A growth point (GP) is a dynamic unit of online verbal thinking. It is sui generis-not the same as units of syn-
chronic linguistic description (words, morphemes, etc.). The GP combines unlike modes of cognition imagery and 
linguistic categorial content. Combining unlike modes is critical since the combination explains how the GP is unsta-
ble and thus able to fuel an imagery-language dialectic. […] GP addresses the concept that there is a specific starting 
point for a thought. Although an idea unit continues out of the preceding context and has ramifications in later 
speech, it does not exist at all times, and comes into being at some specific moment; the formation of a growth point is 
this moment, theoretically, and its is made visible in the onset of the gesture (the preparation phase specifically“ (za: 
http://mcneilllab.uchicago.edu/). 

40 „ …each growth point is what Vygotsky termed a psychological predicate” (McNeill, 2005: 19).  
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Nic bardziej mylącego, chyba że McNeill (ale możemy się tego tylko domyślać) 
miał na myśli jedną z cech mowy wewnętrznej, za jaką Wygotski uznał „predykatyw-
ność”. Tak czy inaczej odniesienia do Wygotskiego są u McNeilla bardzo powierz-
chowne i wręcz tak fragmentaryczne, że nie można ich brać na poważnie, a szkoda, 
ponieważ, mam nadzieję, że czytelnik to zauważył, że sama koncepcja GP musi i po-
winna znaleźć korzenie w myśli tego niewątpliwie zasługującego na większą poznaw-
czą uważność radzieckiego psychologa, jakim był Wygotski i jego koncepcja „mowy 
wewnętrznej”. Predykatywność tej mowy jest jej cechą immamentną i rzeczywiście, 
kiedy gest towarzyszy frazom werbalnym, przejmuje funkcję wyrażania owej predy-
katywności, ponieważ skrótowo i szybciej obrazuje działania podmiotu niż procesu-
jące to słowa:  

Przykładowo, narrator mówi:  
Dzisiaj mężczyźni chodzą z karteczkami, nie?, do sklepu, że tu masło, tu ten 
I przez całą podkreśloną frazę obrazuje czynność predytaktywną „zapisywania 

na karteczce”, którą to karteczkę obrazuje jego własna ręka, a druga jest narzędziem 
do zapisywania. 

Albo w kolejnym przykładzie, kiedy cała predykacja jest ograniczona do imitowania 
czynności bicia kogoś i w ogóle nie jest wyrażona werbalnie.  

Narrator mówi dosłownie: 
I co trzy lata pan go (i imituje ułożonymi w pięści rękami czynność boksowania 

kogoś).  

Sam termin „predykaty psychologiczne” (psychological  predicates) pojawia się u McNeilla wielokrotnie (patrz. 
przykł: 2005: 107, 108, 112, 312 i inne). Przykładowo czytam: „I will first present evidence for gesture-speech 
synchronization at the psychological predicate; then evidence for gesture form modulation to carry the content 
of the psychological predicate” (McNeill, 2005: 109). 
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Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia 

Poniżej mamy wyraźny przykład, w którym myśl jeszcze w ogóle nie uzyskała meta-
forycznej reprezentacji językowej, ale już była cieleśnie doznana i ujawniła się w for-
mie takiej właśnie cielesnej ekspresji, która miała zobrazować głębokie emocjonalne 
poruszenie wydobywające się z siedliska emocji, jakim jest brzuch. Narratorka chyba 
nie była w ogóle świadoma tego, że ucieleśnia myśl, niepoddającą się łatwo wyraże-
niu słownemu i wręcz niepotrzebującą się tak werbalnie zmaterializować.  

Dosłownie mówi: 
I napisałaś taką piosenkę, która potem wiesz, ona.. 

Ale przypisywanie Wygotskiemu wprowadzenia terminu „predykat psychologiczny” 
(psychological  predicates)41 jest przez McNeilla pogwałceniem pewnej tradycji  filo-
zoficzno-logicznej, w której pojęcie „psychologicznego predykatu” ma bardzo ustaloną 

41 U Wygotskiego nie znalazłam takiego terminu, choć o samej predykatywności – jako inherentnej cesze skład-
niowej mowy wewnętrznej – jest oczywiście dużo. 
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pozycję bodaj już od Strawsona. Wyjaśnię rzecz: otóż Strawson uważa pojęcie osoby 
za logicznie pierwotne i odnoszące się do kartezjańskiej idei rozdziału osoby na dwie 
odrębne substancje, tj. umysł (duch) i ciało. Autor ten wyraża przekonanie, że osoby 
są bytami, którym można przypisać zarówno M-predykaty (predykaty materialne, 
fizyczne), jak i P-predykaty (predykaty psychologiczne), takie jak znudzenie, zdener-
wowanie czy zadowolony42.  

We współczesnej tradycji logiczno-formalnej i pragmalingwistycznej odróżnia 
się predykaty fizyczne (opisujące obiektywną rzeczywistość, takie jak pada, gotuje się, 
biegnie  itp.) od predykatów psychologicznych  (subiektywnych)43 – opisujących sta-
ny umysłu i emocje podmiotu doznającego. Oto co przykładowo o tym odróżnieniu 
piszą Maki Kishida i Yosuke Sato w artykule pt. Psychological Predicates and the Point-
of-View Hyperprojection: „Brekke (1976: 114, 115) charakteryzuje psychologiczne 
predykaty w następujący sposób: to, co się dzieje lub co istnieje w umyśle określonej 
osoby, jest informacją prywatną z «uprzywilejowanym» dostępem, wyłączną własno-
ścią owej osoby. Kiedy ktoś opisuje własne doświadczenia lub stan emocjonalny, 
używając takich określeń, jak zbrzydzony, poirytowany, smutny lub zły, musimy mu 
uwierzyć na słowo: nie możemy się spierać z nim, zaprzeczać prawdziwości lub zde-
cydowanie zarzucać fałsz jego predykacji. To właśnie mam na myśli, mówiąc, że 
„psych-czasowniki” są subiektywne, w odróżnieniu od predykatów obiektywnych, 
które się odnoszą do wydarzeń lub stanów rzeczy w świecie zewnętrznym, dających 
się zaobserwować i zweryfikować każdej myślącej istocie. Innymi słowy, predykat 
psychologiczny zawiera twierdzenie o wydarzeniu/stanie zaobserwowanym przez 
myślącą istotę zdolną do subiektywnej oceny i doświadczenia emocjonalnego, 
którego dokładny charakter wykracza poza obiektywną obserwację. W tym sensie 
predykaty psychologiczne stanowią jedyną w swoim rodzaju klasę predykatów 
subiektywnych. Ta obserwacja z kolei sugeruje, że uwidoczniony na powierzchni 
argument odpowiadający doświadczającemu w jakiejkolwiek konstrukcji zawiera-
jącej predykat psychologiczny odgrywa rolę piwotu, w znaczeniu, jaki temu termino-
wi nadaje Sells (1987) (patrz także Zribi-Hertz, 1989), mianowicie osoby, z punktu 
widzenia której tworzony jest raport o stanie wewnętrznym lub o zmianie takiego 
stanu” (Kishida i Sato: 2009: 124)44.  

42 Por. szerzej na ten temat: P. Strawson, Osoby, [w:] Fragmenty filozofii analitycznej. Filozofia podmiotu, Warsza-
wa 2001, s. 13−40. 

43 Zwanych też  „czasownikami subiektywnymi”.  
44 „This characteristic of psychological predicates is articulated in Brekke (1976: 114, 115) as follows:  

What happens or exists in the mind of a particular person is private, ‘privileged-access’ information, the exclusive 
possession of that person alone. When someone describes his own emotional experience or state by using terms 
like disgusted, irritated, sad or angry, we have to take his word for it-we cannot argue with him, deny the truth of 
or positively falsify his predication. This is what I mean when I refer to the psych-verbs as being subjective, in 
contradistinction, to objective predicates referring to events or states of affairs of the external world, observable 
and verifiable by any appropriate sentient being. In other words, a psychological predicate includes a statement of 
a private, mental event/state perceived by a sentient human being capable of subjective evaluation and emotional 
experience whose exact nature goes beyond objective observation. 

In this sense, psychological predicates constitute a unique class of subjective predicates. 
This observation, in turn, suggests that a surface experiencer argument in any psychological predicate con-

struction serves the role of Pivot in the sense of Sells (1987) (see also Zribi-Hertz, 1989), namely a person from 
whose viewpoint a certain internal (change of ) state is reported” (Kishida & Sato,  2009: 124). 
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Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia 

Jeżeli zatem mielibyśmy odnaleźć w koncepcie Momentu Narodzin Myśli (Growth 
Point) „predykat psychologiczny” wyrażony np. gestycznie, to musielibyśmy chyba 
szukać czegoś takiego jak gestycznych oznak wyrażających subiektywne stany umy-
słu lub niewerbalnych oznak (np. min) aktualnie przeżywanych emocji, jak w tym 
przykładzie „oznaki” znudzenia, kiedy to słuchacz robi sobie „hennę długopisem” 
– najwyraźniej znudzony telewizyjną debatą, w której bierze udział45.

Tu zatem Moment Narodzin Myśli (Growth Point ) = predykat psychologiczny =  nudzę, 
się – wyrażony niewerbalnie.   

Oczywiście takich niewerbalnych wskaźników zmieniających się nastawień 
mentalnych i emocjonalnych wyrażonych niewerbalnie (najczęściej jednak wyraża-
nych mimiką i postawą ciała, a rzadziej gestem) moglibyśmy odnaleźć dużo, dużo 
więcej, ale to tylko „oznaki”, a nie „myślowo projektowane znaki semantycznego wy-
rażania myśli”, o czym pisałam osobno i chyba nie o takie rozumienie pojęcia Moment 
Narodzin Myśli (Growth Point) chodziło McNeillowi. W ogóle w jego teorii nie jest ja-
sne, jak rozumieć odniesienie koncepcji Moment Narodzin Myśli (Growth Point) do 
„mowy wewnętrznej”. Jedyną analogię, jaką odnajduję to to, co Wygotski określał 
mianem „absolutnej predykatywności, idiomatyczności i skrótowości” jako jej inhe-
rentne własności, które też realizują się w tej formie mowy zewnętrznej, jaką jest na-
oczny dialog. I jeszcze jedno zbliża obu psychologów: rozpatrywanie języka w jego 
postaci procesualnej (języka on-line) i dynamicznego „myślenia wewnętrznego” albo 
jak chciał Slobin – języka, a raczej mowy jako dynamicznego przejawu „myślenia 
dla/podczas mówienia”.  

Według McNeilla w myśli językoznawczej można wyróżnić dwie główne trady-
cje: 1) statyczną, postrzegającą język jako statyczny system oraz 2) dynamiczną, po-
strzegającą język jako proces. Tej pierwszej patronuje Ferdinand de Saussure ze swoje-
go okresu „klasycznego”, tej drugiej natomiast Lew Wygotski. Statyczny wymiar języka 

45 Ten przykład został zaprezentowany przez J. Antas i J. Pstrąga w referacie  na VIII Forum Kultury Słowa; 
Rze-szów 2011 pt. Kultura komunikacji niewerbalnej polityków, czyli miny, znaki i oznaki  (w druku).  
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reprezentowany jest przez Saussurowskie pojęcie langue (w wersji bardziej współcze-
snej przez kompetencję językową), dynamiczny natomiast przez Sausserowskie pojęcie 
parole (w wersji bardziej współczesnej przez realizację językową). McNeill uważa, że 
znakomita większość współczesnych teorii językoznawczych pozostaje wciąż w obo-
zie statycznym, nawet jeśli ich autorzy deklarują ujęcie dynamiczne. Inne teorie z ko-
lei próbują znieść wspomniany podział, a więc posuwają się zbyt daleko. Zdaniem 
McNeilla „jedynym słusznym” podejściem jest takie, które uwzględnia oba wymiary 
języka, a zatem jego podwójną esencję46 i stara się określić relację, jaka między nimi 
zachodzi. Według McNeilla jest to reakcja dialektyczna (2005: 63–88). Ten termin 
„dialektyki wyobrażeniowej” niewątpliwie zbliża McNeilla do dynamiki relacyjnej 
między słowem a pojęciem, jaką zakładał Wygotski, który pisał: „stosunek myśli do 
słowa to przede wszystkim nie rzecz, lecz proces, to ruch od myśli do słowa i prze-
ciwnie, od słowa do myśli. W świetle analizy psychologicznej stosunek ten jest rozwi-
jającym się procesem, obejmującym szereg faz i okresów, procesem podlegającym 
różnym zmianom, które ze względu na najbardziej istotne ich cechy można nazwać 
rozwojem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Oczywiście, nie jest to rozwój w sensie, 
jaki zwykle mamy na myśli, mówiąc o wieku, lecz rozwój funkcjonalny; rozwojem jest 
ruch samego procesu myślenia od myśli do słowa. Myśl nie jest wyrażona w słowie, 
lecz spełnia się w słowie. Można dlatego mówić o stawaniu się (o jedności bytu i nie-
bytu) myśli w słowie (Wygotski, 1989: 331). 

I McNeill zbliża się do Wygotskiego, kiedy pisze, że Moment Narodzin Myśli 
(Growth Point) jest jednostką dynamiczną, która łączy sposoby obrazowania kogni-
tywnego z zawartością kategorii językowych. Moment Narodzin Myśli (Growth Point ) 
jest jednostką niestabilną i dlatego napędzającą dialektykę obraz – język. Można zde-
finiować ją np. „jako obraz w trakcie kategoryzacji językowej, obraz, który już wepchnął 
jedną stopę w drzwi języka”47 – mówiąc przenośnie. Nazwa tej jednostki wskazuje na 
moment początkowy „myślenia dla mówienia”, moment z którego wyłania się dyna-
miczny proces organizowania wypowiedzi. I wreszcie zbliża się do Merleau-Ponty’ego, 
który jeszcze przed Slobinem zauważył: „Dlatego u tego, kto mówi, mowa nie wyraża 
gotowego już myślenia, ale współistnieje z myśleniem”. Tym bardziej powinniśmy 
przyjąć, że ten, kto słucha, obcuje z myślą w samej mowie (Merleau-Ponty, 2001: 199).  

I dalej: „Tak więc zarówno u tego, kto słucha lub czyta, jak i u tego, kto mówi 
lub pisze, dochodzi do myślenia w mowie, czego intelektualizm nawet nie podejrzewa 
(Merleau-Ponty, 2001: 200) […] „Przede wszystkim trzeba uznać, że u człowieka mó-
wiącego myśl nie jest przedstawieniem, to znaczy, że nie ustanawia wyraźnie przed-
miotów lub relacji. Mówca nie myśli przed mówieniem ani nawet podczas mówienia; 
jego mowa jest jego myśleniem” (Merleau-Ponty, 2001: 200–201). 

46 Termin, który McNeill zapożycza od „późnego” de Saussure’a. 
47 Pisze na stronie internetowej swojego laboratorium:  „One way to conceptualize the GP is as an image that is 

being categorized linguistically -an image with a foot in the door of language”, http://mcneilllab.uchicago.edu/wri-
ting/growth_points.html, data dostępu: 16.08.2012 . 
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3.4. Lingwistyczne podstawy dla badania gestów jako nośników semantycz-
nych znaczeń 

3.4.1. Leksykon mentalny 

„W dzisiejszej psychologii kognitywnej, zwłaszcza europejskiej, raczej powszechnie 
uważa się, że istnieją dwa systemy – pojęciowy i werbalny, które stanowią istotne 
komponenty konstytuujące umysł. Systemy te, choć różne, ściśle ze sobą współpracu-
ją w naszym psychicznym funkcjonowaniu, jednakże scharakteryzowanie tej interak-
cji stanowi niezwykle złożony problem badawczy” – pisze Chlewiński (1999: 71–72). 
Podobnie rzecz widzi językoznawstwo kognitywne. „Język obejmuje jedynie część 
świata pojęć, jaki istnieje – lub jaki mógłby istnieć – w umysłach ludzkich” – piszą Re-
né Dirven i Günter Radden48.  

Z kolei Monika Schwarz, niemiecka autorka podręczników pragmatyki i se-
mantyki oraz propagatorka kognitywizmu, w swym artykule, wygłoszonym na sym-
pozjum LAUD w 1993 roku, Accessing semantic information in memory: the mental 
lexicon as a semi-module, definiuje leksykon mentalny (mental lexicon) jako całościo-
wą wiedzę na temat jednostek językowych (Schwarz, 1995: 63  i n.)49.  

Schwarz w swym szkicu skoncentrowała się w zasadzie na tym, w jaki sposób 
informacja semantyczna wiąże się z bodźcami niewerbalnymi i w jakim stopniu taka 
informacja może zostać przywołana (aktywowana) poprzez bodźce niewerbalne. 
Empiryczne badania przeprowadzone z udziałem osób cierpiących na afazję potwier-
dzają tezę, iż pamięć semantyczna nie może być całkowicie oddzielona od innych sys-
temów wiedzy. Jak doświadczenia wykazały, poszczególne znaczenia są możliwe do 
przywołania w ludzkiej pamięci również bez udziału kanału werbalnego („transpor-
tującego” leksemy). Uruchamianie w leksykonie mentalnym pojęć o znaczeniu kon-
kretnym (jako przeciwieństwo do „abstrakcyjnych”) może zachodzić także poprzez 
bodźce w kanale dotyku, wzroku, słuchu czy węchu. Dlatego badani afatycy byli 
w stanie zidentyfikować znaczenia niezależnie od braku dostępu do ich werbalizacji, 
ale zawsze rzecz dotyczyła wyłącznie przedmiotów konkretnych, fizycznych. Wynika 
z tego, że istnieją zatem różne „ścieżki dostępu” – „kanały odbioru i aktywacji” (diffe-
rent processing routes, percepting and activating channels – Schwarz, 1995: 68–69) do 
informacji w pamięci semantycznej. Dlatego pamięć semantyczna stanowi semimoduł, 
a więc nie tworzy całkowicie odrębnego modułu w naszym umyśle, ale domenę będą-
cą wprawdzie funkcjonalnie możliwym do wyizolowania subsystemem, jednak prze-
puszczalnym – stale otwartym na bodźce z innych systemów wiedzy50. 

48 Myśl ta zawarta jest w zbiorowej pracy kognitywistów pt. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, 
red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków 2001, s. 32. 

49 The whole knowledge about „words”/items. 
50 „Semantic part of the mental lexicon is not an informationally encapsulated and impenetrable module, but 

a knowledge system which is connected with other cognitive processing domains. It is some kind of a semi-mo-
dule... a semi-module can be described as a processing domain of our cognition which is functionally isolable as 
a specific subsystem, yet permable to input from different knowledge systems” (tamże: 69). 
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Schwarz wykazuje więc, że pamięć konceptualna (którą można by określić ca-
łościową wiedzą o świecie) nie jest identyczna z pamięcią semantyczną (to jest tą, 
w której przechowywane są informacje dotyczące znaczeń poszczególnych słów), 
aczkolwiek obie są ściśle za sobą powiązane.  

Możemy zatem założyć, że „wiedza semantyczna” (w wąskim rozumieniu ter-
minu, czyli jako pamięć o znaczeniach słów) stanowi  podsystem  szerszej „wiedzy 
konceptualnej”. I ta wąska wiedza („wiedza semantyczna”)  leksykalizuje tylko pew-
ne specyficzne części informacji konceptualnej (Schwarz, 1995: 68–71)51. 

3.4.2. Proces konceptualizacji znaczeń w lingwistyce kognitywnej i pojęcie „sche-
matu wyobrażeniowego”  

Koncepcja Moniki Schwarz – co zauważa Kopka (2002: 12) – stoi w zgodzie z koncep-
cją konceptualizacji znaczeń Ronalda Langackera, jednego z niewątpliwie czołowych 
teoretyków nurtu językoznawstwa kognitywnego, które to językoznawstwo tak na-
prawdę dało po raz pierwszy na terenie lingwistyki naukowe i metodologiczne pod-
stawy dla postrzegania gestów jako nośników semantycznych znaczeń. 

Kopka pisze – „autor między innymi dzieła Concept, Image and Symbol nie sta-
wia znaku równości pomiędzy poziomem semantycznym a konceptualnym umysłu: 
«Struktura semantyczna jest raczej zdeterminowana specyfiką konkretnego języka, 
aniżeli uniwersalna. Stąd  rozgraniczam terminologicznie ‘strukturę semantyczną’ od 
‘struktury konceptualnej’. Struktura konceptualna podlega nieustannym wpływom 
procesów poznawczych (is the ongoing flow of cognition): każdej myśli czy pojęciu, 
zarówno lingwistycznemu, jak i nie. Struktura semantyczna ma charakter czysto 
językowy – odnosi się do semantycznego bieguna wyrażeń językowych (stałych bądź 
nowych). Struktury semantyczne są strukturami konceptualnymi ustanowionymi przez 
konwencję – czyli formę, jaką myśli muszą przyjąć dla celów (ze względu na wymaga-
nia) symbolizacji językowej. Struktura semantyczna to skonwencjonalizowana 
struktura konceptualna»” (Langacker, 1991: 108–109, tłum. i podkr. S. K. za: Kopka, 
2002:12). 

Sam proces konceptualizacji znaczeń – zdaniem Langackera – da się opisać „za 
pomocą kilku podstawowych zjawisk psychologicznych” (Langacker, 2003: 109). 
Pierwszym z nich jest u t r w a l e n i e  (entrenchment), nazywane także rutynizacją, 
automatyzacją lub kształtowaniem nawyków, które polega na tym, że wielokrotnie 
powtarzające się zjawiska psychiczne zapisywane są w sposób, który pozwala na ich 
błyskawiczne odtworzenie w umyśle (Langacker, 2003: 33–34).  

Drugim zjawiskiem psychicznym jest a b s t r a k c j a  (abstraction). Można ją 
zdefiniować jako „wyłanianie się struktur poprzez wzmacnianie cech wspólnych, 
ukrytych w różnych doświadczeniach” (Langacker, 2003: 34). Szczególnym typem 
abstrahowania jest natomiast s c h e m a t y z a c j a . Gdy znajdujemy cechy wspólne 

51 Por. też, co na temat koncepcji leksykonu mentalnego Moniki Schwarz pisze Sonia Kopka na s. 10–14; na       
s. 144–145 znajduje się załącznik do pracy, który przedstawia jej autorski schemat zależności między wiedzą 
konceptualną a wiedzą semantyczną, wykonany na podstawie koncepcji tej zależności postulowanej przez Monikę 
Schwarz (2002: 10–14, 144–145). 
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danych struktur, pomijając różniące je szczegóły, wyłania się schemat, a poszczególne 
struktury, które łączy, stają się jego konkretyzacjami (instatiation), realizacjami lub 
uszczegółowieniem (elaboration). Langacker zwraca jednak uwagę na to, że „nie nale-
ży wyciągać pochopnie wniosku, że schemat i jego konkretyzacja są całkowicie od 
siebie odrębne i przechowywane osobno” (tamże: 39). Schemat tkwi immanentnie 
wewnątrz swoich konkretyzacji. Oto, co sam pisze: „Kiedy mówimy, że dochodzi do 
wyabstrahowania schematu, w istocie stwierdzamy [...] że wspólny element imma-
nentnie zawarty w powtarzalnych doświadczeniach ulega wzmocnieniu i uzyskuje 
własny status kognitywny, tym samym nabywając zdolności do wywierania wpływu 
na dalszy tok przetwarzania” (tamże). 

Kolejną zdolnością ludzkiego postrzegania jest – według Langackera – p o -          
r ó w n y w a n i e , za którego szczególny przypadek należy uznać k a t e g o r y z a c j ę. 
Polega ono na odszukiwaniu cech wspólnych oraz różnic pomiędzy strukturami poję-
ciowymi, z których jedna jest standardem porównania, a druga obiektem docelowym. 
Przy pomocy tych terminów można także, jak sądzi Langacker (tamże: 86), opisać 
zjawiska, które Lakoff i Johnson nazywają metaforami konceptualnymi (1988). Kiedy 
w trakcie porównywania ujawni się niezgodność struktur, dochodzi do rozszerzenia 
(extension). Takie rozszerzenie semantyczne i połączenie domen prowadzi do powsta-
nia metafory, ale sam proces nie ogranicza się jednak tylko do metafor, obejmuje on 
także metonimie (por. Langacker, 2003: 86)52.  

Wśród zjawisk psychologicznych wymienianych przez Ronalda Langackera 
znajduje się także i n t e g r o w a n i e  lub k o m p o z y c j a  (composition), czyli łączenie 
prostych struktur w struktury złożone. Integracja prowadzi do wyłonienia się nowej 
struktury, która nie jest redukowalna do sumy swoich komponentów, dlatego języko-
znawstwo kognitywne mówi tylko o istnieniu częściowej kompozycjonalności (partial 
compositionality) (Langacker, 2003: 35). 

Ostatni, lecz równie istotny proces porządkujący struktury umysłowe człowie-
ka polega na s k o j a r z e n i u  (association). Ludzka zdolność s k o j a r z e n i a , że jeden 
typ doświadczenia może przywoływać drugie, nie może być niedoceniana, bowiem to 
ona stanowi podstawę dla najbardziej chyba interesującego procesu – procesu s y m -
b o l i z a c j i  (symbolization), czyli „skojarzenia konceptualizacji z mentalnymi repre-
zentacjami takich obserwowalnych elementów, jak dźwięki, g e s t y  i znaki pisma” 
(Langacker, 2003: 36; wyróżnienie. własne – J. A.). I wystarczy, żeby ktoś słuchający 
kogoś gestykulującego stwierdził, że ręce w tym procesie przekazu znaczeń obrazują 
(wyrażają) coś, co nimi już nie jest, aby uznał ich symboliczny wymiar. 

52 Zdaniem Taylora: „Langacker nie lekceważy obecności metafory w języku [...], ale – w odróżnieniu od Lakoffa     
i Johnsona – nie uważa jej za główną zasadę organizującą myśl i język” (Taylor, 2007: 616). I przykładowo Langacker 
odrzuca pogląd, że np. wyrażenia oznaczające zmianę stanu opierają się na metaforze, co wyjaśnia na przykładzie 
użycia angielskiego czasownika  go w kontekście niezwiązanym z ruchem: „The milk went sour” (Mleko skwaśniało).  
Zdaniem Langackera – możemy sobie wyobrazić jak mleko staje się kwaśne bez „konstruowania sceny z mlekiem 
przemieszczającym się z jednego obszaru w drugi” (Taylor, 2007: 617) . 

Ciekawą koncepcję dotyczącą metafory sformułowali także Sam Glucksberg i Boaz Keysar (1993, za: Taylor, 
2007: 635–637), według których metafora nie polega na procesie odwzorowywania jednej domeny na drugą, a 
powstaje poprzez ustanowienie „tymczasowej kategorii nadrzędnej” (tamże: 635) – schematycznej w stosunku do 
przedstawi-cieli kategorii pochodzących z dwóch różnych domen.  
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Jakie jednak skojarzenia kryją się za tymi „semantycznymi rękami” i „semanty-
zującym ciałem” -  to inna i trudna sprawa, która pragnę rozjaśnić. Zanim jednak pod-
dam te gesty głębszej analizie, wrócę do tych narzędzi językoznawstwa kognitywne-
go, które obiecują zrozumienie semantyki gestów. 

3.4.3. Schematy wyobrażeniowe w lingwistyce kognitywnej 

Langackerowski termin schemat i mechanizm schematyzacji w żadnym wypadku nie 
powinny być utożsamiane z tym, co w lingwistyce kognitywnej określa się mianem 
schematów wyobrażeniowych. Dla Langackera „schematy są z definicji abstrakcyjne 
w stosunku do jednostek znaczeniowych czy konkretnych (aktualnych) wyrażeń ję-
zykowych”53 (1991: 113), natomiast konkretyzacji pojęcia „schemat wyobrażeniowy” 
(image schema), należy szukać przede wszystkim w pismach Marka Johnsona (a także 
w koncepcjach „schematów obrazowania” Talmiego oraz schematów wyobrażeń Gibbsa 
i Colstona oraz innych).  

Punktem wyjścia językoznawstwa kognitywnego jest stwierdzenie, że język 
ma charakter symboliczny (dla językoznawstwa generatywnego język to był zbiór 
zdań). Jednak owo podstawowe twierdzenie, kamień węgielny także w teorii de Saus-
sure’a, ma tu zupełnie inny, dużo szerszy zakres. Symbolizm języka rozciąga się mia-
nowicie na wszystkie jego płaszczyzny, od fonetyki, poprzez morfologię (naukę o bu-
dowie wyrazów), składnię (naukę o budowie zdań), aż po pragmatykę (naukę o uży-
waniu wyrażeń językowych). Są z tym związane pewne konsekwencje, które stawiają 
językoznawstwo kognitywne w opozycji do wszystkich strukturalizmów. Najważniej-
szą z nich jest uznanie znaczenia,  a nie struktury, za centralną sprawę języka, 
a zatem za najważniejszy przedmiot zainteresowania językoznawstwa.  

Językoznawstwo kognitywne mocno też podkreśla udział wyobraźni w proce-
sie rozumienia i nadawania językowych znaczeń, a także przypisuje jej najistotniejszą 
rolę w procesie abstrakcyjnego myślenia i rozumowania, odcinając się tym samym od 
klasycznych teorii poznania ściśle oddzielających rozum i wyobraźnię, przeciwsta-
wiających je sobie.  

„Ukazywanie języka w jego uwikłaniu w całość aktywności poznawczej czło-
wieka jest najbardziej charakterystycznym wyróżnikiem lingwistyki kognitywnej”
– pisze Libura (2000: 16). „Podstawową strategią badawczą językoznawstwa kogni-
tywnego jest nierozdzielanie czysto językowych zdolności i możliwości ludzkich od 
innych zdolności, takich jak postrzeganie wzrokowe, motoryka i inne. Nie wyodręb-
niają oni zdolności językowych, tak jak czyni to na przykład Chomsky, gdyż twierdzą, 
że takich odrębnych zdolności nie ma. Zdolności językowe są pochodną innych ludzkich 

53 Schemas, by definition, are abstract in relation to content units or actual expressions (Langacker, 1993: 113) 
Dobrze rzecz rozjaśnia Tylor, który uznaje za Langacerem, że np. językowe wyrażenia, takie jak pies, kot, krowa  
stanowią k o n k r e t y z a c j e  ( i n s t a n t i a t i o n s )  s c h e m a t u  ( s c h e m a )  zwierzę; schematem może 
być też pojęcie [kolor], a jego konkretyzacjami poszczególne kolory, takie jak [czerwony], [zielony], [niebieski] itd.; 
elementem schematycznym może też być proces np. [poruszać się], dla którego elementami wyspecyfikowanymi 
bardziej szczegółowo są różne sposoby ruchu, np. [iść], [biec], [skakać] itd. Ale ten sam rodzaj relacji „schemat  
– konkretyzacja” nie ogranicza się tylko do jednostek symbolicznych, ale występuje także pomiędzy jednostkami
fonologicznymi (patrz: Tylor, 2007: 146–147). 
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zdolności percepcyjnych” (Kalisz, 1994: 65). Innymi słowy – „semantyka kognitywna 
traktuje znaczenie językowe jako szczególny przypadek  z n a c z e n i a  w  o g ó l e  (wy-
różnienie własne – J. A.), jako wyraz kognitywnej zdolności człowieka do nadawania 
znaczenia swojemu doświadczeniu” (Libura, 2000: 20), co daje podstawę do integra-
cji gestu i słowa dla wyrażania myśli, czyli nadania gestem ikonicznego charakteru 
wyrażanych werbalnie pojęć.  

Od samego początku językoznawstwo kognitywne podkreśla udział wyobraźni 
w nadawaniu znaczenia. „O ile klasyczna teoria poznania ściśle oddzielała wyobraźnię 
i rozum, przeciwstawiając je sobie, o tyle teoria kognitywna, nie uznając wielu dobrze 
utrwalonych w naszej kulturze dychotomicznych podziałów, przypisuje wyobraźni 
najistotniejszą rolę w myśleniu i rozumieniu” (Libura, 2000: 21), co szczególnie wi-
doczne jest u Johnsona (Johnson, 1987: 172). I ta wyobraźnia niezwykle przenikliwie 
przejawia  się w gestach ikonicznych (semantycznych), które to gesty na płaszczyźnie 
ideacyjnej stanowią niemal fizykalne czy percepcyjne wyobrażenia „konkretnych”, 
acz symbolicznych „rzeczy’’ czy „procesów”.   

Językoznawstwo kognitywne zakłada bowiem, twierdzi i stara się dowieść, że 
p o r u s z a n i e  s i ę  l u d z k i e g o  c i a ł a ,  m a n i p u l a c j a  p r z e d m i o t a m i  o r a z  
p e r c e p c y j n e  i n t e r a k c j e  s t a n o w i ą  p o d s t a w ę  d l a  t w o r z e n i a  w  l u d z -
k i m  u m y ś l e  p o w t a r z a j ą c y c h  s i ę  s c h e m a t ó w  w y o b r a ż e n i o w y c h , 
które z kolei stanowią podstawę dla porządkowania naszych doświadczeń w formie 
językowych i niejęzykowych wyrażeń. Podstawę dla symbolizacji.  

Bardzo mocno dał temu wyraz Lakoff, który w książce pt. Women, Fire, And 
Dangerous Things54 z 1987 roku (a właściwie we wstępie do niej) za nadrzędną tezę 
tzw. realizmu doświadczeniowego (Experiential Realism) – stanowiącego jego zdaniem 
filozoficzno-metodologiczne podstawy, na jakich opiera się gramatyka kognitywna 
– uznał ucieleśnienie ludzkiego myślenia.

Z tej nadrzędnej zasady wypływają następne założenia zawarte, by tak rzec, 
w kolejnych „tezach o myśleniu”. Oto one:  

„– Myśl jest  u c i e l e ś n i o n a ,  to znaczy struktury tworzące nasz system poję-
ciowy wyłaniają się z doświadczenia somatycznego i są pojmowane w jego katego-
riach; co więcej, nasze systemy pojęciowe są w swej istocie bezpośrednio zakorzenio-
ne w postrzeganiu, motoryce ciała i doświadczeniu o charakterze fizycznym i spo-
łecznym. 

– Myśl ma charakter w y o b r a ż e n i o w y  w takim sensie, że pojęcia zakorze-
nione bezpośrednio w doświadczeniu wykorzystują metaforę, metonimię i obrazo-
wanie mentalne, które wychodzą poza dosłowne odzwierciedlanie, czy też r e p r e -
z e n t a c j ę  świata zewnętrznego. To właśnie ta zdolność umożliwia myślenie „abs-
trakcyjne” i pozwala umysłowi wykraczać poza to co, co widzimy i  czujemy. Zdolno-
ści wyobrażeniowe są również ucieleśnione – w sposób pośredni, ponieważ metafory, 
metonimie i wyobrażenia mają swoją podstawę w doświadczeniu, często w doświad-

54 Polskie tłumaczenie tej pracy to Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, 
Universitas, Kraków 2011.  
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czeniu somatycznym. Myśl ma charakter wyobrażeniowy  w nieco  mniej oczywistym 
sensie: za każdym razem, gdy konceptualizujemy coś w sposób, który nie odzwierciedla 
tego, co istnieje w naturze, wykorzystujemy nasze ogólne zdolności wyobrażeniowe. 

– Myśl ma cechy g e s t a l t u , zatem nie jest atomistyczna; pojęcia mają struk-
turę, która jest wynikiem czegoś więcej niż tylko prostego łączenia pojęciowych 
„klocków” według ogólnych reguł. 

– Myśl  ma s t r u k t u r ę  e k o l o g i c z n ą . Skuteczność przetwarzania po-
znawczego, zachodzącego np. podczas uczenia się  i zapamiętywania, zależy od ogól-
nej  struktury systemu pojęciowego i od tego, co oznaczają dane pojęcia. Myślenie to 
zatem coś więcej niż tylko mechaniczne manipulowanie abstrakcyjnymi symbolami.   

– Strukturę pojęciową można opisać za pomocą  m o d e l i  p o z n a w c z y c h ,
które przejawiają  wyżej wymienione cechy” (Lakoff, 2011: XII)55. 

W  konsekwencji sposób, w jaki konkretna osoba konceptualizuje swe intencje prag-
matyczne, stanowi skomplikowaną algebrę, na którą – jak wskazują kognitywiści 
– składają się:

1) nasze ucieleśnionione doświadczenia (wynikające z tego, że nasze ciało poru-
sza się i przemieszcza w przestrzeni i czasie oraz, że jesteśmy zdolni manipulować 
przedmiotami i doznawać percepcyjnych i kinestetycznych interakcji); 

2) ukształtowane na ich podstawie schematy wyobrażeniowe;
3) podzielane kulturowo metaforyczne projekcje;
4) potoczne modele rozumienia różnych aspektów rzeczywistości (por. Johnson,

1987: 6–7). 

Jednym z pionierów tej tezy jest właśnie Mark Johnson, który w swej pracy z 1987 
roku pt. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason 
postawił tezę o ucieleśnienionym charakterze ludzkiego rozumowania i rozumienia 
znaczeń i dowodził jej słuszności, a samą przyjętą w niej metodę określał mianem 
opisowej lub empirycznej fenomenologii umysłu (Johnson, 1987: xxxvii). Johnsona 
uważa się też za twórcę terminu s c h e m a t  w y o b  r a ż e n i o w y , który on sam defi-
niuje jako „[...] powtarzający się dynamiczny wzorzec naszych interakcji percepcyj-
nych i programów motorycznych, który nadaje spójność naszemu doświadczeniu” (za: 
Taylor, 2007: 625). 

Innymi słowy – pod nazwą schematów wyobrażeniowych (image schemata) 
kryją się wg Johnsona (1987) pewne struktury (wzorce umysłowe) (abstract patterns 
– Johnson, 1987: 2) o charakterze gestaltu, wypracowane na bazie cielesnego doświad-
czenia człowieka, a umożliwiające nam rozumienie, tworzenie inferencji oraz konstru-
owanie znaczeń, szczególnie znaczeń abstrakcyjnych. Tak jest zdaniem wielu kognity-
wistów, którzy zgodnie uważają, że u podstaw systemu semantycznego (tworzenia 
i rozumienia znaczeń) tkwią schematy wyobrażeniowe, stanowiące struktury wyjściowe 
dla ucieleśnionych wyobrażeń oraz ich metaforycznych projekcji. W związku z tym 

55 Nieco inną wersję tłumaczenia tych „tez o myśleniu” odnajdujemy w publikacji: Kardela, 1992: 15 (za: Lakoff, 
1987: XIV–XV).  

141 

Naukowe podstawy dla badania gestów... 



Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia 

– według Johnsona – systemy formalne wraz z ich właściwościami logicznymi i rela-
cjami stanowią właściwie tylko możliwe sposoby porządkowania symboli. W swej 
głębokiej zaś naturze są po prostu formalizacjami doświadczeniowych schematów, za 
pomocą których organizujemy nasze doświadczenie i rozumienie świata. Jak dowodzi 
dalej Johnson, mimo osiągniętej przez człowieka wysokiej sprawności w dokonywa-
niu uogólnień konkretnych empirycznych danych, czyli w konstruowaniu operatyw-
nych systemów formalnych, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pozbawić ich 
związku z wyjściowymi dla nich ucieleśnionymi schematami. Co więcej, tak, jak sche-
maty wyobrażeniowe kształtowały projekcje metaforyczne, również wpływają one na 
przebieg wnioskowania w obrębie określonego systemu formalnego (Johnson, 1987: 
37–40).   

Nieco bardziej szczegółową definicję schematu wyobrażeniowego przedsta-
wiają Raymond Gibbs i Herbert Colson, obaj psychologowie kognitywni stosujący ko-
gnitywną teorię metafory: „schematy wyobrażeń są różnymi wzorami powtarzają-
cych się doświadczeń cielesnych, które powstają z aktywności sensomotorycznej i z na-
szego percepcyjnego rozumienia zewnętrznych działań i zdarzeń” (Gibbs i Colson,  
1995: 347, za: Jäkel, 2003: 310 przyp. 7)56. 

Bardzo istotnymi czynnikami  schematów wyobrażeniowych jest to, że są: 
− niepropozycjonalne (nonpropositional), mają naturę analogową (analog) (tam-

że: XX), czyli – najogólniej rzecz biorąc – nie mają charakteru ściśle odniesieniowego, 
tak, jak stwierdzenia, predykaty i w ogóle jakiegokolwiek typu reprezentacje oraz nie 
roszczą sobie pretensji do tworzenia relacji z faktami i tzw. realnym stanem rzeczy 
w świecie. Dysponują jednak jako „wzory wyobrażania” wystarczająco uporządkowa-
ną strukturą wewnętrzną, by dopuszczać inferencje (sufficient internal structure to 
permit inferences – tamże: 4); 

− prekonceptualne (preconceptual), a więc ich właściwa semantyka sięga dalece 
głębiej niż znaczenie gotowych konceptualizacji, a tym bardziej propozycji wypowie-
dzeń; 

− dynamiczne (dynamic), czyli mimo iż są wewnętrznie spójne i ustalone, z racji, 
że mają strukturę czynności, aktywności, od której się wywodzą, mogą zostać wielo-
rako uszczegółowione w różnych kontekstach (continuous structure of an organizing 
activity – Johnson, 1987: 29–30). 

Jak sam Johnson pisze: „[...] dynamiczny charakter schematów wyobrażeniowych ma 
istotne znaczenie dla naszego spojrzenia na znaczenie i racjonalność. Tak dalece, jak 
znaczenia wikłają struktury schematyczne, pozostają one względnie płynnymi sche-
matami, które alternują w różnych kontekstach. Znaczenia nie są więc jednoznacznie 
określonymi na wieczność, jak twierdził Obiektywizm, ale zyskują one jedynie pewną 
względną stabilność przez to, że nabywają konwencjonalną lokalizację w naszej sieci 

56 Por. też, jak Gibbs i Colson interpretują Johnsonowski schemat wyobrażeniowy RÓWNOWAGI (Taylor, 2002: 
625–627). 
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znaczeń. I tylko dlatego znaczna część naszej znaczącej struktury może być traktowa-
na jako ustalona i określona przez większość czasu. Takie skonwencjonalizowane 
znaczenia są określane jako dosłowne. Należy jednak pamiętać, że nawet te dosłowne 
znaczenia nie są nigdy całkowicie niezależne od kontekstu – zależą one od rozległego 
tła, na które składają się schematy wyobrażeniowe, zdolności, umiejętności i wiedza” 
(Johnson, 1987: 30,  tłum A. T., przytaczam za: Trawińska, 2001: 22).  

Według Lakoffa (1990) źródłowe domeny takich abstrakcyjnych pojęć metafo-
rycznych, jak CZAS, STAN, WYDARZENIA, DZIAŁANIA, CELE, ŚRODKI, PRZYCZYNY, 
MODALNOŚCI, SKALE LINIOWE i KATEGORIE uzyskują strukturę poprzez schematy 
wyobrażeniowe, pojmowane jako powtarzające się wzorce, które przejawiają się 
w „ruchach ciała ludzkiego, manipulacji przedmiotami i interakcjach percepcyjnych” 
i bez których „nasze doświadczenie byłoby chaotyczne i niemożliwe do zrozumienia” 
(Johnson, 1987: XXXVI)57. 

Dużym odkryciem lingwistyki kognitywnej jest fakt, iż metafora jest nie tylko 
tropem charakterystycznym dla języka poetyckiego, ale zarazem podstawowym pro-
cesem poznawczym. Proces metaforyzacji pozwala ludziom konceptualizować abs-
trakcyjne i bardziej złożone pojęcia na podstawie prostych, konkretnych i codzien-
nych doświadczeń ludzkich. Metafora jest „sposobem myślenia”, jak wykazała to 
książka Lakoffa i Johnsona pt. Metaphors We Live By (1980)58, w której autorzy anali-
zowali mnóstwo przykładów wziętych z języka potocznego, które dowiodły, że ludzie 
mówią metaforycznie. Zauważyli też, że dużo pojęć abstrakcyjnych konceptualizowa-
nych jest w odniesieniu do pojęć bardziej konkretnych lub bezpośrednio wyłaniających 
się. „Istotą metafory jest rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w termi-
nach innej rzeczy” (Lakoff, Johnson, 1988: 27). To zjawisko autorzy nazywali  m e t a -
f o r ą  p o j ę c i o w ą  w odróżnieniu od jej konkretnych realizacji w postaci szczegóło-
wych obrazów, które kognitywiści nazywają m e t a f o r a m i  o b r a z o w y m i  lub 
m e t a f o r a m i  j e d n o r a z o w e g o  u ż y c i a  (image lub one-shot metaphors)59. Ba-
dacze wyodrębnili tam trzy główne typy m e t a f o r  p o j ę c i o w y c h :  o n t o l o -
g i c z n e ,  o r i e n t a c y j n e  i  s t r u k t u r a l n e 60.   

57 W związku z tym Lakoff w pracy z 1990 roku pt. The Invariance Hypothesis: is abstract reason based on image 
– schemas? sformułował „Zasadę Inwariancji” (The Invariance Principle), która zakłada, że „wzory rozumowania 
wyobrażeniowego nakładane są na wzory rozumowania abstrakcyjnego poprzez metaforyczne przyporządko-
wania, [w związku z czym] przynajmniej część (a może całość) rozumowania abstrakcyjnego jest metaforyczną 
wersją rozumowania opartego na wyobrażeniach” (Lakoff, 1990: 39, za: Krzeszowski, 1988: 81). W  s i l n e j  z a ś  
wersji Zasady Inwariancji dotyczącej odwzorowania Lakoff dowodzi, że „metaforyczne przyporządkowania zacho-
wują topologię kognitywną (tj. strukturę schematów wyobrażeniowych) domeny źródłowej” (Lakoff, 1990: 54). 
Oznacza to, że schematy wyobrażeniowe pełnią rolę swoistego ‘szkieletu konstrukcyjnego’ metafory i składają się na 
tę wiązkę cech, która w metaforze jest rzutowana w pierwszej kolejności i zostaje zachowana w przyporządkowaniu 
metaforycznym zachodzącym pomiędzy poznawczymi domenami (Lakoff, 1993: 215). 

58 W polskim przekładzie Tomasza Krzeszowskiego pt. Metafory w naszym życiu (1988). 
59 Tabakowska (1995: 49). 
60 M e t a f o r y  o n t o l o g i c z n e  są sposobem na pojmowanie czynności, wydarzeń, emocji, idei w kate-

goriach przedmiotowych. Do nich autorzy zaliczyli po pierwsze metafory OBIEKTU i SUBSTANCJI (np. INFLACJA 
TO RZECZ albo UMYSŁ TO MASZYNA). Po drugie, do tej grupy włączyli też metonimię i synekdochę (np. producent 
za produkt: noszę tylko Triumf i przedmiot za użytkownika: autobusy strajkują). Tu umieścili również metaforę 
POJEMNIKA (np. wpaść w gniew), a także personifikację (np. Rak wreszcie go dopadł). 

M e t a f o r y  o r i e n t a c y j n e  polegają na rozumieniu stanów czy emocji w kategoriach opozycji kierun-ków 
fizycznych GÓRA–DÓŁ, PRZÓD–TYŁ, NAD–POD itd. Przykładem takiej metafory może być SZĘŚLIWY TO GÓRA, 
SMUTNY TO DÓŁ (np. To podniosło mnie na duchu, Czuję się przybity). 
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Typologia ta nie była wolna od wielu problemów, z których głównym była nie-
ostrość definicyjna wskazanych trzech typów metafor. „Wydaje się zresztą – jak pisze 
Jäkel – że sami Lakoff i Johnson po krótkim czasie rozstali się ze swoją propozycją. 
I choć w żadnej z prac nie zostało to explicite zrewidowane, przytoczona klasyfikacja, 
począwszy od pracy Lakoffa z 198761 roku, nie jest już przez autorów stosowana. 
Dawne metafory orientacyjne od momentu wprowadzenia schematów wyobrażenio-
wych określane są po prostu jako metafory pojęciowe, oparte bezpośrednio na sche-
macie wyobrażeniowym. Zaś zamiast metafor strukturalnych i ontologicznych w ob-
rębie metafor pojęciowych wyróżnia się obecnie «odpowiedniki ontologiczne» i «od-
powiedniki epistemologiczne»” (Jäkel, 2003: 155). 

Olaf Jäkel dodaje też, że „niestety Lakoff i Johnson są w swych pracach nad-
zwyczaj oszczędni, jeśli chodzi o wyjaśnienia, w których mógłby się zawrzeć choć ślad 
samokrytyki. Toteż – jego zdaniem – unikatową wartość ma wypowiedź Lakoffa 
w takcie jego wykładu pt. Metafora, wygłoszonego na sympozjum L.A.U.T na Uniwer-
sytecie w Trewirze w marcu 1983 roku. Nawiązując do podejścia kognitywnego (La-
koff i Johnson, 1980), powiedział tam: „Jedyną rzeczą, którą rozpatrywaliśmy – a robi-
liśmy to w nader prymitywny sposób – były metafory orientacyjne, które dziś okre-
śliłbym jak metafory oparte na schematach wyobrażeniowych” (Jäkel, 2003: 155, 
przyp. 14).  

Przykładowo, Lakoff i Johnson wykazali, że na przykład bardzo prosty schemat 
wyobrażeniowy W – POZA  (IN – OUT ORIENTATION) stanowi strukturę w szeregu 
konkretnych wyobrażeń i stanowi podstawę do realizacji wielu metafor, takich jak: on 
wszedł mi w drogę, zszedł mi z oczu  (Lakoff i Johnson, 1988: 53–55). Przeświadczenie, 
jakie człowiek uruchamia, stosując ten schemat wyobrażeniowy, według Johnsona 
oparte jest o pierwotne doświadczenie zawierania się w czymś, co nierozerwalnie łą-
czy się z następnym przeświadczeniem, a mianowicie, że obejmujący nas swymi kon-
turami pojemnik stanowi dla nas, ludzi (lub każdego innego obiektu) ochronę przed 
czymś oraz że powstrzymuje on działania czynników zewnętrznych, które znajdują się 
poza pojemnikiem i są dla nas potencjalnym zagrożeniem.  Z doświadczaniem zawie-
rania się w pewnym pojemniku wiąże się – zadaniem Johnsona – presupozycja poten-
cjalnego ruchu „z” lub „do” wnętrza naszej ochronnej, a zarazem ograniczającej nas 
sfery. Jako przykład utrwalonego powszechnie przekonania o możliwości przemiesz-
czania się zawartości pojemników przytacza on następujący zapis: 

(i) Jeśli B zawiera się w A, wtedy cokolwiek zawiera się w B, zawiera się także 
w A, który obrazuje doświadczeniem znanym każdemu, a mianowicie wyobrażeniem 
leżenia w łóżku: 

(ii) Jeśli ja jestem w łóżku, a moje łóżko jest w pokoju, to wtedy ja też jestem 
w pokoju (Johnson, 1987: 22). 

M e t a f o r y  s t r u k t u r a l n e  z kolei nadają jednemu pojęciu strukturę innego, przy tym czynią to częścio-
wo, nie wyczerpując wszystkich możliwych aspektów znaczeniowych, gdyż tylko niektóre charakterystyki jednego 
pojęcia nadają się do opisowego obrazowania innego pojęcia. ARGUMENTOWANIE/SPÓR TO WOJNA jest realiza-
cją tego typu metafor.  

61 Jäkel myśli tu o pracy Lakoffa z 1987 roku pt. Woman, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about 
the Mind. Chicago, London. 
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Jako że schematy wyobrażeniowe mają charakter złożonego, całościowego gestaltu, 
a zatem składają się z niezmiennej bazy elementów i relacji, mogą obejmować i po-
siadać moc wyjaśniającą dla nieograniczonej liczby swoich konkretyzacji. Podobnie 
jak i rysunki mentalne, stanowią one figuratywne struktury myślenia, dlatego każde 
wyjaśnianie tych struktur za pomocą li tylko pojęć i procedur logicznych jest ich re-
dukowaniem. Podobnego uproszczenia wobec złożonego, ale nade wszystko spójnego 
gestaltu schematu wyobrażeniowego możemy dopuścić się także, utożsamiając jego 
naturę wyłącznie z własnościami wizualnymi, które co prawda są dominującymi, ale 
nie są jedynymi jego składowymi (Johnson, 1987: 4–7). 

Sam Johnson już w roku 1987 wyróżnił dwadzieścia siedem takich schematów 
wyobrażeniowych, uważając jednak, że lista ta i tak jest zbiorem wyselekcjonowanym, 
zawierającym tylko te najbardziej powszechne schematy (Johnson, 1987: 126). Wy-
odrębnione przez niego schematy wyobrażeniowe to: 

POJEMNIK RÓWNOWAGA PRZYMUS 
BLOKADA PRZECIWSIŁA USUWANIE PRZESZKODY 
UMOŻLIWIANIE PRZYCIAGANIE NIEPOLICZALNE-POLICZALNE 
ŚCIEŻKA OGNIWO CENTRUM-PERYFERIE 
CYKL BLISKO-DALEKO SKALA 
CZĘŚĆ-CAŁOŚĆ POŁACZENIE DEKOMPOZYCJA 
PEŁNE-PUSTE PRZYSTAWANIE NARZUCENIE 
POWTARZANIE 
POWIERZCHNIA 

KONTAKT 
PRZEDMIOT 

PROCES 
ZGROMADZENIE62 

Podobnie Lakoff w pracy Women Fire and Dangerous Things (1987)63 rozważa moż-
liwość występowania niedużej ilości schematów wyobrażeniowych, które nadają 
strukturę wielu obszarom ludzkiego doświadczenia.  Są to następujące schematy: 

− Schemat  POJEMNIKA – schemat ten nadaje strukturę modelowego pojemnika 
innym pojęciom, które nie mają charakteru przestrzennego64 (zamknąć myśli w sło-
wach, zawartość artykułu, puste słowa, być w szoku, wyjść ze zdumienia); 

− Schemat CZĘŚĆ–CAŁOŚĆ – schemat ten narzuca strukturę stosunków części do 
całości. Zmiana w układzie części niekiedy powoduje zniszczenie całości (związek 
między małżonkami rozpada się, skłóceni małżonkowie mogą zejść się ponownie, przy 
czym wtedy para małżonków będzie postrzegana jako stanowiąca jedność); 

62 Polską propozycję terminologiczną Johnsonowskich schematów przytaczam za (Taylor, 2007: 626), gdzie – jak 
podaje tłumacz – dla języka polskiego zostały wykorzystane terminy R. Przybylskiej (2006: 28–9) oraz A. Libury 
(2000: 165). Nieco inną propozycję tłumaczeniową Johnsonowskich schematów można odnaleźć u Romana Kalisza 
(2001: 124). 

63 Polskie wydanie tej pracy ukazało się dopiero niedawno, bo w roku 2011 (pt. Kobiety, ogień i rzeczy nie-
bezpieczne) i tam, gdzie mogę, odsyłam do polskiego wydania tej książki. 

64 W terminach lingwistyki kognitywnej – profiluje pojemnik w domenę przestrzeni trójwymiarowej i rzutuje 
otrzymany profil na elementy innych domen. 
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− Schemat POŁĄCZENIA – schemat ten nadaje strukturę przestrzennych relacji 
połączenia/oddzielenia pojęciom, które nie mają charakteru przestrzennego (nawią-
zać kontakty, zrywać więzi); 

− Schemat ŹRÓDŁO–ŚCIEŻKA–CEL – schemat ten nadaje strukturę podróży oraz 
jej części takim pojęciom, jak np. życie (życie prowadzi donikąd, dużo przeszedł) i sta-
ny emocjonalne (być w szoku, wyjść ze zdumienia); 

− Schemat BLISKOŚCI I ODLEGŁOŚCI. Schemat ten nadaje strukturę przestrzen-
nych relacji bliskości/odległości pojęciom, które nie mają charakteru przestrzennego 
(bliski przyjaciel, trzymać się z dala); 

− Schemat PRZÓD/TYŁ – schemat ten nadaje strukturę przestrzenną relacji by-
cia z przodu/tyłu względem położenia ciała ludzkiego (jest to przejaw antropocen-
tryzmu językowego): mieć przyszłość przed sobą, cofać się w przeszłość. Przy czym 
relacja ta jest najczęściej relacją nacechowaną: bycie z przodu czegoś jest nacechowa-
ne dodatnio w przeciwieństwie do bycia z tyłu.  

− Schemat GÓRA/DÓŁ – schemat ten zachowuje się podobnie do innych schema-
tów nadawania struktury przestrzennej pojęciom, które nie mają charakteru prze-
strzennego (wysokie nuty, klasa wyższa, wysoka technologia, niskie myśli) i zakłada 
istnienie pewnej normy, do której się odwołuje. Oczywiście, relacja „góra/dół” też jest 
relacją nacechowaną (w górę to dobrze, w dół źle). 

− Schemat UPORZĄDKOWANIA LINEARNEGO – schemat linearnego następowa-
nia po sobie przedstawia obiekty jako umieszczone kolejno jeden po drugim i stop-
niowo oddalające się od obserwatora (kolejny przejaw antropocentryzmu). Zazwy-
czaj według tego schematu konceptualizowany jest w naszej kulturze „czas” (por. La-
koff, 2011: 267–272)65. 

Lakoff (1990: 72) postulował też  inwentaryzację schematów wyobrażeniowych 
i dokonał tego Olaf Jäkel, przynajmniej w zakresie konkretnego materiału językowe-
go, jakim było badanie obecności metaforyki w abstrakcyjnych domenach dyskursu66. 
Jego „inwentaryzacja” głównie dowiodła „mocnego” zastosowania w procesach kon-
ceptualizacji abstrakcyjnych pojęć takich schematów, jak przykładowo schemat PO-
JEMNIKA, ale i pozwoliła wykryć istnienie też i innych „silnych” schematów, takich 
jak schemat MANIPULACJI. Oto jak – według Jäkela – owa „inwentaryzacja” wygląda 
(przynajmniej w zakresie zbadanych przez niego skrupulatnie 3 obszarów metafo-
rycznej konceptualizacji znaczeń takich pojęć abstrakcyjnych, jak „aktywność umysło-
wa”, pojęcie „gospodarki” i pojęcie „nauki”). 

Oto lista Jäkela: 

1. „Schemat DROGI/RUCHU: punkt wyjścia – droga – cel kierunek; zwykłe przemiesz-
czanie się, ewentualne obchodzenie przeszkód67.

65 W pracy mowa jest też o innych schematach, takich jak: SIŁA, ZWROTNOŚĆ i inne.  
66 A ściślej chodziło o zbadanie trzech metaforycznych obszarów konceptualizacji:  konceptualizacji „aktyw-

ności umysłowej”,  pojęcia „gospodarki”  i  pojęcia „nauki”.  
67 Zgodnie z tradycją lingwistyki kognitywnej schematy wyobrażeń oznaczane są zawsze WERSALIKAMI, zaś 

najważniejsze aspekty i składniki strukturalne każdego schematu Jäkel zaznacza italikami. 
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2. Schemat PRZEDMIOTU: konkretny przedmiot/ciało stałe; dający się manipulować.
Ewentualne specyfikacje: przedmiot wartościowy, cenny, rzadki, z którym należy się
ostrożnie obchodzić  i DZIEŁO SZTUKI, efekt twórczej działalności, cel sam w sobie.

3. Schemat POJEMNIKA: ograniczenie/powłoka (OTWARTY/ZAMKNIĘTY) – wnę-
trze (orientacja DO WNĘTRZA/NA ZEWNĄTRZ), centrum – peryferie – zawartość
(PEŁNY/PUSTY).

4. Schemat POŻYWIENIA: instynktowne pobieranie/spożywanie produktów spo-
żywczych w celu biologicznego przetrwania.

5. Schemat RZEKI/PŁYNU: woda – naturalny ruch przepływu, ożywcze działanie jako
produkt spożywczy.

6. Schemat ISTOTY ŻYWEJ: żywa osoba  (specyfikacja ISTOTY ŻYWEJ), której przypi-
sać można intencjonalność i kierowanie sobą samym.

7. Schemat KONTAKTU: cielesne dotykanie OBIEKTÓW lub istot żywych, kontakt
pasywny  lub aktywny.

8. Schemat WIZJI: zmysł wzroku, pasywna obserwacja OBIEKTU, OSÓB i wydarzeń.
9. Orientacja POZIOMA: zwrócenie do przodu (PRZÓD/TYŁ) w oparciu o zmysł wzro-

ku (WIZJA) i główny kierunek ruchu (RUCH); wiąże się z tym także (słabsza) orien-
tacja w PRAWO/LEWO.

10. Orientacja PIONOWA: wyprostowany chód, preferowany kierunek przeciw sile cią-
żenia.

11. Schemat RÓWNOWAGI: wyrównanie się antagonistycznych sił (np. orientacji PO-
ZIOMEJ i siły ciążenia), dwa bieguny – połączenie – środek/oś, optymalny stan w spo-
czynku.

12. Schemat MANIPULACJI: aktywne, intencjonalne posługiwanie się OBIEKTAMI, dzia-
łalność  zmieniająca się i opanowująca, możliwość zarówno kreatywności, jak i de-
struktywności.

13. Schemat NARZĘDZIA: użycie specjalnego, odpowiedniego OBIEKTU do lepszej/
wydatniejszej MANIPULACJI innym OBIEKTEM.

14. Schemat WALKI: działalność antagonistyczna, agresywność między ISTOTAMI
ŻYWYMI w celu zwycięstwa; antagoniści/strony – pole/teren/terytorium – atak
–obrona; cel: zwycięstwo”  (Jäkel, 2003: 311–312)68.

Poświęciłam schematom wyobrażeniowym dość dużo uwagi, ponieważ w trakcie 
zbierania materiałów  gestycznych do tej książki zakładałam, że wiele gestów może je 
obrazować, a może też być tak, że niektóre z nich będą wręcz „ mentalnymi ich rysun-
kami”, a może nawet więcej – że pozwolą zweryfikować albo przynajmniej wzmocnić 
tezy badaczy kognitywnych na istnienie „silne” lub „słabsze” danych schematów wy-
obrażeniowych.  

Przykładowo, Roman Kalisz, omawiając prekonceptualne schematy Johnsona, 
pisał: „Zastanawiający jest brak schematu KOŁA (wersliki – J. A.) na liście schematów 
wyobrażeniowych Johnsona, które moim zdaniem jest niezwykle istotnym „pomocni-
kiem” w percepcji świata zewnętrznego i formułowaniu obserwacji oraz pojęć” (Kalisz, 

68 Oryginał tej pacy opublikowano w 1997 roku. 
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2001: 124–125). Gdy tymczasem analiza gestów najwyraźniej ujawnia, że taki sche-
mat, choć raczej schemat KULI, najwyraźniej funkcjonuje w mentalnym świecie czło-
wieka na wyrażenie idei „pełnego, skończonego zbioru”.  

Ludzie często, kiedy mówią o „całości”, o czymś skończonym i pełnym, czyli 
gdy myślą o pewnej idei „wszystkości”, pokazują schematycznie „kulę” , a czasem ry-
sują rękami jakby pół tej kuli.  

Przykładowo nadawca mówi: 
I od całości korzyści i ręce przy słowie „całość” rysują kulę. Zatem  – ponieważ 

idea „całości”, czyli czegoś, co w terminologii logicznej i teoriomnogościowej nazwali-
byśmy „zbiorem zamkniętym” czy też „pełnym”, przybiera fizykalne wyobrażenie rze-
czy fizycznej – kuli, bo takie jest ludzkie doświadczenie stykania się w świecie z rze-
czami „pełnymi” czy „doskonałymi”. 

Podobnie jest w innym przypadku, kiedy mówiący mówi: I to jest taka całość 
strategii i rękami rysuje „kulę”. Znów zbiór teoriomnogościowy zamknięty uzyskuje 
swoje ikoniczne wyobrażenie w postaci fizycznej rzeczy. 
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W następnym przykładzie nadawca mówi: Ale najważniejsza jest Polska jako całość 
i wyraźnie rysuje geometrycznie zamknięty zbiór. 

Aby jednak dowieść tezy, którą tu wyprowadzam, że gesty ideacyjne nie stanowią 
rysunkowych obrazów znaczenia słów, które mówca wypowiada, ale są ikonami my-
śli kryjącymi się za wypowiadanymi słowami czy zwrotami, zobaczmy, że mówiący 
„rysują kulę” w innych słownych kontekstach, ale stanowiących wyobrażenie tej sa-
mej czy podobnej idei mentalnej. 

Mówca mówi: Pan wydobył z nicości i wyniósł na szczyty władzy polityków 
o których  wszyscy wiedzieliśmy, że są skorumpowani i przy słowach „wszyscy wiedzie-
liśmy” rysuje „kulę”. Dla niego „wiedza wszystkich” to znów zbiór pełny, zamknięty, 
a za taki uważa kulę czy też zamknięte koło. 

A zatem „logiczny kwantyfikator „wszystkie (wszystko) = „dla każdego x”  uzyskuje 
swoje wyobrażenie w postaci „zamkniętego, okrągłego przestrzenie zbioru”. 
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Podobnie rzecz ma się w następnym przykładzie. Mówca mówi: I mamy dziś 
powoli sto dni tego premiera  i przy słowach „sto dni” rękami ilustruje podobnie.   

Wyrażenie „100 dni” często określane jest w języku metaforycznie jako „okrągła licz-
ba”.  Z kolei „okrągła liczba” zdaje się czymś zamkniętym i skończonym. Pełną figurą 
geometryczną, a taką jest w wyobrażeniu mentalnym kula, wyrażająca fizykalne wy-
obrażenie konceptu „pełności”. Zatem koncept  skończonego i pełnego wymiaru licz-
bowego przekształca się wymiar „okrągłości”, a ta wyraża się w wymiarze fizycznym 
– kulą czy też może tym razem cyklicznie zamkniętym kołem.

Podobnie ilustrowane są koncepty odnoszące się do pojęcia „całokształt”, któ-
rego morfologia wręcz narzuca wyobrażenie bryły. 
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Kuba Wojewódzki pyta: A dlaczego nie lubisz PIS-u? 
Narratorka: Nie lubię PIS-U za całokształt. 
Kuba Wojewódzki powtarza: za całokształt (i rękami zaznacza w powietrzu 

obrysy kuli)69. 

Załazińska, badając źródła ilustracyjne związane ze słowem „wszystko”, suge-
rowała powiązać je z ideą „ogarniania”, pisząc: „Człowiek postrzegając świat, zawsze 
widzi go wokół siebie, percepcja wzrokowa to także linie krzywe, dlatego «wszystko» 
w danym momencie dla każdego z nas to to, co nas otacza, co jest wokół  nas, co mo-
żemy objąć  wzrokiem. Sądzę, że konceptualizacja pojęcia «wszystko» ma bezpośred-
ni związek z fizyczną percepcją wzrokową człowieka, z uwarunkowaniami biologicz-
no-fizykalnymi naszego gatunku. [...] Dlatego «wszystko» zawsze będzie związane 
z ogarnianiem” (1999: 95). 

Może to i słuszne, ale sądzę jednak, że rzeczywisty schemat wyobrażeniowy 
kryjący się za tym pojęciem to „wyobrażenie pewnego idealnie skończonego, pełnego 
zbioru”, jaki w wyobrażeniu ludzkim reprezentuje KULA, a (potem już tylko jej geo-
metryczna schematyzacja w postaci koła).  

Zważmy następujący przykład, w którym narrator mówi o swoim własnym 
„pomyśle” i nie pada tu już w ogóle ani słowo „całość”, ani „wszystko”, a gest obrazuje 
kulę: 

Narrator mówi: właśnie miałem …taki pomysł na teatr 
Sądzę, że w jego wyobrażeniu „ów pomysł” był „w pełni skończony”, tak ide-

alnie „wykształcony”, „wykrystalizowany” jak idealnie wygrawerowany szlachetny 
kamień (w formie idealnej bryły).  

69 Tu koncept graficzny myśli za narratora pokazuje jego interlokutor  – obrazując gestem myśl partnerki dialogu, 
wzmacnia też interpersonalną więź mentalnego porozumienia.  
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Ten schemat mentalny jest tak silny w „nieświadomości kognitywnej”, że po-
jawia się też niejako w postaci zredukowanej (tylko w formie ruchu zarysowującego 
„krągłość”) ale, zawsze wtedy, gdy mówiący obrazuje idee jakiejś „ kulistej skończo-
ności”,  która tkwi też za wyobrażeniem pojęcia „ogólnie”. Oto taki zredukowany gest: 

Narrator mówi: Ogólnie, powiedziałbym (i widzimy, jak tym razem jedna ręka zatacza 
coś w rodzaju półkola). 

Kamila Sowiar, która też badała ten gest (i w swojej pracy magisterskiej, wska-
zała na kilka jeszcze innych jego przykładów) zastanawiała się nad kształtem tego 
gestu. Pisała: „Intrygujący jest także sam kształt gestu «wszystko – całość – dużo». 
Dlaczego ręce poruszają się po powierzchni wyobrażonej kuli? Kula przecież, jako 
kształt doskonały, nie występuje w środowisku naturalnym, nie można zatem upa-
trywać pochodzenia tego gestu w obcowaniu z konkretnymi przedmiotami. Z drugiej 
strony np. pełny brzuch w oczywisty sposób kojarzy się z czymś okrągłym. Pewien 
wpływ na kształt tego gestu mogło mieć także obserwowanie gwiazd. Słońce przecież 
ma kształt kuli (oczywiście nie w ściśle geometrycznym znaczeniu tego pojęcia), po-
dobnie księżyc. Jeśli obserwując abstrakcyjne kształty, tworzymy w umyśle plany 
możliwych działań przy ich pomocy (por. Bach i inni, 2010)70, to teoretycznie nawet 

spoglądanie na księżyc może się wiązać z mimowolnym aktywowaniem kory moto-
rycznej w mózgu. Kto uważa to za niedorzeczne, niech zastanowi się, czy nigdy jako 
dziecko, leżąc na trawie i patrząc w  niebo, nie próbował złapać chmury, ot tak dla 
zabawy” (Sowiar, 2011: 87–88). Podzielam ten pogląd, ale myślę, że rzecz tkwi jeszcze 

70 Sowiar (2011: 45, p. 57) powołuje się na najnowsze prace neuropsychologów, które pokazują, iż nawet 
skrajnie niezwiązane z żadną czynnością słowa, np. „księżyc”, wywołują pobudzenie ośrodków motorycznych,        
a ich semantyczne przetwarzanie (niekoniecznie związane z działaniem, ale nawet z ich właściwościami przest-
rzennymi) ma wpływ na kształt gestu. Ponadto, postrzeganie abstrakcyjnych kształtów (prostych figur geo-
metrycznych) jest związane z planowaniem działań. Gdy uczestnicy eksperymentu zostali poproszeni o zakreślenie 
dłońmi koła i w tym samym czasie pokazywano im rysunek kwadratu, to wyprodukowany przez nich gest był nieco 
bardziej „kwadratowy”, a reakcja dłuższa niż w sytuacji, w której pokazywano im okrąg (por. Bach i inni 2010). 
Kształt obiektów, które nas otaczają, jest bowiem – według wielu badaczy – bardzo ważną wskazówką w czasie 
planowania potencjalnego działania (np. Greenwald, 1970; Prinz, 1990; Hommel i inni, 2001, za: Bach i inni 2010). 
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w manipulacyjnej działalności człowieka – jego ruchów cyzelujących i obrabiających 
rzeczy, takich jak okrągłe paciorki na korale czy różańce albo szlifowanie kamieni 
szlachetnych. Poza wszystkim człowiek wyławiał też perły.  

Że jest to bardzo już skonwencjonalizowany mentalnie schemat, niech za-
świadczy przykład, w którym narrator użył podobnego gestycznie obrazowania dla 
wyrażenia „ładne słowa”.  

Dosłownie Narrator mówi: Używasz tak ładnych słów (i obrazuje, że ładne słowa to 
słowa okrągłe, a zatem wycyzelowane, „obrobione mentalnie”).  Znów schemat KULI71. 

W artykule z 2006 roku, pt. Gesty – obrazy pojęć i schematy myśli, sugerowałam: 
„to, co rzeczywiście tkwi za gestami, to nie rysunki rzeczy ani ich kopie, ale rzeczywiste 
mentalne schematy wyobrażeniowe pojęć. Gesty w rzeczy samej są graficznymi rysun-
kami tych schematów mentalnych i rzeczywistym, jak najbardziej realnym ich przed-
stawieniem” (Antas, 2006: 199). 

Zanim jednak dowiodę tej hipotezy, muszę jeszcze wejść w inne obszary ba-
dawcze, aby w pełni osadzić filozofię „semantyzujących rąk” w obszarze komuniko-
wania znaczeń i odnaleźć jeszcze inne źródła ich „pracy” podczas procesu mówienia. 

3.4 4. Gesty jako symulacje działania, czyli jako znaki schematów motorycznych 

Psychologowie sugerują też, że istnieją również jeszcze bardziej zakotwiczone w ciele 
formy schematów wyobrażeniowych, które można by nazywać schematami moto-
rycznymi72 czy też symulacjami postrzegania i  działania 73.  Są to silnie zautoma-
tyzowane lub nawet wrodzone scenariusze czynności manualnych, których znaczenie 
czynnościowe może nie być wyrażane w języku werbalnie, ale o jego istnieniu infor-

71 Jak sądzę, McNeill zaklasyfikowałby ten gest do gestów metaforycznych, ja jednak widzę tu ten sam schemat 
wyobrażeniowy, który tkwi za wyrażeniami typu: wszystko, całość/całokształt. 

72 Często psychologowie, a zwłaszcza  psychologowie rozwojowi, mówią też o pierwotnych s c h e m a t a c h  
k i n e t y c z n y c h .  

73 Nie neguje to Johnsonowskiej  i Lakoffowskiej koncepcji schematów wyobrażeniowych, ale ją uzupełnia, sam 
Lakoff sam podkreślał zakorzenienie schematów wyobrażeniowych nie tylko w postrzeganiu, ale i w motoryce 
ciała (Lakoff, 2011: XII). 
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mują towarzyszące mowie gesty. W podobnych kontekstach utrwaliły się jako sche-
maty motoryczne, które mogą być z łatwością lub nawet mimowolnie zrealizowane w 
postaci gestów (takich jak imitowanie jakichś czynności typu: prasowanie, podlewa-
nie kwiatków czy wyrzucanie śmieci). Takie gesty nie opierają się bowiem na wysoce 
abstrakcyjnych jednostkach, jak proponowane przez Johnsona schematy POJEMNIKA, 
RÓWNOWAGI, POWIERZCHNI itp., ale na schematach konkretnych zrutynizowanych 
działań, takich jak wyjmowanie rzeczy z pojemnika, utrzymywanie równowagi czy 
dotykanie różnych powierzchni.  

Analitycznie ten problem został przedstawiony w obszernym artykule pt. Visi-
ble embodiment: Gestures as simulated actions z 2008 roku autorstwa Autumn B. Ho-
stetter i Marthy W. Alibali74, gdzie autorki opisują mechanizm powstawania gestu 
tym razem z perspektywy ściśle psychologicznej i rozpatrują go na tle najnowszych 
i powszechnie uznawanych modeli funkcjonowania gestów w komunikacji między-
ludzkiej. Autorki prezentują przegląd pięciu teorii o podejściu psychologicznym opi-
sujących funkcjonowanie gestów w komunikacji: 

1) model szkicu (sketch model) (de Ruiter, 2000)75;
2) model leksykalnego przetwarzania gestu (lexical gesture process model)

(Krauss, Chen, Gottesman, 2000); 
3) model obszaru wzajemnego oddziaływania (interface model) (Kita, Ӧzyürek,

2003); 
4) model Growth Point Theory (teoria Momentu Narodzin Myśli) (McNeill, 1992,

2005; McNeill, Duncan, 2000); 
5) model gestu w uczeniu i rozwoju (gesture-in-learning-and-development frame-

work) (Goldin-Meadow, 2003). 

Porównanie tych pięciu modeli przez autorki skupia się na różnicach poglądów 
w czterech podstawowych kwestiach: natura reprezentacji leżącej u podstaw gestu, 
rola gestów w komunikacji, gesty a produkcja mowy oraz stopień i rodzaj integracji 
gestów i mowy. Na tle wyżej wymienionych modeli przetwarzania gestów autorki 
prezentują własny  model nazwany przez nie M o d e l e m  G S D  –  G e s t y  j a k o  
s y m u l a c j e  d z i a ł a n i a 76.  

Model GSD ( = Gesty jako symulacje działania) dobrze wpisuje się w ogólną kon-
cepcję ucieleśnionego języka i poznania, ponieważ jego autorki, odwołując się do 
przyjmowanego przez wielu badaczy założenia, które mówi, że: „skoro ludzie przeka-
zują wiedzę poprzez ciało (np. gesty), to […] sama wiedza musi być głęboko zakorze-
niona w ciele77”, badaczki opisują mechanizm wyłaniania się gestów jako manifestację, 

74  Szczegółowe zreferowanie treści zawartych w artykule Visible embodiment: Gestures as simulated actions  
autorstwa Hostetter i Alibali zawdzięczam  mojej magistrantce Kamili Sowiar, która przedstawiła je w referacie na 
moim seminarium magisterskim, a następnie zawarła w swojej  pracy magisterskiej: Kamila Sowiar, (2011): Od 
manipulacji przedmiotami do gestów wyrażających pojęcia abstrakcyjne: Znaczenia jednostek elementarnych jako 
schematy motoryczne podstawowych działań, niepublikowana praca magisterska. s. 43–54. 

75 Nazwiska twórców modeli i rok publikacji podaję za: Hostetter, Alibali, 2008: 507. 
76 Gesture-as-Simulated-Action Framework (GSA) (Hostetter, Alibali, 2008).  
77 „Since people use their bodies (i.e., gestures) to express knowledge, it is argued, the knowledge itself must 

be deeply tied to the body” (Hostetter, Alibali, 2008: 495). 
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a czasem tylko jako produkt uboczny zachodzących procesów myślowych niezbędnych 
dla wytworzenia komunikatów werbalnych (por. tamże: 495, 502). Obszar zaintereso-
wań badawczych ograniczają do gestów referencjalnych78, w których skład wchodzą 
gesty deiktyczne, ikoniczne i metaforyczne. Jedną z ważniejszych teorii postrzegania, 
przywoływanych przez amerykańskie badaczki, jest tzw. t e o r i a  a f o r d a n c j i  
(affordance79), według której postrzeganie służy działaniu – ma je ułatwiać. Wiele eks-
perymentów dowiodło, że, gdy postrzegamy coś (jakąś rzecz, sytuację), w naszych 
umysłach mimowolnie powstają przestrzenne plany działania80. Autorki opisują m.in. 
eksperyment, w którym uczestnicy zostali poproszeni o reagowanie zaciśnięciem pięści 
na pokazywane im przedmioty. Okazało się, że reakcja była szybsza, gdy pokazywane 
przedmioty aktywowały ten sam scenariusz działania (np. młotek, butelka, patelnia), 
niż gdy przedmiot wymagał chwycenia w palce (śrubka, moneta) (por. tamże: 496).  

Badania neuropsychologów dostarczają jeszcze więcej dowodów na to, że 
ludzki mózg automatycznie planuje działanie, gdy coś postrzega. Autorki przytaczają 
wyniki eksperymentów, które wskazują na istnienie u ludzi tzw. n e u r o n ó w  l u -
s t r z a n y c h  (o których już pisałam). Okazuje się bowiem, że bodźce silnie związane 
z potencjalnym działaniem (np. widok znanych narzędzi) mimowolnie uruchamiają te 
obszary mózgu, które biorą udział w produkcji odpowiednich działań (zob. tamże).  
Według niektórych badaczy, tworzenie umysłowych reprezentacji świata, a co za tym 
idzie, zdolność do manipulowania informacjami, które nie są aktualnie dostępne per-
cepcji (czyli myślenie pojęciowe), opiera się na uruchamianiu procesów sensoryczno-
motorycznych, a zatem „odtwarzaniu sytuacji postrzegania i działania”. Zatem, jak 
relacjonują autorki, myślenie o danym pojęciu niesie za sobą symulację percepcyjną 
i motoryczną właściwości z nim związanych i jako takie jest głęboko zakorzenione 
w doświadczeniu ludzkim (por. tamże: 497).  

Co więcej, psychologowie kognitywni, akceptujący model ucieleśnionego po-
znania, sugerują, że jeżeli poznanie jest ucieleśnione, to także znaczenie jednostek 
językowych musi być  ściśle związane z doświadczeniem percepcyjnym, a nie pocho-
dzić ze związków pomiędzy abstrakcyjnymi symbolami (por. tamże). I tak przykła-
dowo, badania nad podążaniem wzrokiem pokazały, że ludzie nieustannie wskazują 
wzrokiem na przedmioty, których nazwy słyszą, a także przewidują, co będzie powie-
dziane, łącząc afordancje tych przedmiotów w ich językowych reprezentacjach. Ro-
zumienie języka opiera się zatem także na wskazywaniu na konkretne obiekty w rze-
czywistości i rozważaniu możliwości działania przy ich pomocy, a afordancje (sche-

78 Ściślej reprezentujących (representational gestures), ale w polskiej tradycji od Jakobsona mówimy o funkcji 
referencjalnej (symbolicznej) języka.  

79 Termin wprowadzony przez J. J. Gibsona, oznacza możliwości działania obecne w środowisku, w przedmiotach. 
Według niego przedmioty są postrzegane poprzez możliwości działania, jakie dają postrzegającemu. Musimy postrze-
gać, by móc działać w środowisku, a musimy działać, by przetrwać (por. Gibson, 1979). 

80 W obrazowy sposób wyjaśnia to zjawisko Chris Frith: „Proste ruchy wspomagają naszą percepcję. Jeszcze 
bardziej pomocny jest jednak taki ruch, któremu przyświeca cel – będę go nazywał czynnością. Jeśli przede mną 
stoi kieliszek wina, jestem świadomy jego kształtu i koloru, ale nie tego, że mój mózg już ustalił, jak ułożyć dłoń by 
chwycić nóżkę, przewidując dotyk szkła na moich palcach. To przygotowanie i oczekiwanie zachodzi nawet wtedy, 
gdy nie mam zamiaru podnieść kieliszka [...]. Część mojego mózgu reprezentuje świat w kategoriach czynności: na 
przykład czynności niezbędnej, by dostać się do wyjścia lub podnieść butelkę ze stołu. Mój mózg nieustannie 
i automatycznie przewiduje najlepsze ruchy dla czynności, jakie być może będę musiał wykonać (2011: 140–141). 
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maty czy też odpowiednie scenariusze działania) są przywoływane w umyśle nawet 
wtedy, gdy obiekty, których dotyczą, nie są aktualnie obecne (por. tamże: 498). Au-
torki na potwierdzenie tej tezy przywołują wyniki eksperymentów oraz badań neu-
rowyobrażeniowych, w trakcie których przy pomocy funkcjonalnego obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego (fMRI) wykazano, że wzory aktywności w korze 
ruchowej pojawiające się w trakcie czytania czasowników (np. lizać, chwytać, kopać) 
są bardzo podobne do tych, które powstają w trakcie wykonywania czynności, którą 
dany czasownik opisuje. Oznacza to, że pojęcia są pierwotnie zmysłowo-ruchowe, 
a ich przetwarzanie w trakcie mówienia wymaga symulowania sytuacji postrzegania 
i działania, nawet jeśli zdania te nie opisują fizycznego ruchu81. I według autorek, te 
właśnie zmysłowo-ruchowe reprezentacje leżące u podstaw mówienia prowadzą do 
powstawania towarzyszących mowie gestów (zob. tamże: 499).  

Zobaczmy taką symulację działania na jednym wybranym przeze mnie przy-
kładzie w kategorii proste gesty ikoniczne: 

Narratorka imituje tu  dwa proste scenariusze motorycznych działań: nalewanie her-
baty z czajnika i odstawianie go.  

Hostetter i Alibali uważają, że tworzenie referencyjnych reprezentacji znaczeń 
może zachodzić na przynajmniej trzy sposoby: reprezentacje słowne (verbal represen-
tations), propozycjonalne82 (propositional representations) oraz wyobrażenia mentalne 
(mental imagery).Te ostatnie – jako dające początek gestom – to najobszerniejsze ich 
opisy83. Mogą one odpowiadać każdemu ze zmysłów, niemniej najbardziej wyrazisty 
związek z postrzeganiem i działaniem mają: w y o b r a ż e n i o w o ś ć  w z r o k o w a  
(visual mental imagery) i w y o b r a ż e n i o w o ś ć  r u c h o w a  (motor mental image-
ry) (tamże). Wyobrażeniowość wzrokowa to „doświadczenie obserwowania pomimo 

81 Np. „to grasp a concept” (Hostetter,  Alibali, 2008: 498). 
82 Czyli opis semantyczny w formie struktury predykatowo-argumentowej. 
83 Najobszerniejsze, bo mimetyczne – chciałoby się dorzucić, ale i tak „szkieletowe”, a zatem metonimiczne re-

prezentacje znaczeń.  
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braku odpowiedniego bodźca wzrokowego”84. Jak wynika z dotychczasowych badań, 
aktywnym wyobrażeniom wzrokowym towarzyszy pobudzenie w 90% tych samych 
obszarów mózgu, co w przypadku percepcji wzrokowej, a ponadto można na nich 
dokonywać tych samych operacji poznawczych i w tym samym czasie, co na praw-
dziwym obrazie, nawet jeżeli wyobrażenie jest konstruowane na podstawie opisu 
w tekście (zob. tamże). Co więcej, wyobrażeniowość wzrokowa jest, tak samo jak per-
cepcja wzrokowa, kształtowana przez działanie, czyli wyobrażeniowość ruchową – 
reprezentację naszego ciała w ruchu (por. tamże: 500). Analogicznie do wyobraże-
niowości wzrokowej umysłowe wyobrażenia ruchu pobudzają te same obszary mózgu, 
co rzeczywisty ruch, a czas wyobrażania sobie skomplikowanego działania pokrywa 
się z czasem faktycznego wykonania tego działania (por. też Frith, 2011: 115). 

Według Hostetter i Alibali, „[...] ludzie często używają swoich ciał do gestyku-
lowania, gdy opisują własne umysłowe wyobrażenia”85. Podkreślając związek gestów 
z wyobrażeniowością autorki przywołują wspominaną już tezę Davida McNeilla, we-
dług której gesty (tak jak wyobrażenia) są globalne (global) i syntetyczne (synthetic).  

Liczne eksperymenty dowiodły też, że gesty pojawiają się znacznie częściej 
przy opisywaniu informacji przestrzennych, gdyż w tym zakresie są najbardziej natu-
ralnym medium do przekazywania tego typu informacji, opartych m.in. właśnie na 
wyobrażeniowości wzrokowej i ruchowej. Np. w jednym z przytoczonych przez autorki 
eksperymentów uczestnicy mieli za zadanie opowiedzieć historyjkę na podstawie 
obejrzanej kreskówki (grupa 1) lub przeczytanego opisu (grupa 2). Grupa 1 gestyku-
lowała więcej, bo ich opowiadanie było oparte na większej liczbie wyobrażeń prze-
strzennych. Pod wpływem tego i innych dowodów sugerujących, że gesty powstają 
z wyobrażeń mentalnych mówiącego, Hostetter i Alibali definiują gest jako „e p i f e -
n o m e n  a k t y w n y c h  w y o b r a ż e ń  m e n t a l n y c h ”86 i przedstawiają rosnący 
zbiór dowodów wspierających tezę, która mówi, że gestykulacja ułatwia mówienie 
o wyobrażeniach mentalnych.

Osią omawianego artykułu jest opis mechanizmu powstawania gestu według 
autorskiego modelu Autumn B. Hostetter i Marthy W. Alibali – modelu g e s t u  j a k o  
s y m u l a c j i  d z i a ł a n i a  (por. tamże: 503). 

Mechanizm ten przypomina działanie neuronów lustrzanych, które, zlokalizo-
wane w przedruchowej korze mózgowej, są aktywne w czasie obserwowania i wyko-
nywania czynności. By powstało działanie, pobudzenie nerwowe musi rozprzestrze-
nić się do kory ruchowej. Podobnie powstaje gest. Symulacja prowadzi do aktywacji 
przedruchowych stanów działania (por. tamże: 514, przyp. 1), która może się roz-
przestrzenić do obszarów motorycznych i zrealizować w geście. 

Autorki wymieniają trzy czynniki decydujące o tym, czy aktywna symulacja 
zrealizuje się w postaci gestu: s i ł a  p o b u d z e n i a  n e r w o w e g o , wysokość bieżą-
cego p r o g u  p o w s t a w a n i a  g e s t u  (gesture threshold), czyli „[...] poziomu po-

84 Por. Kosslyn (2005): Mental images and the brain, „Cognitive Neuropsychology”, 22, s. 333–347, s. 334, za: 
Hostetter, Alibali (2008: 499). 

85 „People often use their bodies to gesture when they describe their mental images” (Hostetter, Alibali, 2008: 500). 
86 „[...] gestures are simply an epiphenomenon of active mental images” (tamże: 501).  
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budzenia, powyżej którego mówiący nie może powstrzymać wyrażenia symulacji 
działania jako gestu”87, jednoczesne z a a n g a ż o w a n i e  s y s t e m u  r u c h o w e g o  
d l a  m ó w i e n i a . 

S i ł a  p o b u d z e n i a  może zależeć od rodzaju reprezentacji leżącej u podstaw 
myślenia w trakcie mówienia. Zgodnie z modelem GSD –  gest nie powinien powstać 
dopóty, dopóki idee nie będą symulowane tak, jakby miały właściwości percepcyjne 
i ruchowe. Nie jest natomiast ważne, czy idee dotyczą czegoś fizycznie czy tylko meta-
forycznie przestrzennego88. Autorki uważają bowiem, że gesty metaforyczne89 po-
wstają z percepcyjnych i ruchowych symulacji przestrzennych schematów wyobraże-
niowych (spatial image schemas), na których – zgodnie z teorią metafor kognitywnych 
(por. Lakoff, Johnson, 1988) – oparte są metafory (por. Hostetter, Alibali, 2008: 504).  

Ważnym elementem  koncepcji modelu GSD jest  tzw. p r ó g  p o w s t a w a n i a  
g e s t u . Jego wysokość jest indywidualna i zmienna, a zależy – zdaniem autorek – od 
kilku czynników: czynników nerwowych – siły połączenia w mózgu obszaru przedru-
chowego z ruchowym, która z kolei zależy od indywidualnych różnic genetycznych, 
rozwojowych, różnic w doświadczeniu, czynników poznawczych – czyli bieżącego 
poziomu zaangażowania systemu poznawczego90, i wreszcie zależy od społecznej 
sytuacji komunikacyjnej. 

Ten ostatni czynnik – sytuacja komunikacyjna – sugeruje, że  próg powstawa-
nia gestu może być podnoszony lub obniżany przez mówiącego w zależności od celów 
komunikacji i potrzeb odbiorców. To przypuszczenie znajduje potwierdzenie w ba-
daniach dotyczących gestykulacji u nauczycieli. Jak relacjonują autorki, nauczyciele 
gestykulują więcej, gdy tłumaczą nowe zagadnienia. Ponadto możemy podnosić próg 
powstawania gestów, gdy uznamy, że w danej sytuacji nadmierne gestykulowanie 
mogłoby zostać odebrane jako nieuprzejme lub nieprofesjonalne (por. tamże: 505). 

Model GSD wyróżnia jeszcze jeden czynnik wpływający na powstawanie gestu. 
Jest to kontekst rozmowy. Tym samym autorki wpisują w swój model czynnik, który 
znajduje się w centrum teorii Momentu Narodzin Myśli  (Growth Point Theory) Davida 
McNeilla91. Według niego informacjom o wysokim dynamizmie komunikacyjnym 
(communicative dynamism)92, czyli tym, które są najistotniejsze dla danej rozmowy, 
najczęściej towarzyszą gesty. Przyjmując to założenie i przedstawiając dane ekspe-
rymentalne potwierdzające jego zasadność, autorki pokazują, w jaki sposób kontekst 
rozmowy może wpływać na gesty mówiącego. Proponują trzy mechanizmy. 

87 „ [...] the level of activation beyond which a speaker cannot inhibit the expression of simulated action as ges-
tures”. 

88 I tu czytelnik może dostrzec pierwszy argument przeciwko tezie McNeilla o różnicy między gestami iko-
nicznymi i metaforycznymi. 

89 Rozumiane w odniesieniu do klasyfikacji McNeilla. 
90 Każdy człowiek ma ograniczone zasoby poznawcze, które może wykorzystywać w danym czasie. Autorki 

uważają, że zatrzymywanie pobudzenia nerwowego przed rozprzestrzenieniem się do obszarów motorycznych 
pochłania więcej zasobów poznawczych niż wyprodukowanie gestu. Wniosek ten wysnuwają z wyników ekspery-
mentów, które pokazują np., że ludzie gestykulują częściej i więcej, gdy opis słowny nastręcza im dużych trudności 
(por. Hostetter, Alibali, 2008: 505). 

91 O czym w tej pracy piszę szeroko w rozdz. 3.3.1.2. 
92 McNeill (2005), tu za: Hostetter, Alibali, 2008: 506. 
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Po pierwsze, kontekst wpływa na to, jak bardzo mówiący podkreśla poszcze-
gólne aspekty opisywanej symulacji. Autorki przypuszczają, że g e s t  p r z y b i e r a  
f o r m ę  n a j b l i ż s z ą  n a t u r z e  p r z e p r o w a d z a n e j  w  u m y ś l e  s y m u l a -
c j i , więc jeżeli np. mówiący kontrastuje wydarzenia, to będzie symulował przede 
wszystkim różnice i to one najprawdopodobniej uwidocznią się w geście93. 

Po drugie, kontekst wpływa na wysokość progu powstawania gestu, gdyż 
prawdopodobnie informacje o wysokim dynamizmie komunikacyjnym obniżają próg 
powstawania gestu. 

I po trzecie, zaangażowanie w rozmowę i zaabsorbowanie gestykulacją może 
doprowadzić do tak dużej koordynacji systemu oralnego z manualnym, że każdej na-
stępnej wypowiedzi będą towarzyszyły gesty94. Taka synchronizacja, czego dowodzą 
badania, może nastąpić także pomiędzy rozmówcami. Kiedy jeden z nich intensywnie 
gestykuluje, to drugi prawdopodobnie też zacznie (tamże: 506). 

Hostetter i Alibali proponują także podział gestów ze względu na rodzaj wy-
obrażeniowości używanej do ich wyprodukowania. Według nich, dominacja wyobra-
żeniowości ruchowej może powodować powstawanie gestów z perspektywy postaci 
(character-viewpoint95), wtedy mówiący symuluje i pokazuje opisywane wydarzenia 
tak, jakby sam brał w nich udział, a z kolei aktywne przetwarzanie wyobrażeń wzro-
kowych prowadzi do powstania gestów z perspektywy obserwatora (observer-view-
point)96 (tamże: 504).  

W rezultacie: na tle wyżej wymienionych modeli przetwarzania gestów stano-
wisko autorek modelu GSD przedstawia się następująco: 

– gesty powstają z symulacji ruchowych i postrzeżeniowych komponentów
wizualno-przestrzennej wyobrażeniowości, a czynniki językowe mogą mieć wpływ na 
proces powstawania gestu, 

– najprawdopodobniej gesty, które nie są redundantne względem mowy, czyli
nie przekazują tej samej informacji co słowa, mają znacznie większą efektywność 
komunikacyjną, ponadto, 

– mówiący może celowo obniżać próg powstawania gestu, by lepiej się komu-
nikować. 

Mimo to gesty nie zawsze powstają intencjonalnie, gdyż są przejawami symulacji po-
strzegania i działania, które leżą u podstaw myślenia, a jak uważają autorki, plany (sce-
nariusze) działania, powstają w pamięci operacyjnej, a nie w procesie komunikacji97. 

93 I że tak dzieje się rzeczywiście, co obrazuję w omawianych w pracy przykładach obrazujących realizację 
schematu wyobrażeniowego PRZECIWIEŃSTWA. 

94 O wpływie zaabsorbowania omawianym tematem na częstotliwość pojawiania się gestów piszą także Knapp, 
Hall, 2000: 337. 

95 Termin ukuty przez Davida McNeilla (1992) – za: Hostetter, Alibali, 2008: 504 . 
96 To rozróżnienie pozostaje w zgodzie z opisanym przez Langackera (2005: 25) zjawiskiem subiektyfikacji, które 

dotyczy „asymetrii pomiędzy obserwatorem a postrzeganym bytem w sytuacji postrzegania”. Perspektywę obserwa-
tora Langacker nazywa obiektywnym oglądem, a perspektywę uczestnika opisywanych wydarzeń – subiektywnym 
(tamże: 26). Do tego rozróżnienia odnosiłam się w artykule pt. Gesty – obrazy pojęć i schematy myśli: (Antas,  2006),  
gdzie przeprowadziłam  drobiazgową analizę dłuższej filmowej narracji nazwaną tam „Pies szamana” pod względem 
wielu perspektyw narracyjnych, ujawniających się kolejno w gestach i zachowaniach niewerbalnych narratora, 
wprowadzając do Langackerowskiego układu perspektyw narracyjnych układ nazwany przeze narratorem empa-
tycznym.  

97 i w tym sensie gesty mogą mieć źródło intrapersonalne, ale w dialogu zawsze nabierają charakteru znaku 
symbolicznego, ponieważ te działania rysunkowo schematyzują. 
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– ułatwianie produkcji mowy może być raz celem, a raz produktem ubocznym
gestykulacji, 

– gesty i mowa to dwa elementy tego samego systemu kognitywnego i systemu
komunikacji, gesty są epifenomenem procesów kognitywnych leżących u podstaw 
mówienia (Hostetter, Alibali, 2008: 507–509).  

Badaczki  bardzo wyraźnie podkreślają, jednak, iż: [...] gesty nie są biernym odbiciem 
działań; one aktywują działanie w mentalnych reprezentacjach mówiącego, a te re-
prezentacje następnie wpływają na zachowanie98 (tamże: 672).  

Model GSD powstał w wyniku przeanalizowania najważniejszych współcze-
snych psychologicznych teorii dotyczących poznania i gestykulacji w komunikacji 
międzyludzkiej oraz na podstawie ogromnego zbioru danych eksperymentalnych. 
I dlatego nie powinien być lekceważony. Jego największą zaletą jest wiarygodność 
i zrozumiałość wynikająca z przyjęcia przez autorki szerokiego spojrzenia na proces 
powstawania gestu i czynniki decydujące o tym, kiedy powstanie gest (próg powsta-
wania gestu) i jak będzie wyglądał (symulacje postrzegania i działania). Według Ho-
stetter i Alibali gestykulacja jest rezultatem bardzo wielu czynników, zarówno indy-
widualnych, jak i społecznych – od genetycznych uwarunkowań i jednostkowej bu-
dowy mózgu po społeczne potrzeby i oczekiwania. Model GSD skupia się przede 
wszystkim na mechanizmie powstawania gestu, wpisując go w ludzki system po-
znawczy i opisując gest jako widoczny przejaw ucieleśnionego myślenia.  

Takie podejście pozwala autorkom na przewidywanie faktycznego kształtu ge-
stów. Przewidywanie dotyczy, oczywiście, dosyć ogólnych właściwości gestu w bar-
dzo przybliżonych sytuacjach komunikacyjnych. Hostetter i Alibali wysuwają przy-
puszczenie, że znając charakterystykę przedmiotu, o którym mowa, można przewi-
dzieć, jak będzie wyglądał opisujący go gest. W praktyce oznacza, to, że np. jeżeli mó-
wimy o czymś małym, to gest będzie przypominał chwytanie przedmiotu w dwa palce 
lub zobaczymy dwie dłonie blisko siebie (por. tamże: 502).  

Mogę to potwierdzić własnym materiałem. 
Zobaczmy dwa przykłady gestycznej realizacji schematu wyobrażeniowego 

MAŁOŚĆ.  
Narratorka dosłownie mówi: To, co w Johnie uważam, dlaczego go uważam za 

najbardziej męskiego, bo nie jest polskim maczosem ani w takim gramiku (i w tym mo-
mencie jakby imituje trzymanie bardzo małego przedmiotu dwoma palcami). 

98 „[...] gesture does not just passively reflect action; it actively brings action into a speaker’s mental represen-
tations, and those mental representations then affect behavior”. 
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W tym przykładzie narrator mówi: Ja to powiedziałem jako... jako ciuteń... ciuteńke 
starszy kolega (i znów przy podkreślonych słowach imituje trzymanie w dwu palcach 
bardzo małego przedmiotu). 

Sumując te spostrzeżenia, możemy powiedzieć, że gesty, które towarzyszą komunika-
cji, są zapewne pomostem pomiędzy bezpośrednim działaniem w świecie  a mówie-
niem o tym działaniu (por. Roth, Lawless, 2002: 334, Goldin-Meadow, Beilock, 2010: 
671–672), bowiem dzięki neuronom lustrzanym ręce tak samo dobrze radzą sobie 
z wyobrażeniem materii, jak z samą materią. Jak w tym bardzo prostym przykładzie, 
gdzie: 
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Narrator mówi: Zachowują się jakby dopiero przed chwilą otwarli książkę z na-
pisem Unia Europejska (i gestem symuluje otwieranie wyimaginowanej książki).  

Jest wielce prawdopodobne, że McNeill uznałby ten gest za gest metaforyczny, gdyż 
mówiący mówi o wyimaginowanej książce99 i w ogóle używa wyrażenia „otwarli 
książkę” metaforycznie, ja nie widzę takiej potrzeby. 

Ale działalność człowieka jako „kopisty rzeczywistości zawsze jest aktywnym 
procesem kreacji jej sensów i znaczeń” (Antas, 2006: 186), ponieważ nawet symulując 
jakieś działania, możemy zmienić perspektywę narracyjną z układu egocentrycznego 
na układ empatyczny imitowanej gestycznie sceny zdarzeń. To ostatnie wymaga obja-
śnień. 

3.4.5. Punkt widzenia w językoznawstwie kognitywnym 

Wspominałam nie tak dawno, że Hostetter i Alibali proponują podział gestów iko-
nicznych ze względu na rodzaj perspektywy narracyjnej, używanej do ich wyprodu-
kowania: gestów z perspektywy postaci (character-viewpoint) i gestów z perspektywy 
obserwatora (observer-viewpoint) (Hostetter i Alibali, 2008: 504). Ten podział wzoro-
wany jest na McNeillu, który wyróżnił trzy poziomy obrazowania: n a r r a c y j n y ,  
m e t a n a r r a c y j n y  i  p a r a n a r r a c y j n y  (1992: 185–189, 2005: 172). Do pozio-
mu narracyjnego należą odniesienia do świata wydarzeń opowiadanej historii, pre-
zentowanych w rzeczywistym porządku chronologicznym (np. i tam jest Sylwester 
zerkający wokół okna). Poziom metanarracyjny obejmuje odniesienia do struktury hi-
storii: manipulację opowieścią, jej obiektywizację oraz komentarze do „opowieści sa-
mej w sobie” (np. to była jedna z kreskówek seryjnych). Z poziomem paranarracyjnym 

99 Tak jak w sztandarowym  jego przykładzie na „metaforyczność” gestu: „1.3. It [was a Sylves]ter and Tweedy 
cartoon”, kiedy to mówiący nie mówi o konkretnym filmie (kreskówce), ale gest ukonkretnia go w formie 
wykonturowanego obrazu trzymanego w rękach i ofiarowanego słuchaczowi. Podstawę metaforyczną upatruje 
McNeill w tym, że mówiący „trzyma i oferuje coś, co jest abstraktem, genrem filmu, a nie konkretnym filmem. 
(McNeill, 1996: 14).  
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natomiast mamy do czynienia wówczas, gdy narrator wychodzi z roli opowiadającego 
historię i mówi „sam za siebie”, kładąc nacisk na relację z odbiorcą (np. widziałeś kie-
dyś którąś z kreskówek o Króliku Bugsie?; no wiesz).  

Poszczególnym strukturom narratologicznym przypisuje McNeill odpowiednie 
typy gestów: poziom narracyjny zdominowany jest przez ikony, poziom metanarra-
cyjny przez metafory i deiksy, poziom paranarracyjny natomiast przez deiksy w kie-
runku odbiorcy. Oczywiście, ten dość dziwaczny podział narracyjnych perspektyw 
i punktów odniesienia zdeterminowany został specyfiką materiału analizowanego 
przez McNeilla i w dużym stopniu warunkuje jego ostateczne wnioski. Po pierwsze, 
McNeill koncentruje się na specyficznych sytuacjach narracyjnych, w których opo-
wiadający przekazuje dalej opowieść, której została już nadana pewna struktura 
(zwykle opowiada fabułę obejrzanej kreskówki). W szerszym rozumieniu narracja to 
jednak również historia w pełni stworzona przez opowiadającego, np. opowieść 
o jego własnym życiu – w takich przypadkach znacznie trudniejsze jest oddzielenie
„roli narratora” od „osoby narratora”, a więc poziomu narracyjnego od metanarracyj-
nego. Po drugie, fabuła recenzowanych filmów składa się głównie z następujących po 
sobie skomplikowanych wydarzeń ruchowych100 – nic dziwnego, że na poziomie nar-
racyjnym McNeill odnajduje głównie gesty ikoniczne. Generalnie więc ten podział nie 
nadaje się na badanie, ani narracji w sensie szerokim (takim jak wypracowany został 
na terenie teorii literatury), ani w takim wąskim jej nawet rozumieniu, jak zdarzenie 
mowne (speech event) – w sensie Langackerowskiego rozmienia tego terminu101.  

Ale na szczęście pojęcie puntu widzenia i perspektywy ma swoje mocne ugrun-
towanie w lingwistyce kognitywnej, a szczególnie w myśli Langackera, tam więc po-
staram się odnaleźć narzędzie badawcze pozwalające lepiej zrozumieć funkcję gestów 
ikonicznych pojawiających się  w zdarzeniu mownym  i na płaszczyźnie dialogu.  

Elżbieta Tabakowska uważa, że językoznawstwo kognitywne mimo katego-
rycznych deklaracji rzadko wychodzi w analizach poza „magiczne granice zdania”. 
I słuszny to zarzut, ponieważ jego struktura, a nawet jego struktura formalna także 
zależna jest od możliwości lub braku możliwości obrazowania za pomocą innych 
środków (takich właśnie jak gesty i zachowania niewerbalne), co wynika z moich ob-
serwacji zdań mownych (a nie pisanych).  

Zdaniem Tabakowskiej – adekwatny opis k a t e g o r i i  p u n k t u  w i d z e n i a  
wymaga rozpatrzenia relacji zachodzących na trzech poziomach: 

1) poziom relacji zachodzących między rzeczami (jako elementami świata
podstawionego) z doświadczeniem tych relacji – powstaje k o n c e p t u a l i z a c j a  
z d a r z e n i a , czyli zdanie – w naszym wypadku raczej w y p o w i e d ź  (ze swoimi 
wszystkimi składowymi: werbalną reprezentacją i niewerbalnym obrazowaniem); 

100 Fabuła najczęściej wykorzystywanej przez McNeilla w celach badawczych kreskówki „Tweetie i Sylvester” 
opiera się na pogoni i ucieczce – po drodze bohaterowie napotykają różne przeszkody natury fizycznej, co skut-
kuje dużą ilością scen interakcji z przedmiotami. 

101 Langacker pisze: „Zdarzenie mowne to użycie języka w określonym kontekście, to związek między koncep-
tualizacją a jej pełnym, kontekstowo uwarunkowanym, rozumieniem danego znaczenia i konkretną werbalizacją. 
Wszystkie jednostki języka  są wyodrębnione ze zdarzeń mownych” (Langacker, 2002: 12). 
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2) relacja między zdarzeniami, z których buduje się t e k s t  lub d y s k u r s ,
czyli N A R R A C J A  (zdanie złożone) albo w naszym przypadku ciąg przedstawienio-
wy złożonych czynności oralno-narracyjnych, obrazujących zdarzenia i relacje mię-
dzy nimi, obrazowane i utrwalone mentalnie; 

wreszcie 
3) relacja między zdarzeniami, a tym, kto z d a r z e ń  d o ś w i a d c z a  i / l u b

o n i  c h  m ó w i  (czyli autorem konceptualizacji lub narratorem – podmiotem mó-
wiącym, a w naszym przypadku jak najbardziej żywą postacią narracyjną – z całym jej 
bagażem nawyków stylistycznych, kulturowych, indywidualnych manieryzmów, ale 
i mentalnie uniwersalnych wzorców kognitywnych: epistemicznych i modalnych102.  

„Zważmy, że wnikliwa obserwacja właśnie oralnej narracji może dużo wnieść 
zarówno do teorii literatury, jak i badań nad językiem, gdyż właśnie w niej powinny 
przejawiać się i potwierdzać wszystkie hipotezy dotyczące mechanizmów konstru-
owania i obrazowania w narracji i językowej wypowiedzi. Potwierdzać – powiedziałam 
– i wyrażać, ponieważ naoczna narracja i dialogiczne opowiadanie są pierwotnym
i pierwszym sposobem tworzenia narracji literackiej” w ogóle (por. Antas, 2006: 202) 

Ktoś, kto opowiada wydarzenia, zawsze widzi je z określonej perspektywy. Jest 
to problem powszechnie znany w teorii literatury, w której z grubsza odróżnia się 
tzw. narratora zewnętrznego (transcendentnego) i pogranicznie narratora we-
wnętrznego (immanentnego). Narrator transcendentny (zewnętrzny), to ktoś kto stoi 
poza tym, co podlega narracji; skrajnie zaś narrator wewnętrzny (immanentny) to 
ktoś, kto sam jest przedmiotem i podmiotem narracji – tworzy ją, ale jednocześnie jej 
podlega. Obok tych skrajności mówi się też o tzw. narratorze mediacyjnym albo p o -
g r a n i c z n y m  n a r r a t o r z e  m e d i a l n y m  – jest to narrator zewnętrzny, niena-
leżący do świata przedstawionego, który jednak w pewnych partiach tekstu opowiada 
z punktu widzenia bohatera (niejako wchodzi w jego myśli i odczucia) i który może 
przeistoczyć się w narratora wewnętrznego, gdy zacznie na przykład mówić w 1 oso-
bie liczby pojedynczej. 

W lingwistyce kognitywnej pojęcie perspektywy narracyjnej zostało związane 
z tym, co Langacker (2005) nazywa u k ł a d e m  o g l ą d u  s c e n y . Każdy u k ł a d  
o g l ą d u  zakłada określony stosunek między obserwatorem (jako podmiotem ob-
serwacji) a obserwowaną sceną (czyli przedmiotem obserwacji). 

1 . 1 .  U k ł a d  o p t y m a l n y  (kanoniczny) wg Langackera zakłada istnienie 
asymetrii: obserwator znajduje się całkowicie poza polem własnej obserwacji, a więc 
pełni rolę jej podmiotu (subiektyfikacja). Innymi słowy, narrator (podmiot mówiący) 
jest całkowicie zewnętrznym obserwatorem, który maksymalnie oddziela się od 
przedmiotu swojej obserwacji. To literacki narrator zewnętrzny (transcendentny). 

Odwrotnością tego układu oglądu jest: 

102 Por. E. Tabakowska, O językowych wyznacznikach punktu widzenia, [w:] Punkt widzenia w języku i kulturze, red. 
J. Barmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2004, s. 50). 
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1 . 2 . U k ł a d  e g o c e n t r y c z n y  (wg Langackera, czyli obiektyfikacja). To taki 
układ oglądu, w którym narrator w zakres swojej obserwacji percepcyjnej wciąga 
siebie samego, swoją pozycje na scenie zdarzeń i relację z innymi jej podmiotami 
i przedmiotami. Langacker pisze: „Miejsce wzrokowej uwagi zostaje zatem rozsze-
rzone poza granice wyznaczone przez o p t y m a l n ą  p e r c e p c j ę , obejmując swym 
zasięgiem także pozycję samego obserwatora i jego bezpośredniego otoczenia. Ob-
serwator (S) jest więc umiejscowiony w granicach poszerzonej obiektywnej sceny, 
przestając być jedynie obserwatorem i stając się do pewnego stopnia także przedmio-
tem obserwacji” (Langacker, 2005: 28). To z grubsza biorąc – literacki narrator we-
wnętrzny (transcendentny), bowiem literackie rozróżnienia są wielostopniowe i bar-
dziej złożone, a  podział Langackera nie jest dychotomiczny. 
Mówi on jeszcze o co najmniej dwu układach oglądu w pozycji egocentrycznej: 

2 . 1 .  p r z e m i e s z c z a n i u  ( d i s p l a c e m e n t ) :  kiedy wewnętrzny narra-
tor mówi o sobie, jakby sytuował się na zewnątrz, a raczej jakby postrzegał samego 
siebie jako byt zewnętrzny. A czyni tak i dokonuje tego przez zdolność zmiany swojej 
perspektywy i przyjęcie punktu widzenia innego. Imaginacyjnie przemieszcza swoją 
pozycję i ogląda się z perspektywy drugiego103. 

Tyle Langacker. Omawiany układ oglądu bardzo przypomina literackiego 
n a r r a t o r a  m e d i a c y j n e g o  i wskazuje na naturalną zdolność człowieka do przy-
jęcia punktu widzenia innych. Ale Langackerowi niekoniecznie chodzi o taką sytuację: 
raczej o sytuację spoglądania na siebie oczami innych, a nie przejmowanie ich per-
spektywy oglądu i empatowania z innymi. Niemniej właśnie owa zdolność przemiesz-
czania się jest warunkiem empatycznego spojrzenia oczami innych i w konsekwencji 
empatowania z innymi przez stworzenie sobie wyobrażeniowo ich punków widzenia 
i zdolność do wyrażenia tego (językowo) i niewerbalnie (ikonicznie). Ten układ oglą-
du na potrzeby zrozumienia narracyjnych zachowań niewerbalnych nazywam „e m -
p a t y c z n y m  u k ł a d e m  o g l ą d u”. 

Istnieje jeszcze jedna możliwość identyfikacji siebie w obrębie konceptualizo-
wanej sceny (percepcyjnej), i w konsekwencji narracyjnej. Langacker nazywa ją: 

2 . 2 .  I d e n t y f i k a c j a  m i ę d z y  ś w i a t a m i  ( c r o s s - w o r l d  i d e n t i f i -
c a t i o n ) :  kiedy mówiący rozróżnia dwa światy: świat rzeczywisty, w którym aktu-
alnie istnieje i „inny świat” – świat imaginacyjny (np. sen), przeszły (historii przez 
siebie utrwalonej, np. na fotografiach) czy jeszcze jakikolwiek inny niż aktualny świat, 
w którym uczestniczy teraz mownie. I mimo że ogląda tamten świat tak, jakby oglądał 
go ze sceny, mówi o nim tak i takich używa wyrażeń, jakich użyłby w sytuacji aktual-
nej dla zidentyfikowania i wskazania na siebie. Innymi słowy, gdy utożsamia się 
(identyfikuje) z postacią, o której orzeka, mówiąc przykładowo za Langackerem: „To 
ja (na tej fotografii) w środku górnego rzędu” (Langacker, 2005: 38). 

103 Langaker obrazuje to następującym przykładem: matka mówi do dziecka: Chodź tutaj i usiądź koło swojej 
matki, zamiast powiedzieć: Choć tu i usiądź koło mnie (perspektywa egocentryczna). W tym (pierwszym przy-
padku – J. A.) motywacją wydaje się czułość i solidarność, gdy matka wyraża emocjonalną więź przez zmianę 
własnej perspektywy na punkt widzenia dziecka (Langacker, 2005: 36–37). 
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Reasumując: do Langackerowskiego optymalnego układu oglądu i egocentrycz-
nego układu oglądu, dorzucam jeszcze termin empatyczny układ oglądu, gdzie nie tyle 
mamy do czynienia z utożsamieniem się z innymi, co konceptualizacją działań czy 
zachowań innych (w jakiś sposób), czyli konwencjonalizowaniem ich działań, zacho-
wań i emocji w postaci imitowania tych zachowań na płaszczyźnie niewerbalnej (iko-
nicznej właśnie). Na przykład:  

Narrator mówi: że ktoś nie tak coś się zachowuje (i ciałem, które się skręca 
i kurczy) imituje idee zachowań człowieka „skradającego się” – tu w jego zamyśle 
wyrażającego zachowanie człowieka „pokrętnego” (i ciałem ujawnia metonimiczną 
podstawę dla niewyrażonej tu wprost metafory). 

Albo jak tutaj: Kiedy empatyczne dziecko naśladuje mamę tak dobrze, jak niejeden 
wytrawny aktor: 
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Człowiek posiadł nie tylko zdolność planowania działań, dzięki czemu osiągnął 
możliwości ich symulacji mentalnej, ale też wytworzył zdolność do odgadywania sta-
nów mentalnych innych osobników, czyli zdolność „postawienia siebie na czyimś 
miejscu”, co stanowi podstawę dla rozwoju umysłu. „O tych, którzy potrafią uzmy-
słowić sobie, że inni «mają umysły» mówi się, że posiadają «teorię umysłu». Jest to 
cecha normalnych ludzi” (Aitchison, 2000: 95). A to z kolei stanowi podstawę dla zdol-
ności empatycznych wobec innych i  manipulacji innymi (zdolności współodczuwania 
z innymi, ale także kunsztu oszukiwania innych). Obie te zdolności  osadzone są  na 
„przyjmowaniu perspektywy drugiego”, choć z oczywistych powodów tylko  zdolność 
empatowania może być świadomie bądź mimowolnie wyrażana niewerbalnie104.  

Oprócz tych zdolności, a może raczej na ich bazie – jak zauważają Fauconier 
i Turner (2000: 207) – „człowiek posiada nadzwyczajne zdolności przeprowadzania 
mentalnych operacji na nierzeczywistości, co zawsze wymaga integrowania różnych 
pojęć. Ludzie udają, naśladują innych, kłamią, fantazjują, oszukują, zwodzą, rozważają 
alternatywy, symulują, tworzą modele i wysuwają hipotezy. Nasz gatunek ma nad-
zwyczajną umiejętność przeprowadzania mentalnych operacji na nierzeczywistości 
i ta umiejętność zależy od naszej zdolności zaawansowanego integrowania pojęć” (za: 
Libura, 2007: 26). To naprowadza nas na jeszcze jedno źródło metologiczne wypra-
cowane przez językoznawstwo kognitywne, które – jak sądzą niektórzy (a zwłaszcza 
Sweetser i Pariill) – może być przydatne w rozumieniu „natury gestu”, a mianowicie 
na zjawisko amalgamacji pojęciowej. 

3.4.6. Teoria amalgamatów pojęciowych a natura gestu 

W najnowszych pracach dotyczących nie tylko gestów, ale także tych wszystkich 
zdolności umysłowych człowieka, które pozwalają na tworzenie i rozumienie dzieł 
sztuki, systemów komunikacji czy zjawiska reklamy, albo szerzej – na zrozumienie 
wszelkich ludzki zdolności, na kreatywne przetwarzanie bodźców ze świata fizyczne-
go i przekształcanie ich w umysłowe reprezentacje, znaczącą rolę odgrywa teoria in-
tegracji pojęciowej (conceptual integration theory), zwana też teorią amalgamacji.  

Po raz pierwszy teoria amalgamatów pojęciowych (conceptual blending the-
ory)105 sformułowana została przez  Gillesa Fauconniera i Marka Turnera, którzy wy-
kazali, że integracja (amalgamowanie) pojęć jest równie ważną operacją mentalną – jak 
inne, dobrze opisane i znajdujące odzwierciedlenie w języku figury myśli, takie jak me-
tafora czy analogia (Fauconnier, Turner, 2002: 18). Źródłem teorii amalgamacji jest 
niewątpliwie rozwijana przez Gilles’a Fauconniera, ale także przez Eve Sweetser i wielu 
innych badaczy teoria przestrzeni mentalnych (mental spaces) (por. np. Fauconnier, 

104 O tym piszę więcej w tej pracy przy okazji omawiania zagadnienia tzw. ikon emocji i zjawiska mimikry ges-
tycznej. 

105 Libura (2007: 11) tłumaczy termin conceptual blending jako amalgamat pojęciowy, gdyż jest to – jej zda-
niem – termin już dobrze utrwalony w polskiej terminologii lingwistycznej. Zaproponował go Roman Kalisz na 
określenie angielskiego blend. Inna nazwa tego zjawiska to teoria stapiania (termin ten, oddający dynamikę oma-
wianego procesu, używany jest przez Lewandowską-Tomaszczyk (2006: 9) bądź też teoria integracji pojęciowej 
[conceptual integration] (Fauconnier, Turner 2001). 
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1994, 1999; Fauconnier i Sweetser, 1996). Teoria ta zakłada, że język jest jedynie po-
wierzchniową manifestacją ukrytych, wysoce abstrakcyjnych konstrukcji kognityw-
nych. „Wyrażenia językowe w tym ujęciu posiadają nie tyle stałe znaczenie, ile pewien 
potencjał znaczenia (meaning potential), który w ramach danego dyskursu i w określo-
nym kontekście aktualizuje się w postaci konkretnego sensu. Nie jest on d a n y  w tek-
ście w sposób jednoznaczny, ale k o n s t r u o w a n y  o n - l i n e  dzięki wskazów-
kom, które stanowią użyte wyrażenia językowe oraz kontekst” (za: Libura, 2007: 15).  

Fouconnier pisał: „Przestrzenie mentalne to – licznie konstruowane podczas 
myślenia i mówienia – niekompletne struktury, pozwalające na szczegółowe roz-
członkowanie dyskursu i struktur wiedzy” (Fauconnier, 1999: 11, za: Libura, 16). 
Tworzone doraźnie przestrzenie mentalne wydzielają konstrukcje kognitywne o róż-
nym charakterze – odnoszące się do przyszłości i przeszłości, a także fikcji oraz przy-
puszczeń i innych.  

Libura twierdzi, że przestrzenie mentalne można widzieć jak pewien typ do-
men kognitywnych, w takim ich rozumieniu, jakie nadał im Ronald Langacker106, 
z kolei sami twórcy tego terminu w pewnym momencie odwołali się do ukutej przez 
nich metafory, nazywając przestanie mentalne „niewielkimi pakietami pojęciowymi” 
(small conceptual packets) „konstruowanymi podczas myślenia i mówienia dla celów 
doraźnego rozumienia i działania. Są one bardzo niekompletnymi zbiorami, zawiera-
jącymi różne elementy, strukturyzowanymi za pomocą ram i modeli kognityw-
nych”107 (Fauconnier, Turner, 2002: 102, tłum. Libura, 2007: 16). 

Wydaje się więc, że przestrzenie mentalne tworzone są dynamicznie przez 
wydzielenie mentalnie jakichś obszarów poznawczych, determinowanych wzorcami 
kognitywnymi czy też schematami wyobrażeniowymi, dla zrozumienia czy zobrazo-
wania bieżącego dyskursu czy wypowiedzi. I to zarówno tej „odczytywanej”, jak i tej 
„wypowiadanej”. Podkreślam to, ponieważ twórcy tego terminu wyraźnie piszą o tym, 
że przestrzenie mentalne powstają „podczas myślenia i mówienia”, zatem także wte-
dy, gdy mówiący sam wtłacza swoje mentalne wyobrażenia w konstrukcje słowne lub 
słowno-gestyczne. Będę bowiem chciała udowodnić, że niejednokrotnie gesty stano-
wią ikoniczny znak i wskaźnik mentalnej przestrzeni (domeny) poznawczej, w jakiej 
w danym momencie mówienia znajduje się gestykulujący mówca. Ale o tym później. 

Tymczasem wróćmy do teorii amalgamacji. Według Libury teorię amalgama-
tów można traktować po części jako uzupełnienie, a po części jako alternatywę wobec 
kognitywnej teorii metafory, rozwijanej przez George’a Lakoffa i Marka Johnsona. 
(Libura, 2007: 16), zdradza ona także wyraźne podobieństwo do interakcyjnej teorii 
metafory, rozwijanej przez Ivora A. Richardsa i Maxa Blacka (tamże: 19). Generalnie 
ideą tej teorii jest powstawanie trzeciej i nowej jakości pojęciowej z połączenia się 
treści dwóch lub więcej przestrzeni wyjściowych.   

106 R. Langacker (1995: 164) tak definiował to pojęcie: „domena kognitywna (cognitive domain) jest to dowolny 
spójny obszar konceptualizacji, względem którego charakteryzowane (definiowane) są struktury semantyczne, 
obejmujące pojęcia, rodzaje doświadczenia, a także system wiedzy”. 

107  „Mental spaces are small conceptual packets constructed as we think and talk, for purposes of local under-
standing and action. They are very partial assemblies containing elements, structured by frames and cognitive mod-
els” (Fauconnier, Turner, 2002: 102). 
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Jako że teoria amalgamacji jest bardzo dobrze osadzona na polskim rynku ję-
zykoznawstwa kognitywnego dzięki niezmordowanym wysiłkom Agnieszki Libury 
(2007, 2010) nie będę jej tu taj omawiać szczegółowo, tylko w wielkim skrócie przy-
pomnę jej zasadnicze założenia.  

Proces amalgamacji wymaga istnienia czterech przestrzeni mentalnych: 
dwóch przestrzeni wyjściowych, przestrzeni generycznej (generic space) i ostatecznie 
przestrzeni amalgamatu (blended space) (tamże) (Libura, 2007: 22). Opis tworzenia 
prostego pojedynczego amalgamatu wygląda następująco. Najpierw musi dojść do 
„[...] ustalenia połączeń pomiędzy odpowiadającymi sobie elementami przestrzeni 
wyjściowych” (tamże: 29), a struktury rozpoznane jako wspólne i połączenia pomię-
dzy nimi tworzą przestrzeń generyczną (por. Fauconnier, Turner,  2001 [1998]), „[...], 
która ma taką samą strukturę i relacje, jak przestrzenie wyjściowe, ale jest zwykle od 
nich bardziej abstrakcyjna” (Libura, 2007: 22). W związku z tym, iż przestrzeń gene-
ryczna obejmuje wspólną strukturę przestrzeni wyjściowych, jest także odwzorowy-
wana na każdą z nich (por. tamże). Wyszczególnione w procesie odwzorowywania/ 
rzutowania (mapping) struktury trzech opisanych przestrzeni mentalnych są przeno-
szone do czwartej, osobnej – przestrzeni amalgamatu i tam, dzięki występowaniu 
trzech procesów: kompozycji (composition), uzupełniania (completion) i rozwoju (ela-
boration108), wyłania się nowa struktura, nieobecna w żadnej z przestrzeni wyjścio-
wych ani w przestrzeni generycznej. Kompozycja to proces łączenia struktur wyjścio-
wych w amalgamat pojęciowy o oryginalnych właściwościach, uzupełnianie polega na 
odwoływaniu się do ram, modeli kognitywnych i w ogóle całego dostępnego zaplecza 
kognitywnego, natomiast rozwój polega na poddaniu struktur amalgamatu symula-
cjom mentalnym zgodnym z zasadami wewnętrznej logiki tegoż amalgamatu. Amal-
gamaty, to zatem ”[...] skompresowane formy bardzo niekiedy skomplikowanych sia-
tek pojęciowych” (Libura, 2007: 52). Cały proces tworzenia amalgamatu może być 
o wiele bardziej skomplikowany. Twórcy teorii amalgamacji wyliczają wiele zasad
rządzących integracją pojęciową, a także wiele typów amalgamatów (por. Libura, 
2007; Fauconnier, Turner, 2001 [1998]) i aż 15 piętnaście tzw. istotnych relacji (Vital 
Relations), które mogą podlegać kompresji (takich jak przykładowo ZMIANA, IDEN-
TYCZNOŚĆ, CZAS, PRZESTRZEŃ, PRZYCZYNA–SKUTEK CZĘŚĆ–CAŁOŚĆ, REPREZEN-
TACJA ROLA–WARTOŚĆ, ANALOGIA, KATEGORIA WŁASNOŚĆ, PODOBIEŃSTWO IN-
TENCJONALNOŚĆ i inne109. 

Można mieć wiele zastrzeżeń co do wydzielonych kategorii relacji rzutowa-
nych między dwiema przestrzeniami wejściowymi lub wewnątrz jednej przestrzeni, 
bo niektóre z nich mogą budzić niepokój badawczy, a przynajmniej sceptyczne wąt-
pliwości110, a sami autorzy przytaczają często mętne lub nieprzekonujące przykłady 
kompresji, mających być wyrazem amalgamacji w zakresie rzutowania danej relacji, 
ale jest to koncepcja młoda i nie musi być ani pełna, ani nienaganna w szczegółach. 

108 Polskie odpowiedniki angielskich terminów podaję za: Libura, 2007: 23. 
109 Szczegółowo omawia je Libura (2007: 31 i następne).  
110 Szczegółowiej o tych wątpliwościach pisze Agnieszka Libura, omawiając każdą z wyróżnionych przez 
autorów The Way We Think kategorii relacji (Libura, 2005, 33–39). 
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Fundamentalne jest tu jednak zauważenie, że w amalgamacie dzięki takiej kompresji 
otrzymujemy nową treść czy nową przestrzeń mentalną, która nie istniała ani 
w przestrzeni wyjściowej 1 (Input 1), ani w przestrzeni wyjściowej 2 (Input 2). Obok 
4. finalnej przestrzeni amalgamatu, Fauconnier i Turner wyprowadzają też 3. prze-
strzeń – przestrzeń generyczną (generic space), o której mówi się dość enigmatycznie, 
że zawiera ona jakieś ogólne informacje, które stanowią cześć wspólną dla przestrze-
ni wejściowych. Libura cytuje następujący akapit z autorów The Way We Think: „sam 
rdzeń odwzorowania między przestrzeniami wyjściowymi jest określany dzięki trze-
ciej przestrzeni, zwanej generyczną (generic space), która ma taką samą strukturę, jak 
przestrzenie wyjściowe, ale jest zwykle bardziej abstrakcyjna. (za: Libura, 2005: 22). 
Sadzę, że przestrzeń generyczna to po prostu schemat wyobrażeniowy dostrzeżony 
mentalnie jako tożsamy dla obu przestrzeni wejściowych i stanowiący podstawę dla 
ich zintegrowania czy stopienia. Wrócę do tej myśli.  

Teoria amalgamacji pojęciowej, rozumiana jako uniwersalny model ludzkiego 
myślenia stała się inspiracją dla wielu badaczy z różnych dziedzin, m.in. właśnie dla 
badaczy gestów (por. Parill, Sweetser, 2004) czy języka migowego (Liddell, 2000). 
Stała się także obiektem krytyki, co nie dziwi w przypadku teorii, która rości sobie 
prawo do wyjaśniania wszystkich zjawisk pojęciowych, a także posługuje się bardzo 
obrazową terminologią i graficznymi schematami integrowania pojęć. Te powtarzają-
ce się w wielu pracach diagramy (których z premedytacją tutaj nie przytaczam), 
przedstawiające w postaci okręgów i linii proces spajania pojęć, są tak graficznie kla-
rowne i tak sugestywne, iż mogą skutecznie zacierać niezwykle złożoną dynamikę 
neuronową, leżącą u podstaw procesu spajania pojęć.  

Zwolenniczkami amalgamtycznej analizy gestów są Fey Parill i Eve Sweetser 
(2004), które w artykule What we mean by meaning. Conceptual integration in gesture 
analysis and transcription111 starały się przekonać do tej metody badawczej na po-
stawie analizy dwu gestów.  

Przykład I: kobieta opowiadała o rzucie piłką i w momencie wypowiadania 
słów ‘when it stops’ podniosła w górę pięść; ‘it’ – ‘ona’ – odnosi się tu do piłki. Wiemy, 
że (prototypowe) piłki są „twarde” i mają okrągły kształt. Pozwala nam to wybrać te 
właśnie cechy, aby utworzyć mentalny model, w którym pięść może reprezentować 
piłkę. Wyjaśnia to model amalgamacji: ponieważ mowa była o piłce, uczestnik dys-
kursu ma utworzoną przestrzeń mentalną zawierającą piłkę. Dysponuje także prze-
strzenią mentalną, w której reprezentowane jest jego fizyczne otocznie, włączając 
w to gest wykonany przez nadawcę. Te dwie przestrzenie mentalne to przestrzenie 
wejściowe. W przestrzeni amalgamatu otrzymujemy pięść konceptualizowaną jako 
piłkę bez utraty zdolności widzenia jej jako ludzkiej ręki. Jak dalej wyjaśniają autorki, 
pierwsze zastosowanie teorii amalgamacji do gestów i języka migowego zostało do-
konane przez Scotta Liddella, który wprowadził pojęcie ‘real space’ (przestrzeni real-
nej) – czyli mentalnej reprezentacji fizycznego otoczenia danej osoby. Dzięki temu 

111 Wersja elektroniczna tego artykułu znajduje się pdi adresem: http://www.case.edu/artsci/cogs/parrilllab/ 
pdfs/publications/Parrill_04.pdf  [dostęp z dnia 20.09.2011]. 
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fizyczna przestrzeń (ciało i jego otoczenie) może stać się źródłem konstrukcji znacze-
nia (taki amalgamat nazywa Liddell amalgamatem zakotwiczonym ‘grounded blend’, 
ponieważ przywołuje on real space (fizyczną, realną przestrzeń) (Parill i Sweetser, 
2004: 201). 

W przypadku  analizowanego przykładu z piłką: z jednej strony mamy fizyczną 
przestrzeń ciała (real space) zawierającą rękę, z drugiej przestrzeń mentalną z piłką. 
Przestrzeń generyczna zawiera w tym wypadku dostrzeżone podobieństwa (twar-
dość ‘inner solidity’, okrągły kształt). Zaletą tego modelu – argumentują autorki – jest 
możliwość pokazania, jakie elementy podlegają rzutowaniu. W przestrzeni fizycznej 
(real space) znajduje się ręka (= ramię) z wyciągniętą dłonią, ale to nie jest w całości 
rzutowane do przestrzeni amalgamatu. Ręka – w sensie ramię – nie ma odpowiednika 
w przestrzeni mentalnej zawierającej piłkę, a więc nie znajduje się też w przestrzeni 
generycznej (rzutowanie jest selektywne).  

Drugi przykład analizowany przez autorki nie jest już tak klarowny i badaczki 
zaznaczają, że większość przykładów gestów, które napotykają badacze, jest znacznie 
bardziej złożona. Ręka może reprezentować nie rzecz, a coś, co się dzieje na meta-
narracyjnym poziomie.  

W tym drugim przykładzie – mówiący wykonał 15 rotacyjnych ruchów dłonią 
(każdy przypadał na wyraz lub jego cząstkę) – każdy ruch oznaczał segment dyskur-
su. Był to zatem gest metaforyczny – jak twierdzą – a nie gest ikoniczny jak w pierw-
szym przykładzie. Ich zdaniem – w tym drugim przykładzie ma miejsce odwołanie się 
do metafory ujmującej produkcję abstrakcyjnego dyskursu jako podróżowania, choć 
metafora ta nie pojawia się w warstwie werbalnej (tamże: 203). Nie znamy jednak ani 
kontekstu wypowiedzi, ani narracyjnej sytuacji i nie możemy być pewni, czy mówiący 
nie uruchomił w umyśle po prostu zwykłego schematu czy motorycznego scenariusza 
„rozwijania się czegoś w czasie” (obojętnie czy rzecz by dotyczyła „realnego pójścia 
na przód” czy „ rozwoju dyskursu” czy „rozwoju historycznego”).  W ogóle zdumiewa 
to, jak autorki starają się za wszelka cenę bronić (i rozpaczliwie, mam wrażenie, jak 
inni zresztą też) McNeillowskiego podziału na gesty metaforyczne i ikoniczne. Autor-
ki zaznaczają między innymi, że Taub pokazała, iż w wypadku ASL na ikoniczne rzu-
towanie może być nałożony następny poziom – rzutowanie metaforyczne – i to samo 
zjawisko ma miejsce w przypadku „zwykłych” gestów. Mogę pokazywać gestem poru-
szanie się (on szedł) – wtedy jest to ikoniczne, ale mogę mówić o przechodzeniu od 
zagadnienia do zagadnienia i też pokazywać to gestem, wtedy jest to rzutowanie me-
taforyczne (tamże: 203).  

Ale podsumowując: właściwie jedyną korzyścią, jaka płynęłaby z zastosowania 
teorii amalgamacji do badania gestów, byłoby wprowadzenie na stałe niezmiennej 
i jednej przestrzeni generycznej, jaką jest „realna, fizyczna przestrzeń ciała”, z której 
rzutowane są jakieś jego fragmenty (głównie jednak ręka czy ręce, no może palce, 
ramię i dłoń) na inne przestrzenie generyczne (w rezultacie czego powstawałoby 
odwzorowanie typu: ręka to piłka ze względu na podobieństwo kształtu; ręka to nogi, 
gdy ktoś imituje gestycznie np. bieganie i palcami ręki naśladuje ruchy nóg; czy ręka 
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to siła (przez odwzorowanie masywności i zwarcia), ręka to wiatr, ręka to pion, to 
poziom itd., itd112. Ale to jest aż nazbyt oczywiste – ręce w momencie procesowania 
semantycznego po prostu są wszystkim innym, tylko nie fizyczną górną kończyną 
korpusu cielesnego. Ręka przestaje być ręką, gdy coś obrazuje. 

Ale taka po prostu jest natura znaku – nigdy nie jest tym, co oznacza i to wiemy 
już od Peirce’a113. 

Po drugie, bardzo dyskusyjne to, czy w przypadku pierwszego analizowanego 
przykładu mieliśmy rzeczywiście do czynienia z odwzorowywaniem kształtu na kształt 
(shape-for-shape), a nie odwzorowywaniem ruchu na ruch (motion-for-motion)114. 

Parill i Sweetser widzą w przedstawionym przykładzie gestu pierwszy typ 
odwzorowania. Przyglądając się jednak załączonemu do ich artykułu materiałowi 
video, można zauważyć, że kiedy kobieta mówi: „kiedy się zatrzymuje” („when it 
stops”), co odnosi się do piłki wyrzuconej w powietrze, kobieta dynamicznie zaciska 
pięść i unosi ją w górę. To może oznaczać, że dokonuje się tu  raczej odwzorowanie 
ruchu na ruch lub ścieżki na ruch, gdyż kobieta, ilustrując zatrzymanie się kulki w po-
wietrzu, symuluje czynność złapania i zatrzymania w locie wyobrażonej piłki. Może 
zatem być to ikona czynności, która wskazuje na przedmiot na zasadzie metonimicz-
nej relacji przyległości (metonimia czynności „złapania czegoś”, tu: piłki). Tak czy ina-
czej, w tym przypadku – na podstawie zaprezentowanego w takim skrócie materiału 
– obserwator nie jest w stanie na podstawie zewnętrznych przejawów gestu i bez
szerszego kontekstu stwierdzić, czy w umyśle osoby, która go wykonała, doszło do 
symulacji czynności chwytania li tylko czy może w jej umyśle doszło już do rozpozna-
nia podobieństwa pomiędzy kulistością zaciśniętej pięści i zewnętrznym kształtem 
referenta, jak sugerują autorki artykułu. A może zaszły oba procesy ? I tylko wtedy 
– moim zdaniem – mielibyśmy do czynienia z amalgamacją gestyczną. A tak dzieje się
bardzo rzadko, na ogół gesty oparte są na prostych i pojedynczych odwzorowaniach 
podobieństw, które w zasadzie da się sprowadzić do odwzorowań czynnościowych, 
właśnie przez stworzenie metonimicznej przyległości wyobrażonego abstraktu ze 
scenariuszem czynnościowym ludzkiego ciała, które wchodzi w interakcje z nim (abs-
traktem/rzeczą). Postaram się tego dowieść.  

112 Chyba najistotniejsze w tym artykule jest zauważenie, że ten sam gest może być symbolem innego proceso-
wania mentalnego. I tak autorki piszą, że powtarzające się cechy gestów mogą reprezentować rzutowanie, które jest 
ponownie wprowadzane do dyskursu, ale mogą reprezentować także całkowicie różne byty, np. jeśli mówiący używa 
gestu ręka-jako-piłka, mówiąc o piłce, i potem wykonuje ten sam gest, to może to być znów piłka, ale jeśli pojawi się 
wraz ze słowami ‘power to the people! / władza dla ludu!’, to oczywiście nie zrozumiemy tego jako odnoszącego się 
do piłki.  

113 Przypomnę jego definicję znaku: „znak jest czymś, co pod pewnym względem zastępuje coś innego dla kogoś”.  
114 Autorki, przywołując klasyfikację metod ikonicznego odwzorowywania podobieństw między znakiem a jego 

referentem, wyróżniają trzy takie relacje: 1) odwzorowywanie kształtu na kształt (shape-for-shape), kiedy kształt rąk 
jest rzutowany na kształt opisywanej jednostki, 2) odwzorowywanie ruchu na ruch (motion-for-motion), które za-
chodzi analogicznie, ruch ręki jest rzutowany na ruch referenta, 3) odwzorowanie ścieżki na kształt (path-for-shape), 
dzięki któremu ruch ręki może reprezentować kształt (Parill i Sweetser, 2004: 200). 
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Rozdział 4. Semantyczne ręce. Analizy 

Gesty nie mogą być metaforyczne, ponieważ ciało takie nie jest. Ono jest realne, choć 
może stać się myślą, ale myślą ucieleśnianą – i  takiej też myśli narzędziami są seman-
tyzujące ręce.  

4.1. Metonimia gestyczna 

Moje rozumienie metonimii jest bardzo szerokie i stoi w całkowitej zgodzie z Roma-
nem Jakobsonem, który odwołując się do Kruszewskiego (genialnego ucznia Bau-
douina de Courtenay) wyróżnił1 dwa rodzaje stosunków między elementami języko-
wymi – wynikające z podobieństwa i przyległości (Jakobson, 1968b: 142), a na tej pod-
stawie przeciwstawił sobie dwie figury retoryczne (i dwa style literackie) oparte na 
metaforze bądź metonimii. Koncepcja Jakobsona jest powszechnie znana i wykorzy-
stywana była przez wielu badaczy, głównie jednak przez psychoanalityków, takich jak 
Jacques Lacan, oraz przez ówczesnych semiotyków francuskich, takich jak Claude 
Levi-Strauss i Roland Barthes. Dopiero bardzo niedawno odżyła na terenie lingwisty-
ki i to za sprawą właśnie kognitywnej analizy gestów (np. w badaniach, które prowa-
dzili A. Cienki i C. Müller (2008) oraz I. Mittelberg, L. R. Waugh (2009)2, ale tylko 
marginalnie i niejako mimochodem), dlatego pozwolę sobie jeszcze raz przybliżyć 
myśli Jakobsona w tym zakresie, starając się „odgrzać” doniosłość jego spostrzeżeń 
okiem językoznawcy i badacza gestów. 

Na myśl, że metafora i metonimia to dwa podstawowe sposoby komunikowa-
nia sensu, naprowadził Jakobsona Saussure’owski podział na oś paradygmatyczną 
i syntagmatyczną jako dwa sposoby przejawiania się znaku językowego. Idąc jednak 
dalej za tym tokiem rozumowania, Jakobson zauważa, że Saussure’owski termin „syn-
tagmatyczny” może być mylnie rozumiany, „ponieważ my przez związki syntagma-
tyczne na ogół rozumiemy porządek chronologiczny, czyli następstwo czasowe, gdy 
tymczasem oprócz kombinacji  następstwa w czasie musi być uwzględniony problem 
kombinacji cech jednoczesnych” (Jakobson, 1968a: 143). Dlatego proponuje porządek 
syntagmatyczny określić szerszym mianem – KOMBINACJI – opisującym taki rodzaj 
zabiegu mentalnego, który oparty jest na tworzeniu bądź zauważaniu jakiejś STYCZNO-
ŚCI znaków (ale nie tylko związanej z porządkiem następstwa linearnego i czasowego, 
ale jakimkolwiek innym). Przeciwieństwem zauważania czasowo-przestrzennej STYCZ-
NOŚCI jest według Jakobsona operacja SELEKCJI oparta na możliwości wyboru i sta-
nowiąca paradygmatyczną płaszczyznę języka. Czytamy: „Jest to ZAMIENNOŚĆ (ein 

1 Jakobson odwołuje się do Kruszewskiego w artykule: Znak i system języka…, s. 142. 
2 Artykuł I. Mittelberg i L. R. Waugh z 2009 roku ma znaczący dla moich tez i dociekań tytuł: Metonymy first, 

metaphor second: A cognitive semiotic approach to multimodal  figures of thought in co-speech gesture (Metonimia 
pierwsza, metafora druga: kognitywno-semiotyczne podejście do multimodalnych figur myślenia w gestach towarzy-
szących mowie – tł. własne – J. A.) i rzeczywiście autorki odwołują się do Jakobsona i jego dwubiegunowej opozycji, 
reprezentującej dwie zasadnicze strukturalne relacje między znakami, które przenikają każdy język – podobień-
stwo (similarity) i przyległość (contiguity). Zauważają też, że dla Jakobsona podobieństwo (similarity) jest pod-
stawą dla metafory, tak samo jak synonimia, parafraza, antonimia, analogia. Przyległość  (contiguity) z kolei okre-
śla metonimię jako przestrzenne i czasowe sąsiedztwo (patrz: Mittelberg, Waugh, 2009: 334–335).  
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Statteinander) w odróżnieniu od WSPOŁBYCIA (Miteinander) i następowania po sobie 
(Nacheinnander). W wyborze utrzymuje się asocjacja na podstawie podobieństwa, 
zasada ekwiwalencji” (Jakobson, 1968a: 143). Ten wybór dokonuje się w oparciu 
o innej natury niż zauważenie styczności operację mentalną, a mianowicie na mocy
zauważenia „w serii alternatywnej (substytution sed) (że) znaki są połączone przez 
różne sposoby PODOBIEŃSTWA, od równoważności właściwej synonimii do wspól-
nego trzonu (common core) właściwego antonimom” (Jakobson, 1968b: 155–156). Na 
myśl, że metafora i metonimia to tak naprawdę nie tylko figury retoryczne, ale znaki 
dwu różnych operacji językowych (a tak naprawdę „operacji mentalnych”3, które ma-
ją swoje przejawy w organizacji wypowiedzi językowej), naprowadziły Jakobsona 
zaburzenia afatyczne; i w artykule Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych 
wprowadził dwie odmiany zaburzeń afatycznych. I tak afatycy cierpiący na deficyt 
mechanizmu PODOBIEŃSTWA (ekwiwalencji) czy SELEKCJI – jego zdaniem – uciekają 
się do wyrażeń metonimicznych, czyli do opisu rzeczywistości i sensów znaczeń 
w oparciu o niezaburzoną operację mentalną opartą na relacji styczności i kombinacji 
typu: „wyraz «widelec» kładzie się zamiast wyrazu «nóż», «stół» zamiast «lampa», 
«palić» zamiast «fajka», «jeść» zamiast «opiekacz do chleba»” (Jakobson, 1986b: 163). 
Z kolei afatycy cierpiący na deficyt operacji mentalnej PRZYLEGŁOŚCI (styczności 
i kombinacji) uciekają się do metafor, czyli do artykułowania świata i znaczeń 
w oparciu o nieuszkodzony mentalnie mechanizm dostrzegania PODOBIEŃSTWA. 
Tacy pacjenci, mając za zadanie zdefiniowanie wyrazu „chata”, mają problemy z wy-
produkowaniem ciągu predykatywnego typu „spalona chata” (metonimicznej stycz-
ności) i uciekają się do wyrażania substytucji typu: synonimicznego – „chałupa”, „ru-
dera” bądź antonimicznego: typu: „pałac” (tamże: b: 170)4.  

Gdybyśmy tę myśl próbowali wyartykułować w terminach teoriomnogościo-
wych, moglibyśmy po prostu powiedzieć, że zabieg metonimiczny przebiega w obrę-
bie jednego zbioru, ograniczonego pewnymi ramami bliskości przestrzennej lub na-
stępstwa czasowego; metafora to operacja na dwu zbiorach – przestrzenie i czasowo 
oddzielnych. I tak właśnie rzecz ujęta jest w językoznawstwie kognitywnym, gdy 
mówi się o metonimii jako operacji w jednej domenie kognitywnej, zaś o metaforze 
jako operacji rzutującej z jednej domeny poznawczej  na inną, także „dwie przestrze-
nie wyjściowe” w teorii amalgamacji i zjawisko stapiania pojęć mają swoje źródło 
– moim zdaniem – w Jakobsonowskim odróżnieniu dwóch operacji mentalnych:
PRZYLEGŁOŚCI i operacji PODOBIEN� STWA, gdyż właśnie ta ostatnia dokonuje się na 
dwu niezależnych zbiorach mentalnych, albo – jak chcą Fauconnier i Turner – na dwu 
„wyjściowych przestrzeniach mentalnych”.  

3 Choć sam Jakobson nie używa pojęcia „operacja mentalna”, wydaje się, że w dobie świetności myśli języko-
znawstwa kognitywnego i postulatów George’a Lakоffa i Marka Jоhnsоna, zawartych w pracy z  1980 roku pt.  
Metaphors We Live By, zmienił się stosunek do metafory – zaczęto ją traktować jako poważne narzędzie kognityw-
ne i figurę myśli – można uznać te figury językowe jako znaki dwu  różnych „operacji mentalnych”.  

4 W nowszych pracach psychologicznych wyróżnia się  dwa rodzaje afazji: afazję Broki, czyli e k s p r e s y w n ą 
lub motoryczną (dotyczącą przede wszystkim wytwarzania mowy) i afazję Wernickiego, czyli r e c e p t y w n ą lub 
sensoryczną (związana głównie z rozumieniem mowy), za: Kurcz (2000: 49). 

174 



Semantyczne ręce. Analizy 

I w tym świetle także stwierdzenie Lakoffa i Johnsona zawarte w klasycznej już 
pracy Metafory w naszym życiu: „Odkrywamy obecność metafory w życiu codziennym, 
nie tylko w języku, lecz też w myślach i czynach. System pojęć, którymi się zwykle 
posługujemy, by myśleć i działać, jest w swej istocie metaforyczny” (Lakoff, Johnson, 
1988: 25) nie wydaje się tak nowatorskie i odkrywcze.  

Co jednak ważne, przed Jakobsonem metonimia była traktowana jako podtyp 
metafory. Jakobson dopiero przyznał równorzędne znaczenie tym dwóm tropom, 
gdyż uznał je za odrębne tryby mentalnego działania5.  

W lingwistyce kognitywnej też uważa się metaforę i metonimię za odmienne 
mechanizmy, a ściślej mówiąc, za mechanizmy zasadzające się na innego rodzaju od-
wzorowaniach. „Metonimia – powiadają Lakoff i Johnson – pełni głównie funkcję de-
sygnacyjną, co pozwala nam użyć jednego pojęcia tak, aby zastąpiło inne” (1988: 61), 
a więc w przypadku metonimii mamy do czynienia z przeniesieniem wewnątrz jednej 
domeny, a nie pomiędzy dwiema domenami poznawczymi, tak jak to jest w przypad-
ku metafory.  

Ci sztandarowi dla językoznawstwa kognitywnego autorzy pozostają jednak 
w całkowitej zgodzie z Jakobsonem, przyznając metaforze i metonimii pewne wspól-
ne właściwości, a mianowicie to właśnie, że oba mechanizmy są z natury swej kon-
ceptualne.  

Kognitywiści również piszą o przyległości (contiguity), jednakże – jak się 
wydaje – rozumieją to pojęcie szerzej niż Jakobson, bo nie tylko w sensie rzeczy-
wistych relacji przestrzennych, czasowych czy logicznych. Przyległość zachodzić 
może także jedynie w obrębie j a k i e j ś  s t r u k t u r y  p o j ę c i o w e j , jakiegoś mo-
delu pojęciowego, modelu pojmowanego jako całość, która w naturalny sposób dzieli 
się na części (por. Maćkiewicz, 2006: 78). Przykładowo samo pojęcie części jest tu 
rozumiane bardzo szeroko – jak wycinek czy segment przestrzennej lub czasowej 
całości, ale także jako f u n k c j o n a l n y  komponent całości czy jako składnik zbioru, 
a nawet jako wyodrębniający się element jakiegokolwiek ustrukturyzowanego k o m -
p l e k s u  p o j ę c i o w e g o  czy wreszcie jako aspekt pewnego obiektu (zjawiska) czy 
właściwość do niego odnoszona (por. Górska, 1999: 117–192; oraz Górska, Radden 
red., 2005). Lakoff i Johnson (1988) podkreślali też, że metonimia, podobnie jak 
metafora, jest częścią potocznego myślenia, ma podstawy doświadczeniowe oraz że 
strukturyzuje nasze myślenie i działania.

W roku 1999 Ginter Radden i Zoltán Kövevecses podali listę możliwych ponad 30 
typów metonimicznych rozszerzeń, z której wynika, że wiele, jeśli nie większość metafo-
rycznych i metonimicznych rozszerzeń semantycznych, wynika z fizycznych i zmysło-
wych doświadczeń człowieka. Oto lista takich kategorii podawanych przez nich:  

1. Rzecz za część rzeczy (np. Ameryka za Stany Zjednoczone).
2. Część rzeczy za rzecz (czar 4 kółek; samotny biały żagiel)6.
3. Część ciała za osobę (mądra głowa; nowa twarz).

5 Mittelberg i Waugh (2009: 335) też zwracają na to uwagę. 
6 Tradycyjnie jest to zamienia typu pars pro toto lub toto pro pars – uważane za synekdochę.  
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4. Część ciała za funkcję (potrzebuję silnej ręki).
5. Materiał za rzecz (przywiozła z olimpiady srebro; noszę bawełnę).
6. Rzecz za właściwość (czuć tu kotem).
7. Kategoria za element kategorii (nie cierpi cielęciny (potrawy)).
8. Całe zdarzenie za sekwencje zdarzeń (zadzwonię do niego – brak fraz

dzwonienia).
9. Sekwencja zdarzenia za całe zdarzenie (pójść do ołtarza).
10. Kategoria za element kategorii (lew jest drapieżnikiem).
11. Kategoria za cechy kategorii (błogosławieni cisi, ubodzy w duchu).
12. Liczba pojedyncza za liczbę mnogą  (mrożona truskawka).
13. Agens za akcję (pływak, rysownik).
14. Akcja za agensa (matkować komuś).
15. Akcja za narzędzie akcji (drutować; polskie: nie będę się z tobą patyczkować

– przykł. – J. A.).
16. Narzędzie za akcję (temperówka).
17. Dopełnienie za czynność (mopować podłogę).
18. Sposób akcji za akcję (wślizgnąć się do pokoju).
19. Cel ruchu za ruch (zapakować prezent – włożyć do paczki).
20. Instrument akcji za agensa (ten dziennikarz to świetne pióro).
21. Percepcja za obiekt percepcji (z tych okien roztacza się piękny widok).
22. Producent za produkt (podjechać fordem; nosić adidasy).
23. Miejsce za produkt (kupiłem Brie).
24. Autor produktu za produkt (wystawili Renoira).
25. Skutek za przyczynę (szybka droga).
26. Uczucie za przyczynę uczucia (jesteś moją radością).
27. Posiadacz za posiadane (gdzie zaparkowałeś; uderzył mi w tył).
28. Posiadane za posiadacza (kamienicznik; milioner).
29. Nazwa potrawy za konsumenta (schabowy prosi o rachunek).
30. Nazwa choroby za pacjenta (wyrostek wychodzi dziś do domu).
31. Pojemnik za zawartość (wypił dwa kieliszki).
32. Zawartość pojemnika za pojemnik (wino nam się rozbiło).
33. Zbiorowość za mieszkańców (całe miasto się zbiegło).
34. Miejsce za instytucję (Warszawa organizuje zjazd).
35. Instytucja za miejsce (zaparkowałem przed operą).
36. Miejsce za wydarzenia (nie zapomnimy o World Trade Center)

(por. Radden, Kövecses, 1999).

W podsumowaniu artykułu Grażyny Pietrzak-Porwisz pt. Metonimia w ujęciu kogni-
tywnym, który stanowi gruntowne omówienie koncepcji metonimii zaproponowanej 
przez Raddena i Kövecsesa (1999) i rozwijającej zarówno od strony teoretycznej, jak  
i metodologicznej kognitywne ujęcie metonimii zainicjowane przez Lakoffa i Johnso-
na (1988) czytamy: „W teorii kognitywnej metonimia nie jest jedynie chwytem reto-
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rycznym i nie ogranicza się do konstrukcji językowych, rozpatrywana jest, podobnie 
jak metafora, jako zjawisko pojęciowe. Relacja przyległości, będąca warunkiem od-
wzorowania metonimicznego, nie opiera się wyłącznie na obiektywnym związku po-
między desygnatami, lecz ma charakter asocjacyjny i może odnosić się również do 
pojęć abstrakcyjnych. Przeniesienia metonimiczne są wynikiem stosowanych w ko-
munikacji strategii kognitywnych, a ich efektem jest wyróżnianie najbardziej w danej 
sytuacji istotnych elementów struktur pojęciowych. Posługując się np. metonimiami 
pójść do urn (wziąć udział w wyborach) i mieć dach nad głową (mieć gdzie mieszkać), 
podkreślamy najbardziej wyraziste aspekty opisywanych sytuacji” (Pietrzak-Porwisz, 
2006: 37). 

Według Gintera Raddena i Zoltána Kövecsesa (1999: 21) używanie wyrażeń 
metonimicznych w języku jest odbiciem procesów metonimicznych zachodzących 
w systemie pojęciowym, dlatego definiują oni metonimię jako proces poznawczy, 
w którym jeden element pojęciowy, zwany nośnikiem, umożliwia mentalny dostęp do 
docelowego elementu pojęciowego w obrębie tej samej domeny lub wyidealizowane-
go modelu kognitywnego (ICM)7. Definicja ta nawiązuje do Lakoffowskiego modelu 
ICM-u, ale i do pojęcia domeny kognitywnej oraz Langackerowskiej koncepcji strefy 
aktywnej (active zone), a także konceptualnego punktu odniesienia (reference-point) 
(Langacker, 1993: 29–35). 

Langacker przedstawia istotę metonimii, a raczej proces metonimizacji, jako 
semantyczną zależność pomiędzy strefą aktywną a profilem rzeczy. Definiuje ten me-
chanizm następująco: „W przypadku metonimii referent danego wyrażenia (tj. profil 
wyrażenia) jest przywoływany jako punkt odniesienia w celu ustalenia mentalnego 
kontaktu z referentem (obiektem). Aby tak się stało, punkt odniesienia musi być uwy-
puklony”8 (Langacker, 1995: 138). Langacker obrazuje to następującymi przykładami, 
wskazującymi na relację gramatyczną wyznaczoną przyimkiem w (in) – zwykle ludzie 
mówią, że papierosa trzyma się w ustach, a łyżeczkę w filiżance, chociaż wiadomo, że 
„łyżeczka nie jest „zanurzona” w substancję filiżanki, a większość ludzi pali papierosy, 
wkładając tylko koniec papierosa do ust i tylko obrzeża ust są w kontakcie z papiero-

7 ICM – Wyidealizowany Model Kognitywny to konstrukt teoretyczny wprowadzony George’a Lakoffa w pracy pt. 
Woman, Fire and Dangerous Things (1987), w której postawił tezę o uporządkowaniu ludzkiej wiedzy według 
pryncypiów pewnych procedur mentalnych, które nazywa Wyidealizowanymi Modelami Kognitywnymi, w skrócie 
ICM (Idealized Cognitive Models). Autor teorii ICM-ów przekonuje, że postrzegamy świat, tworząc jego uproszczone 
i wyidealizowane modele, które niekoniecznie reprezentują wszystkie aspekty rzeczywistości, ale za to pozwalają 
nam w niej sprawnie funkcjonować (Lakoff, 1987: 68–90, 118–135). Koncepcja Lakoffa ma wiele wspólnego z teorią 
prototypów. Sam autor tłumaczy istotę ICM-u na przykładzie (pożyczonym od Fillmore’a) wyrazu kawaler, którego 
powszechnie akceptowane znaczenie brzmi: ‘nieżonaty mężczyzna’.  Nie jest to jednak precyzyjna definicja, ponieważ 
nie potrzeba wiele wysiłku, by znaleźć takich przedstawicieli kategorii nieżonatych mężczyzn, który nikt nie 
nazwałby raczej kawalerami, np. księży katolickich. Mimo to takie uproszczone rozumienie słowa kawaler nie 
przeszkadza w komunikacji (Lakoff, 1987: 68–69). Pojęcie ICM-u bliskie jest Langakerowskiemu pojęciu  domeny 
kognitywnej (cognitive domain) która zdaniem Taylora: „może być w zasadzie dowolną konfiguracją wiedzy, 
począwszy od „pojęć podstawowych”, takich jak czas, przestrzeń, kolor czy temperatura, a skończywszy na złożonej 
i dość szczegółowej wiedzy, takiej jak reguły gry w krykieta. Domenę stanowić może również znajomość typowych 
scenariuszy, konwencji kulturowych oraz metajęzykowych pojęć [...]” (Taylor, 2007: 241). Jak zauważa Taylor, 
w kognitywistyce powstało więcej terminów na określenie uporządkowanych i dostosowanych do codziennych 
potrzeb człowieka skonwencjonalizowanych zbiorów wiedzy o świecie. Należą do nich ramy (frame) Charlesa 
Fillmore’a, skrypty (script) Schanka i Abelsona – opisane na potrzeby badań nad sztuczną inteligencją oraz 
scenariusze Palmera, opisujące konwencjonalne sekwencje wydarzeń (tamże). 

8 Langacker używa w oryginale terminu sailent (wyrazisty) i pojęcia ‘kognitywne wyróżnienia’ (cognitive 
sailence) (tamże). 
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sem”. Strefami aktywnymi będą tu więc kolejno „koniec papierosa” i „obrzeże ust” 
oraz „koniec łyżeczki”, a profilami – elementy „bezpośrednio uwikłane w profilowaną 
relację” (tamże), a zatem „usta”, „papieros”, „filiżanka” i „łyżeczka”. I to właśnie jest 
kluczowe: „kiedy element jest uczestnikiem danej relacji, zachodzi zazwyczaj roz-
bieżność między profilem a strefą aktywną” – czytamy (Langacker, 1995: 135). 

W zdaniu Słyszała trąbkę strefą aktywną jest właśnie nie trąbka, ale dźwięki 
przez nią wydawane, a w zadaniu Czajnik się gotuje, to nie czajnik (choć on jest ele-
mentem profilowanym) jest w strefie  aktywnej relacji gotowania, ale woda (tamże: 
136–137).  

Podobnie, jeśli używamy czasowników desygnujących procesy odnoszące się 
do różnych części ciała np. Joe’ego, takich jak: mdliło go, chodził, rozmyślał, słuchał, 
gwizdał itd., to te części ciała, które owe czynności rzeczywiście wykonują, będą stre-
fami aktywnymi, natomiast czynności przez te części ciała wykonywane – profilowa-
nymi relacjami (tamże: 136)9. 

Kraśnicka-Wilk zauważa też, że „jeśli […] używamy nazw części ciała, by mó-
wić o czynnościach, które wykonują, to te części ciała będą strefami aktywnymi, nato-
miast czynności przez te części ciała wykonywane – profilowanymi relacjami. Dlatego 
też w zwrocie Usta ci się nie zamykają strefą aktywną, czyli elementem bezpośrednio 
uczestniczącym w relacji (elementem, na którym ogniskuje się uwaga obserwatora) 
są usta, w wyrażeniu Tęgi łeb! strefą aktywną jest głowa (w relacji do jej „właścicie-
la”), a jeśli mówimy Przymknął na to oko, to właśnie przymykanie oka jest aktywną czę-
ścią zdarzenia pobłażania komuś. Langackerowska metonimia polega nie tylko na «ja-
kiejś» relacji pomiędzy elementami jednej domeny, ale na relacji konkretnej – uwypu-
klenia jednych elementów, a usuwania na dalszy plan innych. To przesunięcie, które 
powoduje jednoczesne ogniskowanie uwagi obserwatora danej sceny zdarzeń na okre-
ślonym elemencie relacji” (2004: 52).   

Kluczem do  Langackerowskiego pojmowania metonimii jest to, że – jego zda-
niem – konstrukcje metonimiczne umożliwiają połączenie dwóch ważnych czynników 
kognitywnych: dążenia do osiągnięcia precyzji w komunikacji oraz naturalnej skłon-
ności do wyróżniania rzeczy najistotniejszych poznawczo. 

Langacker pisze: „Motywację dla przeniesień metonimicznych stanowią sto-
sowane w komunikacji językowej ogólne strategie «kognitywnego wyróżnienia» (co-
gnitive sailent), które sprawiają, że dla potrzeb danej sytuacji komunikacyjnej wybie-
ra się «całość zamiast części» (lub odwrotnie), «pojęcie konkretne zamiast abstrak-
cyjnego» lub «osobowe zamiast nieosobowego». Wybór nośnika metonimicznego jest 
zatem motywowany zarówno czynnikami komunikacyjnymi, jak i kognitywnymi. Sto-
sowane w komunikacji językowej preferencje poznawcze determinowane są do-
świadczaniem fizycznym i kulturowym oraz selektywnością percepcyjną” (Langacker, 
1993: 30;  por. też: Pietrzak-Porwisz, 2006: 31). 

9 Rodak zwróciła uwagę, że przy opisywaniu relacji przestrzennych szczególnie ważne jest wyróżnienie Lan-
gackerowskiej strefy aktywnej i profilu rzeczy (Rodak, 1999: 161–173). 
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W odwołaniu do Lanagackera i jego „pojęcia strefy aktywnej” Ginter Radden 
i Zoltán Kövecses dostrzegają też pewne preferencje kognitywne, wpływające na wy-
bór nośników metonimicznych, takie jak:   

OSOBOWY PRZED NIEOSOBOWYM 
Jakiś Mercedes rozbił mi tył. 
Mam Kossaka. 

KONKRETNY PRZED ABSTRAKCYJNYM 
Mózg za intelekt  
Ręka za kontrolę – Ale z niego mózg 

WIDOCZNY PRZED NIEWIDOCZNYM 
Uratować skórę za Uratować życie. 
Czuć tu kotem. 

INTERAKCYJNY PRZED NIEINTERAKCYJNYM 
Siąść za kierownicą za Prowadzić samochód. 

CAŁOŚĆ PRZED CZĘŚCIĄ 
Zatankować samochód. 

POLICZALNY PRZED NIEPOLICZALNYM 
Jeść  kurczaka. 

TYPOWY PRZED NIETYPOWYM 
judasz, ksantypa 

WAŻNY PRZED MNIEJ WAŻNYM 
Scena za teatr. 
Mieć dach nad głową. 

POCZĄTKOWY LUB KOÑCOWY PRZED ŚRODKOWYM 
Pójść do ołtarza. 
Podpisać umowę za Zawrzeć umowę. 

(za: Pietrzak-Porwisz,  2006: 32). 

I to wydaje się ważne – metonizmizacja to proces kognitywny, w którym aktywizuje 
się jakieś zogniskowanie na wybranych elementach sceny.  

Jeżeli jednak metonimia i metafora to dwa procesy kognitywne, i jeśli obie Ja-
kobsonowskie operacje mentalne na ogół da się dość dobrze oddzielić w językowych 
tropach, tym niemniej w praktyce – podczas konceptualizacji – oba te procesy mogą 
jeszcze się na siebie nakładać.  

Dla większości językoznawców kognitywnych podstawą metafory jest prze-
niesienie pewnych elementów domeny źródłowej na docelową, ale „metaforyczne 
przyporządkowania zachowują topologię kognitywną (tj. strukturę schematów wy-
obrażeniowych) domeny źródłowej” (Lakoff, 1990: 54). Oznacza to, że domena źró-
dłowa stanowi  rodzaj  ‘szkieletu konstrukcyjnego’ metafory i składają się na nią te 
wiązki cech, które w metaforze są rzutowane w pierwszej kolejności i zostają zacho-
wane w przyporządkowaniu metaforycznym, zachodzącym pomiędzy poznawczymi 
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domenami (Lakoff, 1993: 215), z tym że – co oczywiste – nie wszystkie elementy do-
meny źródłowej są rzutowane na domeną docelową. Ale źródło metafory musi ciągle 
być obecne w świadomości kognitywnej. Dopiero w procesie jej konwencjonalizacji 
może ulec zatarciu. Taylor uważa, że metafora tak naprawdę pojawia się wówczas, 
kiedy to współwystępowanie zaczyna się przejawiać na bardziej abstrakcyjnym po-
ziomie, kiedy proces pojęciowy uwalnia się od skojarzeń metonimicznych (Taylor, 
2001: 194). Czyli, innymi słowy, Taylor postrzega proces metaforyczny jako bazujący 
na procesie metonimicznym, który ostrożnie nazywa bardziej podstawowym w po-
równaniu do metaforycznego procesu poszerzenia znaczenia. Tak jak w przykła-
dowych metaforach już skonwencjonalizowanych: wąż ogrodowy, przedsionek (czy 
komora) serca, gdzie wyraźnie widoczne jest odniesienie do domeny źródłowej, ale 
proces kognitywny uwolnił się od swojej metonimicznej podstawy; podobnie w wy-
rażeniu epidemia śmiechu, którego najbardziej prawdopodobna interpretacja zacho-
wuje cechę zaraźliwości, ale już nie szkodliwości dla zdrowia.  

Czy jednak metafora potrafi uwolnić się i oderwać od swojego „metonimiczne-
go źródła”, wtedy, kiedy towarzyszy jej gest?   

W roku 1995 Luis Goossens w artykule Metaphtonymy. The interaction of me-
taphor and metonymy in figurative expressions for linguistic action (Metaftonimia. Inte-
rakcje metafor i metonimii w przenośnych zwrotach określających czynności mówienia) 
znalazł przykłady, w których obecność metonimii w obrębie metafory, by tak rzec, 
staje się jawna. Generalnie dla Goossensa  metafora oraz metonimia stanowią też od-
rębne procesy mentalne, a podstawową linię demarkacją między obiema figurami 
przyjmuje Goossens niestety nie za Jakobsonem, ale za Ullmannem (1962: 212). Ale 
i tak metonimia wyłania się w tym ujęciu dokładnie na Jakobsonowskiej zasadzie ja-
kiegoś rodzaju c o n t i g u i t y  ( p r z y l e g ł o ś c i ) , w przeciwieństwie do s i m i l a r i -
t y ,  ( p o d o b i e ń s t w a )  charakterystycznego dla metafory. Przy czym p r z y l e -
g ł o ś ć  zakłada jakąkolwiek relację skojarzeniową różną od  p o d o b i e ń s t w a  (por. 
Goossens, 1995: 160). Autor proponuje w swoim artykule termin metaftonimia (me-
taphtonymy) dla jawnego konstrukcyjnie zlania się tych obu procesów i dla oznacze-
nia tego procesu. „Chciałbym – pisze – przyznać metaftonimii status terminu w rodza-
ju «parasola», co powinno zwiększyć naszą świadomość, że metafora i metonimia 
mogą się ze sobą splatać” (Goossens, 1995: 159). Splatać bardziej jawnie – muszę do-
rzucić. W zasadzie w artykule mowa jest aż o czterech typach relacji pomiędzy meta-
forą i metonimią: 

metafora ‘wyłaniająca się’ z metonimii (metaphor from metonymy),  
metonimia w metaforze (metonymy within metaphor),  
demetonimizacja w obrębie metafory (demetonymyzation inside a metaphore), 
metafora w metonimii (metaphor within metonymy), 
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ale tylko dwie pierwsze z nich uznał jego autor jako znaczące, pozostałe zaś nazywał 
‘specjalnymi przypadkami’, czyli takimi, które występują rzadko i w szczególnych oko-
licznościach. 

Co bardzo istotne i na co zwracam szczególną uwagę, Goossens odkrył zjawi-
sko metaftonimi wyłącznie w konstrukcjach językowych zawierających komponenty 
części ciała i użytych przenośnie10. Tutaj wystarczy, że przytoczę przykłady dwu 
pierwszych kategorii, jakie podaje Goossens11.  A zatem:  
M e t a f o r a  w y ł a n i a j ą c a  s i ę  m e t o n i m i i  (metapho r  f rom  metonymy ) :   
Zdaniem badacza jako przykład procesu idącego w tę stronę może posłużyć angiel-
skie wyrażenie: say something/speak/talk with one’s tongue in one’s cheek (dosł. mó-
wić, powiedzieć coś z językiem w policzku) – ‘say something and mean the opposite, 
esp. in an insincere or ironic way’ (powiedzieć coś, a mieć na myśli coś innego, szcze-
gólnie w sposób nieszczery albo ironiczny). „Bazą metonimiczną – pisze Goossens 
– jest scena, w której ktoś dosłownie wypycha językiem policzek, wtedy gdy mówi coś
innego, niż rzeczywiście myśli; w metonimicznym odczytaniu – w przeciwieństwie do 
dosłownej interpretacji – język wypycha policzek na znak intencjonalnego połączenia 
tego zachowania z ironicznym odcieniem wypowiedzi mówiącego. Jednakże z reguły 
używamy tego wyrażenia, żeby wyrazić, że mówiący powiedział coś tak jakby wypy-
chał językiem policzek; mamy więc do czynienia z odwzorowaniem z domeny źró-
dłowej na domenę docelową” (Goossens, 1995: 169). Metonimia widoczna jest więc 
w tym przykładzie w dosłownym „wypchaniu językiem policzka”, a metafora wyłania 
się tu „na znak nieszczerości”.  Zamiast ujawnić swoje rzeczywiste intencje ktoś wypy-
cha językiem policzek w rozumieniu „nieszczerego mówienia o czymś”, w kategoriach 
konkretnego zachowania ciała. Metafora „wynurza się” więc z metonimii jako bazo-
wego znaczenia. 

Jak pisze Kraśnicka-Wilk, przykład Goossensa nie jest przekładalny na język 
polski w taki sposób, aby w pełni oddać jego metonimiczno-metaforyczne znaczenie, 
dlatego przywołuje i omawia ona kolejny zwrot, który proponuje Goossens. Jest to 
zwrot bić się w piersi (beat one’s breast). Goossens twierdzi, że bazą metonimiczną dla 
tego wyrażenia jest „praktyka religijna bicia się w piersi podczas publicznej spowie-
dzi” (tamże: 169). Tak więc podstawą rozumienia tego typu wyrażenia jest odniesie-
nie metonimiczne – bicie się w piersi – to jeden ze sposobów przyznawania się do 
grzechu. Metaforyczne znaczenie całego wyrażenia polega na tym, że rozumiemy 
‘przyznawanie się do winy’ w kategoriach bicia się w piersi, mamy więc do czynienia 
z przeniesieniem konceptualnym z domeny źródłowej – fizycznej czynności – do do-
celowej – „przyznawania się do winy”. Metafora znów wyłania się z metonimii, innymi 
słowy, metaforyczne znaczenie jest naddane nad metonimicznym znaczeniem – bazą.  

10 Czyli bazę stanowiły frazeologizmy zawierające nazwy części ciała lub czynności cielesne.  
11 Inne przykłady są zbyt specyficzne i nazbyt szczegółowe, by miały istotne znaczenie dla postawionej przez 

Goossensa tezy o istnieniu procesu metaftonimizacji, ale ich szczegółowe omówienie oraz dokładne dane statys-
tyczne tego zjawiska, procentowo wyłuskanego w bazie materiałowej badanych przez Goossensa frazeologizmów  
zawierających nazwy części ciała, odnaleźć można po polsku w pracy Izabeli Kraśnickiej-Wilk (2004), Semantyka 
opisów zachowań ludzkiego ciała zawarta w konstrukcjach frazeologicznych, czyli przyjrzyjmy się temu z bliska (nie-
publikowana praca doktorska), Kraków, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, s. 53–60.  
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M e t o n i m i a  w  m e t a f o r z e  (me t o n ymy  w i t h i n  me t a p h o r )  
Ten typ metaftonimii widoczny jest – zdaniem Goossensa – na przykład w wyrażeniu 
bite one’s tongue off (dosł. odgryźć sobie język) – ‘be sorry for what one has just said’ 
– ‘żałować tego, co się powiedziało’. Goossens proponuje tu następującą interpretację:
„Najlepszym sposobem interpretacji tego wyrażenia jest zrozumienie go w terminach 
samookaleczenia się, gdzie karą jest raczej niespotykany rodzaj samookaleczania się. 
Odwzorowując ten proces na zdarzenie językowe, otrzymamy coś w rodzaju ‘pozba-
wienie kogoś zdolności do mówienia’, w którym metonimią jest JĘZYK ZA ZDOLNOŚĆ 
MÓWIENIA” (tamże: 170, za: Kraśnicka-Wilk, 2004: 55). Jego zadaniem – tym razem 
metonimia znajduję się tu wewnątrz metafory, jest jej częścią.  

Dwie ostatnie kategorie, o których wspomina Goossens, a zatem demetonimi-
zacja w obrębie metafory (demetonymyzation inside a metaphore) oraz metafora 
w metonimii (metaphor within metonymy) ilustrowane są przez autora tylko pojedyn-
czymi przykładami, które są zresztą nieprzekładalne na język polski, a zdaniem sa-
mego autora zdarzają się bardzo rzadko12, dlatego też je pominę. 

W ogóle hipoteza Goossensa o wielokierunkowym wikłaniu się metafory i me-
tonimii w jedną złożoną figurę retoryczną metaftonimii wydaje się wątpliwa, a przy-
najmniej jego argumentacja w tym zakresie poparta tylko pojedynczymi przykładami 
jest za słaba na utrzymanie tej hipotezy. Wątpliwości budzi też fakt jednoznacznego 
określenia, czy proces metaforyzacji przebiega w określoną stronę: od metonimii do 
metafory czy odwrotnie; wydaje się raczej, że obie figury wikłają się wzajemnie, 
a jeśli już mowa o jakimś pierwszeństwie, to metonimia wydaje się figurą bardziej 
pierwotną. Zważmy też, że przykłady Goossensa, w których oba te  procesy zachodzą 
na siebie,  wszystkie dotyczą frazeologizmów, w których zawarte są opisy zachowań 
ciała ludzkiego i symbolicznych znaczeń tych zachowań. Jest to więc jakby tylko za-
warty i utrwalony w języku (w postaci stałych związków frazeologicznych) opis „se-
mantycznego ciała” – jego udziału w tworzeniu symbolicznych i metaforycznych 
przesłań.  Kraśnicka-Wilk, która czuła ilościowy niedosyt przykładów Goossensa, dla 
dopełnienia wizerunku metaftonimii podaje kilka własnych przykładów. Oto one:  

Metafora ‘wynurzająca się’ z metonimii: opis działania czy sytuacji jest meto-
nimiczny – np. włosy stojące na głowie wskazujące na przerażenie, głaskanie po głowie 
wskazujące na dobre traktowanie kogoś, założone ręce jako wyraz bezczynności itp., 
natomiast frazeologizmy mają znaczenia przenośne, czyli: zachowywał się tak,  jakby  
włosy stanęły mu na głowie; traktowała go tak dobrze,  jakby  głaskała go po głowie; 
próżnował tak,  jakby  siedział z założonymi rękoma; kłócili się tak,  jakby  walczyli 
itp.). A oto kilka tego typu wyrażeń: Nie zamierzam wcale posypywać głowy popiołem 

12 Kraśnicka-Wilk tak pisze o tych ostatnich dwu relacjach: „O ile dwie pierwsze relacje autor wyjaśnił przy użyciu 
kilku przykładów, dlatego można było zorientować się, w jakim kierunku należy pójść, dokonując przekładu 
i wydobywając istotę metaftonimii, o tyle każda z dwóch ostatnich relacji została zobrazowana tylko jednym 
przykładem, który w dodatku nie ma polskiego odpowiednika, można go jedynie opisać, parafrazując zwrot. Przy 
takim jednak postępowaniu traci się zupełnie metaftonimiczne rozszerzenie, bo jak już wcześniej wspomniałam, przy 
wyróżnianiu typów metaftonimii ważne są wszystkie, nawet najbardziej subtelne różnice znaczeniowe. Jeden 
przykład to za mało, aby rzetelnie zrozumieć i wydobyć istotę metaftonimi. Ponieważ sam Goossens pisał, że 
demetonimizacja i metafora w metonimii to ‘przypadki specjalne’, rzadkość językowa, a zatem można hipotetycznie 
uznać, że i w języku polskim relacje te będą należały do wyjątków” (2004: 58). 
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– to jego wina; Kiedy zobaczyłem ją bez makijażu, włos mi stanął na głowie. Życie nie
głaskało go po głowie; Długo tak zamierzasz siedzieć z założonymi rękami?; Nie ma 
o co kruszyć kopii.

Podobnie – jej zadaniem – rzecz ma się w wyrażeniu: Czepiasz się mnie – o któ-
rym pisze: „to nie ty się do mnie przyczepiasz, ale twoje słowa czepiają się mnie, a za-
tem to, co mówisz, twoje pretensje, bezpośrednio mnie dotykają (metonimia CAŁOŚĆ 
ZA CZĘŚĆ – TY zamiast TWOJE SŁOWA i metafora SŁOWA TO PRZEDMIOTY). To, co 
mówisz, nie dotyka jednak m n i e  osobiście, ale odnosi się do mojego postępowania, 
działania, myślenia (metonimia CAŁOŚĆ ZA CZĘŚĆ – JA zamiast TEGO, CO ROBIĘ). 
A zatem – twoje pretensje odnoszące się do mojego zachowania odczuwam jako c o ś, 
co się do m n i e przyczepia (jest to więc metaftonimia typu metafora z metonimii 
– znaczenie metaforyczne ‘wynurza się’ z metonimicznego przesunięcia CAŁOŚĆ ZA
CZĘŚĆ” (Kraśnicka-Wilk, 2004: 91–92). 

Metonimia ‘zakopana’ w metaforze:  w niektórych frazeologizmach, motywo-
wanych przez mechanizm metaforyzacji można wskazać metonimię – opartą np. na 
schemacie wyobrażeniowym CZĘŚĆ za CAŁOŚĆ, czyli metonimie typu: głowa za my-
ślenie, głowa za rozum, język za mówienie. Oto podawane przez nią przykłady: „Łamał 
sobie głowę, jakby tu napisać biznesplan”; „Zupełnie stracił dla niej głowę”; „Trzeba ją 
trochę pociągnąć za język” (tamże: 58–59).  

Ale nie tylko schemat CZĘŚĆ za CAŁOŚĆ wyzwala metonimiczną bazę zawartą 
w wytartych metaforach.  

Weźmiemy pod uwagę takie wyrażenia języka polskiego, jak przykładowo: 
„Odbiło mu”; „No to masz przerąbane”; „Postawił się dyrektorowi”; „Nie wchodź mi 
w drogę”; „Sięgnął dna”; „Upadłeś na głowę?”; „Odczep się ode mnie”; „Zejdź ze mnie”; 
„Kierowniczka wszystkich poustawiała”; „Każdy musi być na swoim miejscu”; „Spły-
nęło po nim jak po kaczce”; „Wszyscy umyli ręce”; „No to jestem ugotowany”; „Oni 
chodzą ze sobą” czy „Jarzysz?”, „Śledztwo drepcze w miejscu”; „Najeść się strachu”, 
a nawet zbitkę słowotwórczą typu „gołosłowny” – możemy zauważyć, że wszystkie 
one, choć niosą ze sobą sens metaforyczny, mają swoje metonimiczne źródło w pod-
stawach fizycznego, zmysłowego doświadczenia człowieka.  

I w końcu wszystkie te wyrażenia u podstaw swego metaforycznego sensu 
wskazują na swą metonimiczną postawę, bez względu na to, jaki ustalimy kierunek 
ich semantycznej zależności. Jeśli jednak w konstrukcjach językowych trudno czasem 
jest ustalić albo jednoznacznie wskazać podstawy metonimicznego odesłania, ponie-
waż metafora w procesie konceptualizacji z zasady „odrywa się od swojej metoni-
micznego źródła”, to gesty towarzyszące metaforycznym frazeologizmom językowym 
czy językowym metaforom ZAWSZE mają ten sam kierunek: odsyłają do swojej meto-
nimicznej podstawy.  

Udowodnię to. Zanim jednak postaram się to zrobić, jeszcze kilka uwag. 
W artykule z 2006 roku zwróciłam na to zjawisko uwagę, ale podawałam tam 

tylko  jeden taki przykład: chodziło o gestyczne ilustrowanie wykonane przez narra-
tora przy okazji użycia wyrażenia frazeologicznego trzeba chodzić po ziemi. 
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Pisałam: „Metaforyczne wyrażenie trzeba chodzić po ziemi (związek frazeologiczny) 
[…]: oznacza być przytomnym, mocno osadzonym w realiach. Tym niemniej mówiący 
rękami nie tyle przenosi jego metaforyczne znaczenie, co pokazuje tkwiący za tym 
wyrażeniem pierwotny schemat wyobrażeniowy (ikoniczne wyobrażenie) pierwot-
nych treści w nim zawartych: ręce biegną w kierunku blatu stołu i mocno się na nim 
opierają – obrazując sens tego wyrażenia tkwiący w umyśle mówiącego: w tym wy-
padku wyrażenie trzeba chodzić po ziemi oznacza «mocno trzymać się gruntu, doty-
kać podłoża»” (Antas, 2006: 193). 

Zauważałam wtedy (czemu dałam wyraz w jeszcze innych przykładach, choć 
wtedy niekoniecznie ilustrujących tak wyraźnie stałe związki frazeologiczne), że gesty 
towarzyszące metaforycznym wyrażeniom (nie tylko tym martwym)13 dają schema-
tyczny, ale konkretny, fizykalny wymiar (niejednokrotnie, a raczej najczęściej czynno-
ściowy (p r e d y k a t y w n y )14. 

Jeśli więc metafora przenosi nas w nowy świat nowych mentalnie swobodnych 
porównań, w dziedziny nowych domen poznawczych, metonimia zawsze ściąga nasze 
myślenie do bazy ludzkiego ucieleśnionego odczuwania i sensorycznej pamięci do-
znającego ciała. I w tym sensie Irene Mittelberg oraz Linda R. Waugh słusznie zatytu-
łowały swój artykuł o gestach nauczycieli: Metonimy first, metaphor second. A cogni-
tive-semiotic approach to multimodal figures of thought in co-speech gesture. Niestety, 
autorki analizują w swojej pracy tylko cztery gesty wykonane przez nauczycieli uczą-
cych gramatyki, a zatem zauważają metonimię gestyczną tylko na poziomie metaję-
zykowego przekazu, co ważne, ale ich opis pozostawia duży niedosyt poznawczy, tak 
jak odesłanie do Jakobsona, które jest skromne, by nie powiedzieć powierzchowne. 
I tak, autorki analizują gestyczne obrazowania pojęcia zdania obrazowane przez na-
uczyciela rękami, które „rozszerzają się szeroko”15, co – zdaniem autorek – oznacza, 

13 W istocie rzeczy wyrażenia frazeologiczne to utarte, martwe metafory. 
14 By użyć wyrażenia, które dla Wygotskyego stanowiło jedną z głównych cech mowy wewnętrznej. 
15 Morfologicznie gest wygląda tak: dwie otwarte ręce rozłożone szeroko, swobodnie, z dłoniami ułożonymi 

naprzeciwko siebie (prawa ręka jest częściowo zamknięta, ponieważ zawiera kawałek kredy). Autorki ilustrują to 
schematycznym rysunkiem, podobnie jak inne przykłady, co niestety nie pozwala na obserwacje wszystkich faz wy-
konywanych gestów, a  sam opis ich wykonywania też pozostawia pewne wątpliwości i niejasności interpretacyjne.  
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że zdanie „jest wydłużonym przedmiotem trzymanym między rękami albo przestrze-
nią między rękami” (tamże: 338). Zdaniem autorek, aby zrozumieć sens zdania, oglą-
dający najpierw musi podążyć metonimiczną ścieżką: od dłoni do przestrzeni albo 
wyobrażonego konkretnego przedmiotu, bowiem nauczyciel pokazuje zdanie meto-
nimicznie poprzez ręce, które są znakiem początku i końca owej projekcji w prze-
strzeni. Dopiero potem zdanie zostaje zinterpretowane metaforycznie jako „długi 
przedmiot rozciągnięty (albo rozciągający się) przestrzenie” (tamże: 338–339). Za-
tem pojęcie zdania, które samo w sobie nie jest metaforyczne, uzyskuje takie znacze-
nie dzięki konceptualizacji, jakiej poddał je nauczyciel, a mianowicie „wyobrażenie 
struktury gramatycznej jako struktury fizycznej”, co potwierdza tezy kognitywistów 
o istnieniu mentalnym takich schematów wyobrażeniowych, jak: POJĘCIOWA STRUK-
TURA JEST PARALELNIE FIZYCZNĄ STRUKTURĄ, a także: POJĘCIE JEST PRZEDMIO-
TEM oraz ZNACZENIE JEST POJEMNIKIEM, na co wskazywali Lakoff i Johnson w pra-
cy Metaphors we live by z 1980, a czego dowodziła Eve Sweetser na przykładzie anali-
zy gestów w artykule pt. Regular metaphoricity in gesture: bodily-based models of spe-
ech interaction z 1998 roku.   

I właśnie następne  gestyczne przykłady analizowane przez Irene Mittelberg 
i Lindę R. Waugh dowodzą istnienia w umyśle dwu ostatnich, wskazywanych wyżej 
schematów wyobrażeniowych.  

Otóż autorki zauważają, że kiedy nauczyciel mówi o poszczególnych składo-
wych zdania, takich jak czasownik, rzeczownik czy w ogóle słowo, są one pokazywane 
„jedną otwartą dłonią, na której coś się znajduje” (płaska dłoń odwrócona jest do gó-
ry) – a zatem metonimicznie – w postaci „przedmiotu na dłoni”, i dopiero teraz może 
zajść metaforyczna interpretacja, pozwalająca na wyobrażenie, że ten „przedmiot” 
oznacza słowo lub czasownik czy morfem. Co ważne – oba procesy metonimizacji 
i metaforyzacji w przypadku gestów następują po sobie niemal jednocześnie.  

Ale – co moim zdaniem istotne – właśnie gest pozwala odkryć podstawy dla 
kognitywnych interpretacji znaczeń jako „metaforycznych schematów”. Tak jest wła-
śnie w przypadku ugestycznienia pojęcia zdanie. Tu metafora wyłania się z gestycznej 
metonimii i właśnie metonimia gestu ujawnia takie metaforyczne znaczenie zdania 
tkwiące w umyśle konceptualizatora (tu nauczyciela). Podobnie rzecz ma się w przy-
padku obrazowania słów, pojęć, morfemów czy kategorii gramatycznych jako przed-
miotów – najpierw mamy do czynienia ze stycznością w postaci „posiadania w dłoni 
konkretnego przedmiotu” i dopiero ten metonimiczny proces (obrazowany właśnie 
gestem) dowodzi istnienia w umyśle „metaforycznego schematu” POJĘCIA TO RZECZY.  

Gest zatem dowodzi istnienia w umyśle określonego schematu,  ale pierwotnie 
schematu procesualnego czy predykatywnego. I tak też powstaje słowno-gestyczna 
„paczka kognitywna”, w której metonimia gestyczna jest pierwsza i stanowi wręcz 
podstawę d o w o d o w ą  o istnieniu nie tylko tych tu wskazywanych, ale wielu innych 
wskazywanych przez kognitywistów schematów wyobrażeniowych leżących u pod-
staw wielu metafor.  
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Irene Mittelberg and Linda R. Waugh nie idą jednak tak daleko. I nie mogą, po-
nieważ zawęziły swoje badania tylko do gestów z poziomu metajęzyka (inne schema-
ty wyobrażeniowe tego poziomu analizuję w rozdziale Gesty z poziomu metajęzyka) 
i starały się udowodnić tezę o pierwotności procesu metonimii w gestycznym obra-
zowaniu. Ta teza jest słuszna. Następne przykłady, które mają tego dowieść, ilustrują 
kolejno: morfologiczną złożoność słowa teacher, ukazywaną poprzez uformowanie 
dwóch zamkniętych pięści naprzeciwko siebie. Lewa pięść prawdopodobnie zawiera 
morfem teach, a prawa pięść, która się otwiera w trakcie pokazywania, zawiera 
morfem er. Zamknięta pięść interpretowana jest metonimicznie jako zawierająca 
morfem, otwarta dłoń jako trzymająca mały, fizyczny przedmiot, do którego to, co 
znajduje się w pięści, zostanie doczepione. Metonimia oparta jest na bliskości dwóch 
rąk, położonych naprzeciwko siebie, trzymających wyobrażone przedmioty, które 
razem tworzą słowo. Metaforyczne wyobrażenie, jakie wyłania się z tego metoni-
micznego obrazowania stykania się dwu przedmiotów, wyrażane jest znów schema-
tem (POJĘCIA SĄ PRZEDMIOTAMI) (IDEAS ARE OBJECTS), czyli znów abstrakcyjne 
pojęcia są metaforycznie konstruowane jako wyobrażeniowe przedmioty. Następne 
przykłady analizowane przez autorki dotyczą bardziej skomplikowanych reprezen-
tacji syntaktycznych struktur gramatyki, takich jak istota zdania podrzędnego, 
którego konstrukcję nauczyciel pokazuje, używając swojej prawej ręki, aby naszkico-
wać gałąź drzewkowej struktury diagramu i wydłuża ten ruch w kierunku dolnej 
części ciała. Przypomina to obrazowanie schematu drzewa, w którym konary się 
rozwidlają. Drzewo w ogóle jest często przywoływane jako metafora zdań wielokrot-
nie zależnych w metodyce nauczania gramatyki, ale co tu jest dla nas istotne, a często 
umyka nam w tym procesie metaforyzacji, to właśnie fakt tak mocno podkreślany 
przez autorki, że prawidłowa interpretacja metaforycznego podobieństwa rozwijają-
cego się drzewa i zdania złożonego wymaga uprzednio zinterpretowania metonimicz-
nie wyrażonego przedmiotu16. Ogólny wniosek, jaki autorki wysnuwają z analizy czte-
rech gestów metajęzykowych, jest zasadniczo taki: metaforyczne interpretacje meto-
nimicznych gestów są proste lub złożone, ale zrozumiałe jedynie przy udziale kon-
tekstu językowego. Generalna zasada jest taka: metonimia pierwsza, metafora druga; 
albo mówiąc inaczej, metafora słowna zawsze idzie w stroną metonimii gestycznej, 
a pokazujący wykorzystuje naszą zdolność wyobrażeniową, tak samo jak zmysł wzroku 
i słuchu, i pobudza ją gestami.  

Jak mówi Kövecses, metonimia jest tu ‘zakopana’ w metaforze (Kövecses, 2002: 
160) i tak właśnie należałoby rozumieć figurę metonimia wewnątrz metafory. 

Jeżeli jednak metafora i metonimia to figury myśli, to niewątpliwie wykraczają 
one poza język werbalny. Zobaczmy zatem, co się dzieje, gdy współpracują ze sobą 
oba tryby semiotyczne: metafora słowna i gest.  

16 W ostatnim analizowanym przykładzie nauczyciel tłumaczy mowę zależną w angielskim i używając prawej 
ręki, kreśli konar drzewa, który kieruje ku dolnej części ciała. Ten gest jest synekdochą, ale poprawna interpretacja 
znów wymaga metaforycznej interpretacji metonimicznie pokazywanego przedmiotu.  
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Metafora powstaje pytanie jest pokazana przez mówiącego w poniższym mate-
riale filmowym dosłownie: pytanie to rzecz, którą można, jak każdą rzecz, postawić 
w pionie. 

Inny przykład to metaforyczne wyrażenie brzemienna cisza, gdzie metafora pokazy-
wana jest jako zjawisko fizyczne w postaci materii wolno ciążącej w dół.  

W kolejnym przykładzie narrator mówi metaforycznie: człowiek bierze sam w swoje 
ręce wymierzanie sprawiedliwości i pokazuje biorącą (chwytającą i zgarniającą) dłoń. 
To prosty schemat działania manipulacyjnego. 
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Gdy narrator mówi: Dobrać sobie oczywiście zespół, to jego ręce pokazują fizyczny 
wymiar metafory dobrać zespół, czyli zgarnąć, przybliżyć i zebrać w kupę wokół sie-
bie ludzi. Kiedy zaś narrator powie: ferment artystyczny rozsiali, jego ręce zachowują 
się jak ręce siewcy, który rozsypuje ziarna. 
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Kolejny materiał pozwala zobaczyć, że metaforyczna idea krążenia wokół tematu ob-
razowana jest dosłownie przez wysunięty w górę wskazujący palec krążący w kółko, 
co unaocznia, że metafora ta mówi o chodzeniu wokół tematu (środka) i niewchodze-
niu weń, czyli niedotykaniu go fizycznie. Metonimia ujawnia, że abstrakcyjne krążenie 
wokół tematu, idei, to fizyczne chodzenie człowieka w kółko. 

Kiedy indziej narratorka twierdzi, że jej instytucja chce rozwiązywać ludzkie sprawy 
i używa metaforycznie wyrażenia nie spychamy ich pod dywan – ręka metonimicznie 
wykonuje akcję wsuwania czegoś pod dywan.  

A oto kolejne przykłady: 
Narrator dosłownie mówi: A ja myślałem, że „opozycja odetchnie”, jak najbar-

dziej metaforycznie myśląc o owym oddychaniu jak o uldze mentalnej czy wręcz poli-
tycznej, ale pokazuje ją dosłownie – ręka imituje ruch uwolnionego powietrza, które 
teraz płynie swobodnie, tak jakby poczuło się ciało ludzkie doznające takiej ulgi 
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– swobodnie oddychające (czyli zrelaksowane). Zważmy przy tym perspektywę nar-
racyjną mówiącego: on wyraża tak naprawdę poczucie innego; a właściwiej daje nam 
obraz tego postawienia się w sytuacji innego. Jest to perspektywa narratora empa-
tycznego.  

Metafora otwarcia się na świat, ludzi, nowe idee jest obrazowana metonimicznym 
ruchem do przodu (ruchem ręki – ręka otwiera się i wysuwa do przodu). W istocie 
ręka symbolizuje metonimicznie otwarcie się podmiotu i ciała, które otworzyło się na 
nową drogę.  
 

Metafora pochylenia się nad człowiekiem jest obrazowana ręką, która idzie w dół. Me-
tonimicznie ręka jest człowiekiem, który się schyla. Dodatkowo to fizyczne działanie 
obrazuje schylająca się głowa narratorki.  
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Narrator dosłownie mówi: 
Natomiast nie pozwolimy na to, aby pod przykrywką prawicowości przechodził 

program Unii Wolności czy liberalizmu i dokładnie przy słowach pod przykrywką, któ-
re użyte są metaforycznie, ręce wykonują akcję nakrywania czegoś z góry. 

Narrator mówi: Mnie podlegało Biuro Bezpieczeństwa i ręka pokazuje, że Biuro, o któ-
rym mowa, po prostu niżej stało.  
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Narrator mówi: I było to dla mnie poruszające przedstawienie i przy tych słowach ręce 
drgają na znak imitowania poruszonego, drgającego ciała, które czymś zostało nie 
metaforycznie, ale fizycznie rozedrgane, czyli kilkakrotnie co najmniej poruszone. 
Znów ciało „porusza umysł” do wyrażenia swoich wewnętrznych „zrozumień sensów 
znaczeń”, przez odwołanie się do własnego fizycznego doświadczenia. 
 

Oto słowa narratora: Mam [uśmiech] yy niekiedy [batuta palca w górę] powiedzmy 
przebłyski takie, że staję się normalnym człowiekiem i przy słowie przebłyski ręce uno-
szą się w górę i zaczynają się kręcić, co imituje ruch myśli. 
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Narratorka mówi: Zdecydowanie tam jest o wiele więcej tematów, yy natomiast  gdzieś 
tam rzeczywiście przemyciłam troszeczkę i te sprawy i przy słowach przemyciłam, któ-
re tu są użyte metaforycznie, ręce imitują poruszanie się nieprostą ścieżką.    

Narratorka pyta: Czy prawdziwy góral to też taki, co zna wszystkie szlaki góralskie, ma 
je przetarte i przy słowie przetarte szlaki użytym metaforycznie ręce imitują wygła-
dzanie jakieś powierzchni, bo taka jest motoryczna pamięć ciała czynności przeciera-
nia czegoś. Tu nie jest ważne chodzenie człowieka, ale idea motorycznej czynności 
przecierania rozumianego jako wygładzanie powierzchni. 
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Narrator mówi: A co robi ten pan i kto go wynajął. Nikt go nie wynajął, system działa 
sam, samoregulacja i przy słowach samoregulacja systemu ręce po prostu imitują dwa 
pokrętła, które same się kręcą. 

Mówiący stwierdza: Natomiast faktycznie pojawiły się pewne elementy tego programu, 
które ee stawiały nieco inaczej akcenty w tym programie i przy wyrażeniu metaforycz-
nym stawiać akcenty ręką akcentuje linearną ścieżkę wypowiedzi. Znów ciało dostar-
czyło umysłowi pamięć motorycznego stawiania akcentów, czyli doświadczeniową 
podstawę tego konceptu. 
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Narrator mówi: to są słowa włożone mi niejako przez sąd do ust i przy wyrażeniu fra-
zeologicznym słowa włożone do ust ręka wyzwala rzeczywiste motoryczne działanie 
kogoś, kto za pomocą dłoni usiłuje dokonać wkładania czegoś do ust 

Jeszcze silniej i niejako pełniej ta motoryka działania, czyli metonimiczna podstawa 
dla wyrażenia frazeologizmu słowa włożone mi do ust przez kogoś pokazuje Kuba Wo-
jewódzki w rozmowie z Andrzejem Lepperem:  
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Narrator mówi: Bo Meksykanie mają w sobie taki sprzeciw wobec systemu, znaków 
drogowych, za to szerokie poczucie wolności osobistej i przy wyrażeniu szerokie poczu-
cie wolności osobistej rozpościera obie ręce na maksymalną szerokość – dosłownie 
poszerzając granice swojego ciała.  

Kuba Wojewódzki w dialogu ze swoim rozmówcą spierał się o przynależność środo-
wiska aktorów i dziennikarzy do świata mediów: telewizji i teatru, i konkludując to, 
powiedział: Wiesz co, nie lubię, jak nasze środowisko się żre i przy słowie żre jego palce 
poruszyły się jak szczęki (czy może macki) stworzenia, które coś zjada. 
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Narrator mówi: mówię o tym, że powoli zaczynamy zwyczaje przeszczepiać i przy sło-
wie przeszczepiać ręce pokazują, że w tym przypadku przeszczepianie zwyczajów to 
po prostu przenoszenie jakichś rzeczy na nowe tereny i nowe miejsca. 

Narrator dosłownie mówi: Kiedy myśmy musieli wystawić kandydata na premiera, pa-
lec wskazujący wysuwa się do przodu i usztywnia na chwilę. Wystawić kandydata to 
frazeologizm – gest metonimicznie wysuwa kogoś naprzód, pokazując metonimicznie 
istotę tej metafory. 
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Z kolei metaforyczne wyrażenie poszerzenie pola wolności jest obrazowane jako fi-
zyczne poszerzenie przestrzeni wokół własnego ciała. 

Inny przykład – wyrażenie wyjść z siebie, jak podaje SFJP, oznacza ‘starać się robić coś 
jak najlepiej’, czyli starać się osiągnąć w swych działaniach taką determinację, która 
graniczy z niemożliwym, czyli wychodzeniem z własnego ciała (mamy też wyrażenie 
wychodzić ze skóry na oznaczenie takiej determinacji). Ale narrator pokazuje tę drogę 
wprost: jako wychodzenie z siebie. Kuba Wojewódzki pyta swojego rozmówcę: Czy 
potrafiłbyś wyjść z siebie, ze swojej tożsamości i obrazuję tę drogę ciała przemieszcza-
jącą się od siebie. Skądinąd jego perspektywa narracyjna jest tu empatyczna: to inter-
lokutor ma w tę drogę wyruszyć. 
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A teraz ten sam koncept, ale inny narrator i inna perspektywa narracyjna. Tym razem 
narrator jest egocentryczny: on sam jest w gotów wyruszyć w tę podróż: 

Narrator mówi: Natomiast pod… podpieramy się i popieramy się, jeżeli coś, co robimy 
jest z jakimś sukcesem. Mamy tu dwie metafory słowne i dwie gestyczne metonimie: 
przy słowie podpieramy się ręce wykonują rzeczywistą akcję podpierania kogoś lub 
czegoś, a następnie przy słowie popieramy się imitują akcję umacniania i stabilizowa-
nia czegoś lub kogoś.  
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A tutaj metaforyczne „puste naczynie” człowieka staje się zwykłym naczyniem, które 
można napełnić – a dokładniej – do którego można coś wlać: 
 

W kolejnym przykładzie narrator pyta swoją interlokutorkę: Mogła się też jakoś na 
tobie yyy mścić, dać ci po łapach? i jego próg powstawania gestu uruchamia schema-
tyczny scenariusz rzeczywistego działania dla metaforycznego wyrażenia dać po łapach 
– jedna jego ręka uderza drugą. Oczywiście perspektywa narracyjna jest empatyczna.
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W tym z kolei fragmencie narratorka mówi o pozornych swoich sukcesach. Dosłownie 
mówi: Yyyy generalnie tak z boku to wyglądało tak, że jestem blisko różnych spełnień, 
trzymam Pana Boga za nogi i gestycznie obrazuje frazeologizm trzymam Pana Boga 
za nogi jako czynność chwytania kogoś wyimaginowanego za nogi.  
 

WNIOSKI 

Jeżeli w procesie metaforyzacji jakiejś językowej frazy jej znaczenie jest odczytywane 
poprzez odesłanie użytego znaczenia słowa do swojej metonimicznej podstawy (przez 
wyprofilowanie jakiegoś z niej elementu czy jakiejś ich wiązki), ale to odesłanie może 
być lekko zamazane czy zatarte, to w przypadku semiotycznej współpracy gestu i me-
tafory słownej – gest ujednoznacznia ten metonimiczny profil – POKAZUJE go.  
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Zakładam więc, że w wyniku współpracy dwóch trybów semiotycznych – me-
tafora słowna (czy frazeologizm) osadzona w przestrzeni gestycznej (semiotycznego 
obrazowania) – dokonuje się proces ODMETAFORYZOWANIA słownej metafory za 
pomocą gestu, tak więc gest narzuca jej jednoznaczną interpretację poprzez bez-
pośrednie wskazanie (zobrazowanie) jej metonimicznego źródła.  

Dlatego ten proces współpracy pomiędzy metaforą słowną i gestem nazywać 
będę p r o c e s e m  o d m e t a f o r y z o w a n i a , a gesty, które takim słownym metafo-
rom towarzyszą, nazywam m e t o n i m i a m i  g e s t y c z n y m i , co pozostaje w cał-
kowitej niezgodzie z McNeillem, który wszystkie analizowane przeze mnie powyżej 
gesty określiłby mianem gestów metaforycznych. 

Jedyną, ale jednak zasługą Goossensa, jest to, że mówiąc o relacji metonimia     
– metafora zauważył, że kiedy jakiś frazeologizm językowy zawiera opis gestu czy
cielesnego zachowania, metonimia leżąca u podstawy słownego wyrażenia ukonkret-
nia i ujednoznacznia się w czynności cielesnej (opisywanej we frazeologizmie). Ale 
Goossens zauważył to „wyłanianie się metonimii” wyłącznie we frazeologizmach od-
wołujących się do doznań i doświadczeń fizycznego ciała człowieka, które tak na-
prawdę są tylko językowymi opisami gestów i dopiero wtórnie podlegają metaforyza-
cji znaczeń17, a te opisy bezwzględnie odsyłają znaczenie metaforyczne do swojej me-
tonimicznej bazy, to jest rzeczywistego, realnego gestu. A rzeczywiste gesty towarzy-
szące językowym metaforom lub zwrotom, które w danym kontekście nabierają me-
taforycznego znaczenia, czynią tak zawsze – bezwzględnie odsyłają – do swej meto-
nimicznej podstawy18, mającej swoje źródło w domenie fizykalnych, sensorycznych 
i manipulacyjnych doznań cielesnych.    

Mój wniosek jest więc bardzo prosty – kluczem do zrozumienia semiotycznej 
i dialektycznej (jak chciałby McNeill) „paczki semantycznej”, jaką jest współpraca 
między słowną metaforą i gestem, jest proces odmetaforyzowania abstraktu przez 
pracę gestu, który każe znaczeniu powrócić do swej pierwotnie ucieleśnionej myśli, 
czyli powrócić do swojej pierwotniejszej formy myślenia, jaką niewątpliwie jest me-
tonimia. Jest to proces „oswajania” abstraktów albo przejaw najgłębiej osadzonego 
„ucieleśnionego myślenia”. 

Na zakończenie rozważań zobaczmy jeszcze jeden przykład, skompilowany 
przeze mnie, gdyż rozmowa w rzeczywistym czasie programu telewizyjnego była 
dłuższa, ale przykład ten odkrył mi, że tak, jak wyrażenie typu: oni chodzą ze sobą jest 
martwą metaforą, u którego podłoża tkwi metonimiczne źródło w zachowaniach 
ludzkich (i ludzkich ciał), tak wyrażenie oni się kochają też jest martwą metaforą, 
a ożywiają ją gestyczne metonimie. 

17 Jak w przypadku wyrażenia Oni chodzą ze sobą, które metonimicznie wyzwala obraz dwojga ludzi spa-
cerujących razem  albo trzymających się za ręce lub obejmujących się; dopiero potem wtórnie: uzyskujemy metaforę 
„pary”, która już niekoniecznie spaceruje, ale kocha się lub mieszka razem. 

18 Genialnie tę podstawę metonimiczną dla gestów metaforycznych wyczuwał Beniamin Lee Whorf, który wiele, 
wiele lat temu pisał: „Wiele gestów wykonywanych przez osoby mówiące językiem angielskim, a być może przez 
wszystkich użytkowników SAE, ma ilustrować przestrzennym ruchem coś, co odsyła nie do rzeczywistej przestrzeni, 
lecz raczej do metaforycznej przestrzeni imaginacyjnej. Inaczej mówiąc, jesteśmy bardziej skłonni demonstrować 
gest naśladujący «złapanie» w sytuacji, gdy mówimy o «złapaniu okazji», niż w sytuacji, gdy mówimy o złapaniu piłki. 
Gesty zdają się precyzować metaforyczne i nieokreślone znaczenie wyrażeń” (Whorf, 1982: 208–209). 
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Narrator wykonuje rękami cały balet metonimicznych odniesień do wyrażenia 
kochają się, wykazując w istocie, że to wyrażenie jest metaforą dla złożonych relacji 
międzyludzkich kryjących się za tym wyrażeniem, takich jak: rzeczywista bliskość 
fizyczna i relacyjna, zbliżanie się do siebie, uzupełnianie się, łączenie w całość itp. 
Wszystkie jego gesty sprowadzają to skądinąd metaforyczne wyrażenie kochania się 
do jego metonimicznego podłoża – do cielesności.  

Mam nadzieję, że we wszystkich tych przykładach było też widoczne, że gesty mimo 
iż odsyłają do swojej cielesnej podstawy ludzkich czynności motorycznych, kinetycz-
nych, manipulacyjnych czy doznań sensorycznych są zeschematyzowane19, ponieważ 
na potrzeby komunikacji poddane zostały skracaniu metonimicznemu i procesowi 
abstrahowania.  

4.2. Schematy wyobrażeniowe wyrażane w gestach 

Przypomnę, bo już o tym pisałam, że językoznawstwo kognitywne zakłada, twierdzi 
i stara się dowieść, że p o r u s z a n i e  s i ę  l u d z k i e g o  c i a ł a ,  m a n i p u l a c j a  
p r z e d m i o t a m i  o r a z  p e r c e p c y j n e  i n t e r a k c j e  s t a n o w i ą  p o d s t a w ę  d l a  
t w o r z e n i a  w  l u d z k i m  u m y ś l e  p o w t a r z a j ą c y c h  s c h e m a t ó w  w y o b r a -   
ż e n i o w y c h , które z kolei stanowią podstawę dla porządkowania naszych doświad-
czeń w formie językowych i niejęzykowych wyrażeń. Podstawę dla symbolizacji.  

Sposób, w jaki konkretna osoba konceptualizuje swe intencje pragmatyczne 
stanowi skomplikowaną algebrę, na którą – jak wskazują kognitywiści – składają się: 

1) n a s z e  u c i e l e ś n i o n i o n e  d o ś w i a d c z e n i a  (wynikające z tego, że na-
sze ciało porusza się i przemieszcza w przestrzeni i czasie oraz że jesteśmy zdolni 
manipulować przedmiotami i doznawać percepcyjnych i kinestetycznych interakcji); 

2) ukształtowane na ich podstawie s c h e m a t y  w y o b r a ż e n i o w e ;

19 W Langackerowskim rozumieniu tego terminu. 
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3) podzielane kulturowo m e t a f o r y c z n e  p r o j e k c j e ;
4) p o t o c z n e  m o d e l e  r o z u m i e n i a  różnych aspektów rzeczywistości (por.

Johnson, 1987: 6–7).  
Jednym z pionierów tej tezy jest Mark Johnson, który w swej pracy z  1987 roku pt. 
The Body in the Mind, stawiał i dowodził tezy o ucieleśnienionym charakterze ludz-
kiego rozumowania i rozumienia znaczeń, a samą przyjętą w niej metodę określał 
mianem opisowej lub empirycznej fenomenologii umysłu ( Johnson, 1987: xxxvii). 

Podobnie Leonard Talmy ustalił, że językowe wypowiedzi są organizowane 
przez cztery podstawowe systemy wyobrażeniowe:  

1) strukturalną schematyzację  (structural schematization) – ustalenie wza-
jemnej relacji pomiędzy elementami wyodrębnionej przestrzeni; 

2) rozmieszczenie perspektywy  (deployment of perspective) – usytuowanie
statycznego lub dynamicznego mentalnego oka ponad sceną z elementami; 

3) rozdział uwagi  (distribution of attention) – uprzywilejowanie jednego
z elementów sceny; 

4) dynamiką sił  (force dynamics).
Trzy pierwsze schematy kształtują organizację przestrzenno-czasową kognitywnej 
reprezentacji.  

Aspekt dynamiczny, w przestrzennie i czasowo ukształtowaną scenę, wpro-
wadza czwarty system wyobrażeniowy, czyli d y n a m i k a  s i ł  (Talmy, 1988, za: 
Manjali, 1998: 1). 

4.2.1. Schemat wyobrażeniowy pojęcia siły i dynamiki sił 

Mark Johnson (1987) twierdzi, że przedpojęciowe schematy odnoszące się do działa-
nia siły odgrywają ważną rolę w porządkowaniu całości naszego doświadczenia, na-
dając mu spójność i wywierając też wpływ na kształt systemu semantycznego. Badacz 
ten postuluje więc istnienie prekonceptualnego gestaltu strukturalnego dla 
pojęcia siły i dynamiki sił  (prekonceptual gestalt for force). Ten schemat opisywany 
jest przez 6 podstawowych właściwości typowego doświadczenia związanego z dzia-
łaniem siły (Johnson, 1987: 42–43):  

1) i n t e r a k c y j n y  c h a r a k t e r  s i ł y  – nigdy nie doświadczamy działania siły
bez związku z jakąś rzeczywistą interakcją; 

2) k i e r u n e k  w e k t o r a  r u c h u  – siła jest wielkością wektorową, to znaczy
posiada określone ukierunkowanie;

3) ś c i e ż k a  r u c h u  – z każdym działaniem siły związana jest jakaś droga, którą
przebywa poruszający się obiekt będący źródłem siły lub też przedmiot poruszany tą 
siłą (np. gdy rzucamy przed siebie piłkę, możemy obserwować t r a s ę  jej lotu w przód 
i opadanie na ziemię pod wpływem prawa grawitacji); 

4) ź r ó d ł o  s i ł y  i  j e j  c e l  – każda siła posiada swoje źródło. Jeśli dana inte-
rakcja ma swoje źródło w celowym działaniu przedmiotu, to siła może zostać tak 
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ukierunkowana, że przesuwa dany obiekt do pożądanego punktu docelowego (np. 
szklankę wody ze stołu do ust spragnionej osoby); 

5) s t o p i e ń  i n t e n s y w n o ś c i  o d d z i a ł y w a n i a  s i ł y  – każda siła ma
pewną moc lub intensywność. Fizyka dysponuje narzędziami, które potrafią precy-
zyjnie zmierzyć wartość pewnego rodzaju sił działających w przyrodzie. W potocz-
nym doświadczeniu nawet jeśli z jakichś powodów taki pomiar nie jest możliwy, zaw-
sze możemy określić, która z dwu różnych sił, jakich działania doznawaliśmy, była 
większa. 

6) s t r u k t u r a  p r z y c z y n o w o - s k u t k o w a  – każde działanie siły, niezależ-
nie od tego, czy agensem jest żywa istota, działająca celowo, np. człowiek, czy też 
przedmiot nieożywiony lub zjawisko przyrodnicze, np. wiatr, można opisać jako se-
kwencję zdarzeń przyczynowo-skutkowych.  

Opisane przez Jonsona właściwości są bardzo ogólne i dotyczą prototypowych do-
świadczeń działającej siły – złożonych i bardzo ważnych dla naszego zrozumienia 
świata. Mniej typowe przypadki mogą nie spełniać wszystkich opisanych warunków, 
np. szklanka może wypaść z ręki i nie sięgnąć ust,  gdyż siła użyta do jej podnoszenia 
była za mała albo coś stało jej na przeszkodzie, jakaś inna siła, np. „silniejszy statycz-
nie” talerz.  Zdaniem Jonsona – istnieje zatem potrzeba wyodrębnienia kilku bardziej 
szczegółowych schematów działania i doznawania siły, odzwierciadlających struktu-
rę naszych bogatych doświadczeń związanych z odczuwaniem jej działania. Johnson 
wylicza ich siedem. 

1. SCHEMAT PRZYMUSU (COMPULSION)

C o ś  p  o p  y c h a ,  n a c i s k a . Schemat ten odzwierciedla jedno z najbardziej podsta-
wowych doświadczeń związanych z działaniem siły. Każdy z nas chyba zna sytuacje, 
kiedy jakieś zewnętrzne siły (silny podmuch wiatru, pies na smyczy, inni ludzie) po-
pchnęły go lub pociągnęły w kierunku, w którym nie chciał iść. Każdy z nas też na 
pewno doświadczył, że sam może być źródłem takiej siły sprawczej, gdy na przykład 
kopnął kamień, chwycił dziecko za rękę i pociągnął w określonym kierunku. We 
wszystkich tych przypadkach pochodząca z jakiegoś źródła siła miała określoną 
wielkość i kierunek, a jej działanie można było zaobserwować w postaci ruchu: 
obiekt, na który oddziaływała siła przesuwał się po określonej trajektorii. 

Ten schemat wyobrażeniowy Johnson ucieleśnia w poniższym wizualnym mo-
delu (Jonson, 1987:45) 

F1
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Diagram Johnsona uwzględnia – zaznaczone linią ciągłą – oddziaływanie jakiejś siły 
F1 na dowolnie wybrany element otoczenia, wskazując jednocześnie – linia przerywa-
na – na możliwość zaistnienia ciągu dalszego zdarzenia20. Aksjologia tego schematu  – 
jak zauważa T. P. Krzeszowski (1997a) – jest jasno określona: przymus wartościowa-
ny jest negatywnie. 

2. SCHEMAT BLOKADY (BLOCKADE)

C o ś  p r z e s z k a d z a  a l b o  z m i e n i a  k i e r u n e k  w e k t o r a  r u c h u . Liniami 
przerywanymi Johnson symbolizuje możliwe odpowiedzi jednostki na stanowiącą 
blokadę siłę F1, wstrzymujące ją w realizowaniu zamierzonej ścieżki ruchu (Johnson, 
1987: 46). 

F1

Łatwo można przewidzieć na podstawie posiadanych własnych doświadczeń, 
że na skutek spotkania z silniejszym Agonistą Antagonista21, czyli napierająca siła, 
będzie skutecznie oporowana. Przy czym, jak zauważa Johnson, siła działająca F1 mo-
że napotkać dwa rodzaje powstrzymujących ją przeszkód – może to być bariera albo 
trwale istniejąca albo stanowiąca tylko chwilowe ograniczenie dla swobodnego dzia-
łania siły. 

W takim przypadku, gdy napotkana bariera ma charakter trwale istniejącej 
przeszkody, czyli gdy stanowi ona element otoczenia, w którym działa napierająca 
siła F1 – jak dowodzi Johnson – Antagonista, czyli działająca siła, będąc słabszą jed-
nostką może albo zaprzestać dalszego działania w obranym uprzednio kierunku, 
zmodyfikować go albo zmienić obiekt nacisku. Jedynie dysponując odpowiednio 

20 Oczywiście efekt oddziaływania siły F1, czyli Antagonisty w dynamice sił Talmy’ego będzie widoczny jedynie 
wówczas, gdy F1–Antagonista zadysponuje względnie większą mocą nacisku, aniżeli rozważany przedmiot 
oddziaływania, czyli Agonista. W przeciwnym wypadku, czyli gdy Antagonista okaże się słabszy wobec swego 
Agonisty, nie zaobserwujemy żadnych zmian stanu przedmiotu poddanego naporowi siły F1 wobec tego, jaki 
wykazywał przed zajściem interakcji sił. Model Johnsona nie uwzględnia też oczywiście np. siły tarcia oraz abstrahuje 
od przypadków modyfikacji trajektorii na skutek działania innych sił. 

21 Wyjaśnijmy, że Talmy zakłada, iż podstawowo każda interakcja sił, którą on nazywa d yna miką  s i ł  (force 
dynamics), angażuje dwóch uczestników – A gonistę  (Ago) oraz A nta gonis tę  (Ant). Agonista, według Tal-
my’ego, jest tą jednostką, która w trakcie dynamicznej wymiany sił manifestuje pewną wewnętrzną skł onno ść  
lub inaczej te nd e ncję ,  która może się objawiać jako d ą że n ie  d o  p oru sza nia  s ię  (tendency toward motion) 
lub przeciwnie, d ą że nie  d o  sp oc zyn ku (tendency toward rest). Agonista stanowi więc w tej interakcji jed-
nostkę centralną, na której skupia się uwaga konceptualizującego dane wyobrażenie, czyli stanowi on f igu rę ( czy 
też tra je k tor) kognitywnej reprezentacji. Może nim być zarówno jakaś istota, posiadającą zdolność odczuwania 
(człowiek lub zwierzę, przykładowo), ale także i dowolnie wybrany przedmiot. Istotne jest jedynie to, aby Ago-
nista wykazywał wspomnianą skłonność do ruchu lub do pozostawania w spoczynku. Antagonista z kolei to ten 
uczestnik interacji dynamiki sił, który stanowi siłę pozostającą w opozycji do Agonisty. Antagonista będzie więc 
zawsze wywierał siłę przeciwdziałającą się ujawnianej przez Agonistę tendencji. Przykładowo, jeśli Agonista 
będzie poruszał się, zadaniem Antagonisty będzie przeciwdziałanie temu ruchowi (por. Talmy, 1988: 4–6). 
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większą mocą, siła F1 mogłaby wejść w konflikt z barierą, po to, aby usunąć tę prze-
szkodę (por. Johnson, 1987: 45). Jako przykład doświadczenia modelującego i mode-
lowanego przez schemat bycia zablokowanym (blockage)  możemy przywołać 
jedno z naturalnych wyobrażeń interakcji sił – doświadczenie bycia zablokowanym 
przez regał z książkami, który uniemożliwia jednostce siły, czyli osobie siedzącej na 
fotelu, na dalsze przesuwanie go do tyłu. Jako wtórne podstawy doświadczeniowe 
tego schematu Tomasz Krzeszowski wymienia między innymi granice państw, bloka-
dy ekonomiczne, bariery utrudniające komunikację, blokady kont bankowych itp. (za: 
Libura, 200: 162). 

3. SCHEMAT PRZECIWDZIAŁANIA (COUNTERFORCE)22

Schemat PRZECIWDZIAŁANIA angażuje pojedynek dwóch sił, które poruszają się 
wzdłuż tej samej ścieżki oddziaływania, z porównywalnymi mocami i których zwroty 
są przeciwne. Przedstawia to w sposób modelowy poniższy diagram:  

F1 F2

Najbardziej modelowych sytuacji tego typu interakcji sił dostarcza jazda samocho-
dem. Czołowe zderzenie dwóch pojazdów stanowi prototypowy egzemplarz, kształtu-
jący strukturę gestaltu dla czołowego starcia sił.  

4. SCHEMAT ODCHYLENIA (DIVERSION) (Johnson, 1987: 46)

Libura twierdzi, że schemat ten stanowi pewną modyfikację poprzedniego schematu. 
I tu działanie siły F1 napotyka działanie siły F2 o przeciwnym zwrocie, na skutek cze-
go zmienie ulega kierunek wektora F1. Jako przykład prototypowy podaję próbę 
przepłynięcia w poprzek rzeki o rwącym nurcie, co spowoduje, że mimo wysiłków 
żeglarza woda zniesie go nieco w dół rzeki (tamże: 164). Schemat ilustrujący to „od-
chylenie wektora” wygląda wg Johnsona następująco:  

F1

F2

22 Por. Libura, 2000: 163 i następne. 
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5. SCHEMAT USUNIĘCIA OGRANICZENIA (REMOVAL OF RESTRAINT)23

W tym schemacie siła ograniczająca dążenia Antagonisty jest możliwa do usunięcia 
czy też możliwe jest ograniczenie jej oddziaływania (np. otwarcie drzwi dobrze mo-
delowałoby tę sytuację). 

Wizualne wyobrażenie schematu dla usunięcia przeszkody  (removal of 
restraint) przedstawia skonstruowany przez Johnsona poniższy diagram (za: John-
son,1987: 47):  

Dla schematu usunięcia ograniczenia  (removal of restraint) przeszkoda poja-
wia się w polu działania siły tylko czasowo, po czym zostaje usunięta przez jakąś inną 
siłę lub jej ograniczające działanie zostaje zneutralizowane przez działanie innej 
przeszkody. 

6. SCHEMAT PRZYCIĄGANIA (ATTRACTION)

Schemat przyciągania (attraction) wyróżnia się odmiennym od obecnych w dotych-
czas analizowanych schematach ukierunkowaniem wektora jakości siły. Zwykle źró-
dła siły skierowywały swe oddziaływania od siebie, zwracając się zaś ku przedmio-
towi swych aktywności – wywierały na coś nacisk, blokowały się przed innymi od-
działywaniami lub też zderzały się z czymś.  

Struktura schematu przyciągania każe natomiast traktować źródło tej siły od-
działywania jako punkt odniesienia, prototypowo statyczny i centralny na scenie dy-
namiki sił. Inercjalny charakter układu konstytuującego się wokół źródła siły przy-
ciągania pozwala zatem obiektom pozostającym w sferze jego oddziaływań odnosić 
się do niego i ustosunkowywać się względem niego. Źródło przyciągania, stanowiąc 
bowiem jednoznacznie wskazany przestrzennie i czasowo punkt odniesienia, umoż-
liwia obiektom podległym jego oddziaływaniom dokonywanie ich lokalizacji w prze-
strzennie i czasowo ukształtowanej domenie kognitywnej. Źródło organizujące scenę 
dynamicznego zdarzenia stanowi również pewien wzorzec umożliwiający określanie 
własności innych obiektów w porównaniu z jego własnościami.  

Schemat przyciągania modeluje, przykładowo, dynamiczne zdarzenia, w które 
zaangażowana jest siła atrakcyjności, doświadczana jako prototypowa konkretyzacja 
siły przyciągania. Atrakcyjne źródło jawi się w strukturach ludzkich wypowiedzi jako 
pożądany cel, na którym koncentrują się wszelkie zabiegi obiektów ulegających sile 
jego oddziaływania.  

23 Libura tłumaczy to jako „usunięcie przeszkody” (tamże: 165). 
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Takim celem wyznaczającym kierunek podejmowanych w życiu starań może 
być czyjś autorytet, przykład do naśladowania czy wzór. Prototypowo, coś, co nas 
pociąga ku sobie i ku czemu człowiek skłania się, jest postrzegane przez niego jako 
dobre.  

Struktura, zakorzeniona zatem w doświadczaniu i rozumieniu fizycznych sił 
przyciągania, przykładowo siły grawitacji, sił oddziaływań magnetycznych czy sił 
przyciągania się przeciwnych ładunków elektrycznych, kształtuje także doświadcza-
nie i rozumienie metaforycznych sił przyciągania. Niefizyczne siły przyciągania skła-
niają również przedmiot swych oddziaływań do skupienia się na ich źródle, a zara-
zem wokół tego źródła. Siły te skłaniają do skupienia uwagi na rozwiązywanym za-
gadnieniu oraz na problemach z nim związanych, tak jak fizyczne siły przyciągania 
przyciągają do siebie przestrzennie i czasowo dzieci, które koncentrując się na oglą-
danej bajce, skupiają się jednocześnie wokół telewizora – źródła atrakcji.  

Prototypowy model doświadczania siły atrakcyjności Johnson zarysował w 
postaci poniższego diagramu:  

A B
Libura zaznacza, że T. P. Krzeszowski przyjmuje, iż ten schemat jest bardziej roz-
budowany i składa się z dwu przeciwstawnych oddziaływań – PRZYCIĄGANIA i OD-
PYCHANIA. Pierwszy człon nacechowany jest pozytywnie, drugi – negatywnie. Za 
podstawowe doświadczenie, z którego wyłania się ten schemat uznaje on pociągającą 
lub odpychającą dla człowieka postać odbieranych doznań zmysłowych, wtórnie zaś 
np. atrakcyjność estetyczną rzeczy (por. Libura, 2000: 167). 

7. SCHEMAT MOŻLIWOŚCI (ENAMBLEMENT)

Schemat ten strukturyzuje przyszłe i planowane działania. Schemat umożliwiania 
pozwala zatem ocenić własne siły w przyszłej dynamice sił. Człowiek, posiadając bo-
wiem zakorzenioną w swych uprzednich siłowych interakcjach znajomość własnych 
mocnych stron, jak i swych słabości, jest w stanie bez podejmowania ćwiczeń prób-
nych i stymulacji określić szanse na odniesienie sukcesu zamierzonego przezeń planu. 
A jest w stanie oszacować własne siły jeszcze przed rozegraniem planowanego poje-
dynku sił, dlatego właśnie, że posiada ucieleśnione doświadczenie własnej mocy lub 
jej braku.  

Ucieleśnione doświadczenie własnej możności dokonania określonego działa-
nia i to zgodnie z własnymi zamierzeniami strukturyzuje istniejący in potentia, ale 
mogący się w każdej chwili i bez najmniejszych przeszkód zaktualizować, czyli zaist-
nieć in presentia, schemat możliwości. Innymi słowy, każdy z nas ma poczucie, że dys-
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ponuje pewnymi siłą, która pozwoli mu podnieść książkę, przesunąć stół, a za mało 
siły by wyrwać potężne drzewo.   

Krzeszowski (1997) proponuje ten schemat określić jako schemat SIŁA PO-
TENCJALNA (POTENTIAL FORCE) (za: Libura, 2000: 166). 

Jego strukturę przedstawia poniższe wizualne wyobrażenie, w kształcie za-
proponowanym przez jego pomysłodawcę, Johnsona:  

Tomasz Krzeszowski dodatkowo wymodelował też, i słusznie, schemat SIŁY (FORCE) 
jako ogólny schemat jakiegokolwiek (każdego) doświadczania jej oddziaływania 
– siły zewnętrznej i wewnętrznej. Generalnie Krzeszowski (1987), który niewątpliwie
wniósł do schematów Johnsona aksjologiczną wartość (dobre/złe), uznał za niewąt-
pliwe, że aksjologię schematu siły można sprowadzić do pozytywnego wartościowa-
nia siły i negatywnego – w przypadku jej braku (za: Libura, 2000: 168). 

Sam Johnson zastrzegał się w swojej pracy The Body in the Mind, że jego lista 
schematów wyobrażeniowych związanych z odziaływaniem siły jest niekompletna. 
Agnieszka Libura po wnikliwszej analizie i uzupełniającej krytyce (także z pozycji 
Krzeszowskiego)  zaproponowała zmodyfikowaną nieco wersję schematów  działają-
cej siły, wprowadzając nieco ładu w tym zakresie, ale i nieco – chyba nawet pożąda-
nych – uproszczeń24.  

Można bez trudu zauważyć, jak schematy siłowe poza fizycznymi domenami 
realizują się w bardziej abstrakcyjnych domenach poznawczych, takich jak modal-
ność (szczególnie modalność deontyczna), domena dyskursu i abstrakcyjnych od-
działywań, domena etyczna i inne. 

Porównajmy na przykład wyrażenia realizujące schemat PRZYMUSU (COM-
PULSION): Tłum napierał na drzwi – fizyczne działanie siły; Napierał na niego siłą 
swych argumentów – abstrakcyjne działanie siły (por. Popchnął ją na sofę i Pchnął go 
do czynów; Liście poruszały się na wietrze i Jej słowa poruszyły mnie do głębi; Przyparł 
go do muru – dosłownie i metaforycznie). 

A oto przykłady realizacji schematu BLOKADY (BLOCKAGE): Tama blokuje 
swobodny przepływ wody versus abstrakcyjne: Próbowałam do niego dotrzeć, ale na-
trafiłam na mur obojętności; Na przejściu w Cieszynie zamknięto granice versus abs-
trakcyjne: Są granice, których przekroczyć nie można; Obszedł mur dookoła versus abs-
trakcyjne: Ominął przepisy podatkowe; Wyminął przeszkodę versus abstrakcyjne: Dał 
wymijającą odpowiedź. 

Z kolei schemat USUNIĘCIA PRZESZKODY (REMOVAL OF RESTRAINT) realizu-
ją przykładowo następujące wypowiedzi: Samochód zatrzymał się na chwilę przed 
przejazdem kolejowym versus abstrakcyjne: Przeczekałem jego złość; Zatrzymała go 

24 Odsyłam tu do jej pracy (Libura, 2000: 174). 
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burza versus abstrakcyjne: Zatrzymałem się w pół słowa; Trafił na blokadę wyrostków 
versus abstrakcyjne: Coś taki zblokowany.  

I wreszcie przykładowo schemat PRZECIWDZIAŁANIA (COUNTERFORCE) re-
alizują następujące wypowiedzi: Na ulicy Brackiej doszło do czołowego zderzenia 
dwóch samochodów versus abstrakcyjne: Na tym zebraniu doszło do zderzenia dwu 
odmiennych stanowisk; Oddziały uderzyły na siebie w tym samym momencie versus 
abstrakcyjne: Starli się ze sobą już nie na żarty; Rycerze potykali się na lance na turnie-
ju rycerskim versus abstrakcyjne: Toczyli ze sobą te potyczki słowne cały ranek. 

A schemat ODCHYLENIA (DIVERSION) ilustrować mogą zdania: Gwałtowny 
podmuch wiatru zmienił kierunek lotu piłki versus abstrakcyjne: Zmieniłem zdanie pod 
jego wpływem  versus abstrakcyjne: Zmieniłam do Ciebie stosunek; Matka pociągnęła 
rozbiegane dziecko w innym kierunku versus abstrakcyjne: Wytrącił mnie z toku my-
ślenia swoim zachowaniem.  

Nie zamierzam tu mnożyć tych przykładów, które same nasunęły mi się w trak-
cie studiów nad schematem SIŁY Marka Johnsona, ale chciałam jedynie zarysować 
problem tzw. metaforycznych rozszerzeń, który stanowi podstawę dla kognitywnego 
rozumienia schematów wyobrażeniowych i ich językowych realizacji.  

 O tych rozszerzeniach schematów działania siły na inne domeny poznawcze, 
szczególnie o tym, jak ten schemat realizuje pojęcie przyczynowości i modalności 
deontycznej w języku, pisali tacy kognitywiści, jak sam Johnson (1987), Talmy (1988) 
i Sweetser (1990)25. 

 Ja tymczasem zobaczyłam bardzo realne zastosowanie modelu dynamiki sił 
dla objaśnienia kilku (choć nie wszystkich) gestów batutowych. Oczywiście gesty nie 
poddają się schematom sił wymodelowanych przez Johnsona, ale niektóre z nich 
wręcz prototypowo modelują „działające siły”. Sądzę jednak, że właśnie gesty batu-
towe mogły być weryfikatorem wszelkich Johnsonowskich projektowanych schema-
tów sił, proponowanych poprawek Krzyszkowskiego i uporządkowań Libury. Dlacze-
go: ponieważ  oddziaływania „gestów sił są odruchowe” i stanowią pamięć doznają-
cego CIAŁA w tym zakresie. 

4.2.2. Rzeczywiste schematy dynamiki sił wyrażone w gestach 

4.2.2.1. SIŁA 

I tak sama s i ł a , jej posiadanie, a nawet jej brak pokazywany jest zawsze b a t u t ą  
p i ę ś c i . Desmond Morris, który chyba jako jedyny badacz gestów próbował zebrać 
i opisać najważniejsze batuty (McNeillowskie – beats) w pracy z 1977 roku pt. Man-
watching, samej batucie pięści poświęcił niewiele uwagi. Pisał: „Zaciśnięta pięść (The 
Tight First) […] choć nie posiada żadnej delikatności, sygnalizuje znaczną determina-
cję i siłę wypowiedzi26 (1977: 58).  

25 I można o tym szczegółowo przeczytać w pracy Libury (2000) w rozdziale 4., poświęconym wyłącznie temu 
zagadnieniu (s. 159–264). 

26 Zdaniem Morrisa, Batuta Zaciśniętej Pięści (The Tight Baton) to batuta znana wśród polityków. Jest uży-
wana w celu przekazania informacji o niezachwianej determinacji. 
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Morris nie miał jednak kognitywnego narzędzia ani w postaci schematów wy-
obrażeniowych, ani świadomości amalgamacji pojęciowej, dlatego jego opisy mogły być 
tylko intuicyjne i opisowe. Ale mówiąc o „determinacji” i „sile wypowiedzi”, sięgał po 
mentalny schemat „siły”, która wyobrażana jest niezmiennie w postaci „zaciśniętej pię-
ści” ciążącej w dół, tak naprawdę sygnalizującej fizyczną zdolność i gotowość do sta-
wienia oporu. Przykładowo, mówca mówi o własnym wyobrażeniu silnego człowieka. 

Dosłownie Jan Rokita mówi: Komuś podobnemu do siebie, to znaczy yy twarde-
mu, wydaje mi się dość mocnemu człowiekowi.  

i w obu dłoniach formuje batuty pięści, ciążące w dół: daje wyobrażenie schematu 
„siły”,  choć niekoniecznie chodzi tu już o siłę fizyczną, ale raczej o moce psychiczne.  

Z kolei to, że siła wyobrażana jest jako „możliwość stawiania oporu” pokazuje 
wypowiedź księdza, który w ten sposób (batutą pięści) ilustruje pojęcie „protestu”. 

Dosłownie mówi: I właśnie wczytać pewną... – raz jeszcze pozwolę sobie do tego 
wrócić – pewną pozytywną... my się musimy umieć zafascynować życiem, ponieważ – ja 
się zgadzam z tymi wszystkimi niepokojami, o których tu panowie mówili – tylko, że my 
samymi – powiedziałbym – protestami i oburzeniem nie zdziałamy wiele. I właśnie przy 
słowach protestami i oburzeniem formuje w dłoni „pięść” , która batutuje w dół.  
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Protesty i oburzenia to wyrażane postawy mentalne, ale ich schemat wyobrażeniowy 
jest fizyczny. Znów ciało podpowiada umysłowi, jak te postawy odczuwa i gestem to 
wyraża.  

I inny przykład, w którym mówca mówił o czymś, co jego zadaniem pozwala 
skutecznie walczyć z łamaniem praw pracowniczych i formuje w dłoni pięść, która 
kilkakrotnie uderza w dół – dosłownie mówi: Pozwalają skutecznie walczyć z łama-
niem praw pracowniczych. 

Zważmy, że tu w ogóle nie ma mowy o walce dosłownej: słowo „walka” użyte jest me-
taforycznie na określenie pewnych działań i politycznych zabiegów.  

Miał też rację Morris, że batuta ta wyraża pewną „determinację wypowiedzi”. 
Ale co ciekawe owa „determinacja” wcale nie musi istnieć po stronie nadawcy (i tego, 
który ją wyraża) – gest może imitować taką postawę o kimś innym (imitować po pro-
stu taką postawę), ponieważ jest znakiem schematu wyobrażeniowego i niekoniecz-
nie wyrazem własnej emocjonalnej postawy.  

Pokazał taki empatyczny stan mentalny Lech Kaczyński w debacie z Donaldem 
Tuskiem, mówiąc: Panie Donaldzie, pan kiedyś twierdził yyy tak bardzo jednoznacznie 
w jednym z wywiadów...  
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i przy słowach bardzo jednoznacznie pokazał „batutę pięści”, która świadczyła o „sile 
jakiegoś przekonania mentalnego” swojego adwersarza. Zaznaczmy, że w tekście 
– zdawałoby – się nie ma mowy o żadnej pojęciowej czy fizycznej „sile”, ale gest po-
zwala zrozumieć, że dla mówcy „jakieś jednoznaczne twierdzenie” to twierdzenie ma-
jące „siłę”.  

I jeszcze jeden przykład tego jakże wyrazistego gestu „mocy”. Narrator, tym 
razem Kuba Wojewódzki, mówi: W show-biznesie trzeba mieć świa... świadomość, co 
się chce osiągnąć. Ja to mam. I przy słowach mieć świa...  świadomość ręka formuje 
mocną pięść, która jest potrząsana, a następnie rozwiera się.  

Tym razem  schemat siły dotyczy pewnej równowagi i skupienia wewnętrznego. 

4.2.2.2. PRZYMUS 

Gestycznie Johnsonowski PRZYMUS (COMPULSION) = „coś popycha, naciska” jest 
realizowany tylko jako naciskanie; i to naciskanie z góry, czyli jako schemat SIŁY NA-
CISKAJĄCEJ Z GÓRY (i nie jawi się tu żadne popychanie).  

Sama doznałam działania takiej siły naciskającej z góry siły, gdy skierowałam 
pytanie do praktykantki dentystycznej. Zapytałam ją: Czy Pani dr X już jest? „Za mo-
ment” odpowiedziała i zobaczyłam, jak jej ręce wykonują gest sygnalizujący „znie-
cierpliwione uspakajanie” – ręce skierowane równo w dół naciskały powietrze, jakby 
chciały przycisnąć do podłoża jakąś „poruszającą się rzecz”, by ją unieruchomić. Gest 
był wyraźną reakcją na moje pytanie i do mnie skierowany – poczułam się potrakto-
wana jak „niesforne dziecko, które trzeba uspokoić”.  

Taką batutę czyni wielokrotnie Oleksy, który mówi: To będzie sprawdzian dla 
wszystkich ludzi, którzy bardzo chcieli być wybranymi. 

214 






Semantyczne ręce. Analizy 

czyli metaforycznie naciska na „wybranych posłów”, ujawniając własną i niewyarty-
kułowaną tu werbalnie myśl, że „będą kontrolowani”.  

Z moich obserwacji wynika też, że gest taki pojawiał się bardzo często wtedy, 
kiedy argumenty mówcy nie były w jego odczuciu wystarczająco uszanowane. Naci-
ska wówczas na nich (dosłownie i w przenośni) interaktywnie z prośbą o uwagę. 
Skądinąd poniższy przykład dobrze zilustruje też fakt, dlaczego temu samemu słowu 
może towarzyszyć inny gest i dlaczego zatem gesty to znaki myśli, a także „myślo-
afektów” (by nie zapominać o tej płaszczyźnie mowy wewnętrznej Wygotskyego) i jak 
zmienia się funkcja gestu w zależności od sytuacji dialogowej.  

A oto jeden tylko taki przykład: mówca mówi dosłownie: Można kształtować 
ją w oparciu i pokazuje, że pojęcie „kształtować” rozumie jako czynność fizyczną, tj. 
„uchwycenie w ręce czegoś w rodzaju plasteliny” i „lepienie jej przez gniecenie” 
i w rezultacie zmianę jej struktury. Widać to w szybkim ruchu obu rąk, które skurcza-
ją się i rozkurczają w powietrzu, zbliżając i oddalając od siebie. Użył więc schematu 
„siły manipulującej” i tym samym znów przywołał metaforyczne znaczenie tu użytego 
słowa kształtować do swej metonimicznej podstawy (lepić, scalać czynnościowo).   
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Co ciekawe jednak, nadawca w dalszym ciągu będzie nawiązywał do konceptu  „kształ-
towania” – tym razem jednak ktoś zacznie mu przerywać. Dosłownie narrator mówi: 
W każdym województwie trzeba ją kształtować, nie z myślą o stereotyp polityczny, 
a o to, co ludzi interesuje.  

Mówca robi się zniecierpliwiony i od  słowa „kształtować” znów wykona gest, 
ale inny i ten sam kilkakrotnie w dalszej narracji – tym razem gest nie będzie miał 
charakteru ideacyjnego, stanie się batutą interakcyjną, co wymuszone jest komunika-
cyjną sytuacją. Nadawca decyduje się na wywarcie nacisku na swojego niepokornego 
odbiorcę i pokazuje to ręką naciskającą z góry na dół i robi to kilkakrotnie, i coraz 
niżej, aż do umieszczenia ręki (a właściwie koniuszków palców) na blacie stołu. 
Teraz mamy do czynienia z realizacją schematu „siły nacisku”, nacisku z góry w dół 
– mającą na celu wyciszenie odbiorcy przez „nacisk na niego z góry i unieruchomienie
go” – „mowne” (bo nadawca chce go uciszyć, by mu nie przerywał), ale wyrażone ru-
chem fizycznym, który ustaje.  

4.2.2.3. BLOKADA 

Co ciekawe, Johnsonowska b l o k a d a  realizuje się gestycznie zawsze jako prototyp 
„wstrzymujących (wstrzymującej) dłoni”. 

Dłonie od siebie 
The Palm Front 

(Morris, 1977: 57) 
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Jednym z najbardziej uniwersalnych gestów ludzkich jest gest (batuta) wstrzymują-
cych (wstrzymującej) dłoni. Te ręce (ręka), choć różnie to może być wykonane, nie-
zmiennie wyrażają ten sam komunikat: nie podchodź; trzymaj się z daleka. Ręka od-
wrócona dłonią do innej osoby stanowi uniwersalny sygnał ODRZUCENIA, ponieważ 
odwzorowuje akt odpychania. Dłonie od siebie (The Palm Front) to w rezultacie odtrą-
cające dłonie protestującego. Dłonie są skierowane w stronę mówcy, jak gdyby chcia-
ły go obronić i odepchnąć jakiś wyobrażony przedmiot, który zbliża się z przodu. Wy-
rażony prze te batutę nastrój to odrzucenie. W kategorii modelu dynamiki sił bardzo 
dobrze można wyjaśnić interaktywny charakter tej batuty: nasz Agonista próbuje 
powstrzymać napierającą na niego frontalnie siłę adwersarza w postaci jego argu-
mentów i rękami stwarza barierę dla tej potencjalnie pojawiającej się siły Agonisty.  

Ta batuta wręcz prototypowo realizuje schemat  BLOKADY w Johnsonowskim 
modelu „dynamiki sił. Zobaczmy kilka przykładów:  

Tu narrator prowadzący program odruchowo przy słowach: „Tak, sekundecz-
kę, ja na razie się zwrócę do naszych telewidzów” blokuje dłonią napierającą siłę ko-
goś z sali, kto chce zabrać głos.  Jest to wyraźne. 

Podobnie jak w poniższym przykładzie, gdzie nie tyle chęć zabrania głosu zostanie 
powstrzymana, ale jego planowane działanie, tu wstrzymanie Antagonity jest bardziej 
mentalne, bowiem nie chodzi o wstrzymanie partnera, który chce zabrać głos, ale 
wstrzymanie zachowań czy poglądów, które ujawnią mądrość kobiety. Narrator do-
słownie mówi:  Ale uważajcie kobiety, jesteście intelektualistkami, faceci się boją takich 
mądrych kobiet, naprawdę. 
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I gestem wstrzymującej batuty odpiera takie wyimaginowane zachowanie. 
W poniższym przykładzie bardzo zdenerwowany mówca użyje obu rąk na 

stworzenie blokady, gestem tym wprowadzając zastrzeżenia w postaci samouspra-
wiedliwienia się, które i tak nie zostaną zauważone (usłyszane).  

Poniżej gestyczna blokada będzie wykonana nie tyle dla powstrzymania rozmówcy 
przed wejściem do tury konwersacyjnej, ile przed jego planowanym działaniem. 
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W poniższym przykładzie będziemy mieli też do czynienia z blokadą, ale tym razem 
blokadą słów kogoś, kto w ogóle nie jest na scenie zdarzeń. Sytuacja narratora jest 
zatem zarazem optymalna, jak i egocentryczna.  

Narratorka robi ten gest obiema dłońmi przy słowach: Przepraszam, to nie mo-
je, to Dody. 

Podobnie rzecz ma się tutaj, gdzie gość programu robi gest zastrzeżenia wobec słów 
kogoś, kto być może ogląda ten program. 
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I przedostatni już przykład, w którym rozmówcy wstrzymują się nawzajem gestem 
blokady po obu stronach odniesień interakcyjnych. 

Reasumując, Johnsowska BLOKADA realizuje się gestycznie jako schemat wyobraże-
niowy na płaszczyźnie interpersonalnego działania sił: wyobrażenia napierającej siły 
Antagonisty, którym jest partner dialogu albo nawet ktoś wyobrażony jako Antagoni-
sta i który chce się „poruszyć” słownie i jego ruch dialogowy zostaje powstrzymany. 
I wyzwalają go dwie sytuacje komunikacyjne: regulacja tury konwersacyjnej i wpro-
wadzenie w dialog własnego zastrzeżenia, czasem wewnętrznego zastrzeżenia.  

Jak w tym przykładzie: 
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kiedy mówca sam dla siebie zakłada blokadę niemówienia o czymś, co go korciło, 
żeby powiedzieć (chodziło o jakiś sekret na temat jakiejś kobiety).  

4.2.2.4. SIŁA PRZYCIĄGANIA – ODSUWANIA (ODPYCHANIA) 

W modelu Johnsona SIŁA PRZYCIĄGANIA (ATTRACTION) jawi się jako siła, która 
przeciąga ze względu na swoją atrakcyjność, ale jest (odwrotnie niż w innych jego 
schematach) siła statyczna, do której lgną inne siły. Wektor jakości tej siły jest więc 
odwrócony, to nie ona napiera czy blokuje, ale w jej kierunku coś podąża, chcąc być 
blisko ze względu na jej atrakcyjność (piękna, autorytetu itp.). Prototypowo jest to 
coś, co nas pociąga ku sobie i ku czemu człowiek skłania się, jeśli jest to postrzegane 
przez niego jako dobre – słusznie uważa Johnson. Czy jednak „biegnięcie ku” jest tu 
prototypem, a nie po prostu „przyciąganie tego czegoś do siebie”? Małe dziecko, gdy 
wyciąga ręce po atrakcyjną grzechotkę – dosłownie (i nie w przenośni) – nie może 
podążyć za nią (bo jeszcze nie umie chodzić), ale może wyciągnąć rączkę i dosłownie 
przyciągnąć ją do siebie. Takie działanie jest też prototypowo zawarte w leksemie 
przyciąganie. Oba przykłady, które wyłuskałam z mojej bazy danych dla zobrazowania 
tego schematu działania siły, obrazują takie aktywne przyciąganie do siebie „atrakcyj-
nych dóbr” w postaci komplementów i miłych słów ze strony partnera dialogu.  

Oto one: narratorka mówi: Tak czekam, kiedy zaczniesz mnie adorować. 
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i jej ręce niecierpliwie przebierają palcami, imitując właśnie „chwytanie i  przyciąga-
nie” abstraktów w postaci miłych słów czy adorujących (może nawet niewerbalnie) 
zachowań partnera. 

W drugim przykładzie jest to jeszcze wyraźniejsze: tutaj odbiorca nie mówi 
nic, tylko pokazuje gestyczny schemat przyciągania atrakcyjnej siły w postaci usły-
szanych z ust partnera dialogu „miłych słów”. Sytuacja jest taka: Kubie Wojewódz-
kiemu jego gość właśnie zaczyna prawić komplementy: mówi mu miłe rzeczy, a ten 
wykonuje gest przyciągania miłych słów, niejako pokazując: „daj mi tu więcej takich 
słów, sądów, opinii, wyraźnie przyciągając jak rzeczy słowa komplementu. A zatem 
schemat wyobrażeniowy jest taki: „komplementy to rzeczy, które pragnie się posia-
dać” i gest pokazuje ikoniczny wymiar tego schematu: trzeba je do siebie przyciągnąć 
(by znalazły się one bliżej naszego ciała). 
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Przyciągamy więc bliżej własnego ciała wszystko, co stanowi dla nas wartość, a że nie 
są to tylko abstrakty w postaci „miłych słów”, niech zaświadczy poniższy przykład, 
kiedy dziennikarka, przyjmując empatyczny punkt widzenia swojego rozmówcy, któ-
ry narobił długów kredytowych, pyta go w pewnym momencie: czyli łatałeś, konsu-
mowałeś, łatałeś, konsumowałeś, a nie zarabiałeś (i przy tych słowach imituje zagar-
nianie do siebie czegoś – tutaj wyobrażonych pieniędzy). 

Schemat wyobrażeniowy jest tak silny, że jego obrazowanie pojawia się nawet wtedy, 
kiedy predykat jest zaprzeczony. Tu pozwolę sobie na pewną dygresję i chwilowe 
odbiegnięcie od tematu głównego. Ta zasada dotyczy nie tylko schematu przyciąga-
nia, każdy predykat – jeśli jego znaczenie jest obrazowane jakąś gestyczna symulacją 
działania – będzie i jest obrazowany nawet wtedy, gdy pojawia się w wypowiedzi jako 
działanie zaprzeczone. Oto przykład: Donald Tusk w debacie z Kaczyńskim mówi: Ale 
sprawa jest dużo poważniejsza, za to ponosi Pan odpowiedzialnośc i Pani Minister i tego 
żadne słowa nie zamażą (i przy tych słowach jego wcześniej uniesiony w górę palec 
– oznaczający „to ważne” – symuluje akcję zamazywania słów).
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I inny przykład:  może trochę zabawny: mówca odnosi się do poprzednich słów swo-
jego partnera dyskusji: I ty mówisz, prawda, nie pij alkoholu, ha ha (i imituje czynność 
podnoszenia kieliszka do ust). 

Potwierdza to niewątpliwie tezę Wygotskiego o „absolutnej predykatywności mowy 
wewnętrznej”, gdzie takie predykaty mają swoje scenariusze działań utrwalone i ze-
schematyzowane motorycznie i oczywiście tezę Hostetter, Alibali (2008) o tzw. progu 
powstawania gestu.  

Powrócę tu jednak do głównego nurtu moich rozważań, w którym staram się 
za pomocą analizy gestów zweryfikować silne bądź słabe założenia dotyczące sche-
matu dynamiki sił Johnsona.  

Otóż wspominałam już, że Libura zaznacza, iż T. P. Krzeszowski sugerował, że 
Johnsonowski schemat SIŁY PRZYCIĄGANIA jest bardziej rozbudowany i składa się 
z dwu przeciwstawnych oddziaływań – PRZYCIĄGANIA i ODPYCHANIA. Pierwszy człon 
nacechowany jest pozytywnie, drugi – negatywnie. I za podstawowe doświadczenie, 
z którego wyłania się ten schemat, uznaje on pociągającą lub odpychającą dla czło-
wieka postać odbieranych doznań zmysłowych, wtórnie zaś np. atrakcyjność este-
tyczną rzeczy (por. Libura, 2000: 167) czy – jak pokazałam – także słów. Jest to intu-
icyjnie słuszne, aczkolwiek gesty ujawniają podstawę motoryczną tego mentalnego 
biegunowego aksjologicznie schematu PRZYCIĄGANIA i ODPYCHANIA, u którego 
podłoża zapewne leży wolicjonalna decyzja „CHCĘ/NIE CHCĘ. Jednak w jego biegunie 
negatywnym nie pojawiają się gesty ODPYCHANIA, tylko raczej gesty ODSUWANIA 
czegoś niechcianego poza najbliższą przestrzeń własnego ciała (prototypowo wyra-
żane fizycznym gestem „machnięcia ręką czy obiema rękami), a w silniejszej wersji 
mentalnej ODRZUCANIA. Zweryfikuję tę tezę i wyjaśnię: 

Popatrzmy: narrator mówi: No iii zapomnijmy o tym no (a ręka odrzuca jakiś 
tam  „przedmiot rozmowy” poza przestrzeń ciała, na jego bok). 
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„Zapomnijmy o tym”, oznacza więc: „oddalmy to w przestrzeni od siebie”, dosłownie 
„odsuńmy na bok”, poza granice naszego widzenia. 

Podobnie jest tutaj: gdy narrator mówi: możemy o tym nie mówić, a ręka od-
rzuca temat rozmowy na bok ciała. 

Wariantywność gestyczna tego schematu ODSUWNIA od siebie może jawić  się reali-
zacyjnie na kilka sposobów: można odsuwać coś na boki ciała, jak tu:  
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Można obiema rękami przenieść „nieważność rzeczy czy sprawy” na jeden bok ciała. 

I jeszcze jeden przykład: Jolanta Kwaśniewska prowadzi wywiad z fryzjerem i nagle 
go pyta: proszę powiedzieć, jeśli przychodzą dziewczyny... i w tym momencie, przyjmu-
jąc zresztą empatyczny punkt widzenia „owych dziewczyn”, wykonuje najpierw gest 
odrzucenia (nawet dwa razy), po czym dopiero mówi: ja nie chcę z panem dyskutować.   

Gest wyprzedził działania mowne – modalność wolicjonalną „nie chcę”, imitowaną 
gestem, gestem na wskroś użytym symbolicznie, ale i motywacyjnie: „nie chcieć” 
oznacza bardzo wyraźnie „ODSUWAM OD SIEBIE”. 

Generalnie schemat jest taki: wszystko, co ciało/umysł uznaje za nieistotne, 
nieważne w tym momencie (często werbalnie sygnalizowane frazą zwrotem „nieważ-
ne”) zostaje odsunięte ręką (rękami) poza swoje cielesne granice. Ale jeżeli tylko OD-
SUWA, mówi coś w rodzaju: tym możemy zająć się później (mogę to na nowo przysunąć 
i przypatrzyć się temu w innym czasie i miejscu, niekoniecznie teraz w naszej rozmowie, 
tu i teraz to jest nieważne), ale gdy macha rękami (ręką) z góry w dół, czyli ODRZUCA 
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i dodatkowo ocenia wartość „danej rzeczy-problemu” zgodnie z drugim schematem, 
który jest tu na schemat dynamiki sił ODSUWANIA nałożony i z siłami nie ma nic 
wspólnego, a mianowicie schemat W GORĘ TO DOBRZE / W DOŁ TO ZLE i jego wa-
riant aksjologiczny: GORA / WAZNE, DOŁ / NIEWAZNE. Zobaczmy to na przykładzie: 
narratorka mówi: Ja nie chcę zdradzać yyyy treści serialu, czy ona w końcu to dziecko 
usunie czy nie, ale je… Narratorka 2. w odpowiedzi: Ale już jest po emisji pierwszego, 
więc wiadomo, że nie usunie (macha ręką z góry w dół). 

Sygnalizując tym samym, że problem już nie ma wagi  i stał się mało znaczący (można 
go zatem nie podnosić, czyli wyrzućmy go w dół). 

Podobnie jest w następnym przykładzie, gdzie skromność aktora została wła-
śnie zasygnalizowana gestycznie gestem ODRZUCENIA. Narrator mówi: nasz film koń-
czy się taką sentencją jednego z bohaterów, którego zresztą ja gram. 
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A teraz przykład „mowy wewnętrznej” Donalda Tuska. Mówi on w debacie z Kaczyń-
skim: Niech Pan uwolni... – nie, ja w to nie wierzę akurat, bo Pan ma obsesję kontroli 
i przy słowach nie, ja w to nie wierzę, możemy zobaczyć, jak macha ręką z góry w dół. 

sygnalizując tym samym „próżny wysiłek” włożony w przekonywanie adwersarza, 
gestem machnięcia ręką z góry w dół mentalnie i pozasłownie ocenił ewentualną 
wartość szansy przekonania go do innych, niż jego własne poglądów – próżny trud, 
a zatem trud bez wartości, dlatego ręka odrzuca, a nie tylko odsuwa. 

Jeszcze wyraźniej wikłanie się dwóch schematów: dwóch różnych schematów siły 
widać w zachowaniu Kuby Wojewódzkiego w tym przykładzie, którego nie trzeba – moim 
zdaniem – komentować.

Wydaje się, że jeżeli schemat gestyczny ODSUWANIA to prosty schemat dynamiki sił 
(odsuwania na bok problemów czy spraw, tematów, a pierwotnie rzeczy przez po-
ziome machnięcie na nie ręką czy rękami), to jego realizacja w postaci RĘKI ODRZU-
CAJĄCEJ Z GÓRY W DÓŁ jest gestycznym amalgamatem wikłającym dwie mentalne 
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przestrzenie wejściowe: PW1 – to przestrzeń wejściowa, to schemat doświadczenio-
wy pozbywania się czegoś, co teraz nie jest istotne (poza ciało) – realizowany jako 
siła odsuwająca (ręka jest tą siłą) i druga przestrzeń wejściowa PW2 – to schemat 
wartości (WYSOKO/WARTOŚĆ – NISKO/BEZ WARTOŚCI, czyli schemat czynnościowy 
obniżania wartości, a w rezultacie mamy amalgamat gestyczny w postaci działania 
ręki ODRZUCAJĄCEJ – coś zostaje uznane za nie tylko nieistotne w tym kontekście, 
czasie, ale nieposiadające już w ogóle wartości.   

Takie silne zdecydowane odrzucenie ze względu na przypisanie czemuś jakiejś 
idei, myśli, pełnej wartości negatywnej obrazuje taki oto przykład, w którym narra-
torka po prostu mówi: w ogóle mnie to nie interesuje i można zaobserwować takie 
działanie rąk, które jest wręcz imitacją czynności „wyrzucania czegoś”. 

W ostatnim przykładzie ta czynność odrzucania uległa już schematyzacji, metoni-
micznemu skróceniu i widząc ten gest bez kontekstu, można by pomyśleć, że stanowi 
on realizację schematu odpychania. Tak jednak nie jest. Mówiący pierwszym gestem 
wyraźnie odsuwa niechcianą ideę, a następnie kilkakrotnie ją odrzuca (szkieletowym 
ruchem, który mógłby przypominać „odpychanie”). 
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i warto byłoby to na chwilę to pominąć, minister Balicki nie funkcjonuje nigdzie, nie bę-
dzie funkcjonował, w żadnej kam... kampanii wyborczej nie bierze żadnego udziału. 

Jak widać w tym przykładzie, analiza gestu, który również podlega procesom 
schematyzacji, wymaga od badacza bardzo dużej uważności, gdyż sam niuans ruchu 
i jego przestrzennej ścieżki wydobywa kryjące się za nimi mechanizmy motorycznych 
działań. Gdyby w analizowanych powyżej przykładach angażowany był schemat od-
pychania, motorycznie oprócz dłoni musiałoby się w to angażować ciało – ramiona 
i korpus wysuwający się do przodu, imitujący „pchanie czegoś”. Tak jednak się nie 
dzieje. Podobnie sam gest blokady uruchamia czynnościowo wysunięcie się ręki do 
przodu i powstrzymanie czegoś, zatem ręka zanim zablokowała napór agonisty, mu-
siała wysunąć się do przodu. Nie oznacza to jednak odpychania, bo zabrakło cielesne-
go naporu.  

Idąc dalej tym tropem, zastanawiałam się, jakie jeszcze „działające siły” odsła-
niają gesty. Myślałam, jak gestycznie realizowałby się Johnsonowski schemat USU-
NIĘCIA OGRANICZENIA (REMOVAL OF RESTRAINT)? Oczywiście najprościej mogli-
byśmy sądzić, że prototypowo zrealizuje to ręka np. otwierająca drzwi. Ale jednak      
– jak odczuwa to ciało i jak ono usuwa to, co na przykład umysł nazwałby przeszkodą
argumentacyjną czy ciężarem (mentalnym), którego trzeba by się pozbyć? Wydaje się 
intuicyjnie, że ciało chciałoby takie wewnętrzne ograniczenie z siebie zrzucić i roz-
luźnić się. Prototypem tego cielesnego działania byłoby wzruszenie ramion.  

4.2.2.5. SCHEMAT USUNIĘCIA OGRANICZENIA, czyli ZRZUCANIE BALASTU27 

Johnonowskie USUNIĘCIE OGRANICZENIA gestycznie realizowane jest właściwie 
przez wzruszenie ramion, które jest znakiem działającej uprzednio siły ograniczającej 
jakoś swobodę podmiotu, który tym gestem jej działanie niweluje przez ZRZUCANIE 
BALASTU. 

Wzruszenie ramion jako znak opisywane było już przez Darwina, który uwa-
żał, że naturalnym kontrastem dla uczucia bezsilności, związanego z gestem wzru-
szenia ramionami, jest oburzenie i towarzyszące mu takie zachowania, jak ustawienie 
ramion pod kątem prostym, wypchnięcie klatki piersiowej. Mylił się jednak – jak 
twierdzi Collett – gdyż wyrazy oburzenia nie są przeciwieństwem wzruszenia ramion, 
ale wyrazów dominacji. Nie to jest jednak istotne. Ważna jest treść przesłania, jakie ze 
wzruszeniem ramion wiążą badacze komunikacji niewerbalnej. Collett pisał: „Treścią 
komunikatu zawartego we wzruszeniu ramionami jest bezsilność. Osoba, która wy-
konuje ten gest, zdaje się mówić: «nic na to nie poradzę», «nie wiem» albo «to nie mo-
ja sprawa»” (s. 68). Gest ten wykonywany jest przez przedstawicieli różnych kultur 
i choć można zauważyć znaczne różnice w jego wykonywaniu, zawsze jest on wyra-
zem pewnego odrzucenia czy niechęci. Collett zauważa te różnice kulturowe; i tak, 

27 Może lepiej byłoby schemat ZRZUCENIE BALASTU odnieść do Johnonowskiego schematu PRZECIWADZIA-
ŁANIA niż do USUNIĘCIA OGRANICZENIA, ale to jednak wszysko jedno, bo przynajmniej gestycznie dynamika sił 
jawi się w tym zakresie jako jeden i ten sam schemat.  
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powołując się na spostrzeżenia Efrona, odnotował, iż Włosi gestykulują dużymi 
zamaszystymi okrągłymi ruchami w przeciwieństwie do Żydów, którzy trzymają łok-
cie blisko siebie, zatem i gest wzruszenia ramion jest u tych nacji inny. Włosi wykonu-
ją ten gest z podniesionymi ramionami, natomiast Żydzi są bardziej zebrani w sobie. 
„Z kolei francuskie wzruszenie ramionami – pisze Collett – odznacza się oszczędno-
ścią. Często towarzyszy mu jedynie ruch ust, które – poprzez opuszczenie żuchwy 
przy jednoczesnym zaciśnięciu warg i ściągnięciu kącików ust – przybierają kształt 
odwróconej litery «U». Typowemu francuskiemu wzruszeniu ramionami towarzyszy 
słowo «Boff!», wyraz trafnie oddający znudzenie i lekceważenie, którym Francuzi 
okraszają wzruszenie ramion. W ich wykonaniu gest ten służy często zbyciu natręt-
nego rozmówcy. Przekazywany tu komunikat brzmi: «Nie mam słów, nudzi mnie ta 
kwestia i nie dbam o nią», i jest niepodobny do tych, które wysyłają przedstawiciele 
innych grup etnicznych. Podczas gdy Włosi zdają mówić: «A co to ma wspólnego ze 
mną? Jestem niewinny!», żydowskie wzruszenie ramion bliższe jest zdaniu: «A co ja 
mogę?  Nic na to nie poradzę»” (Collet, 2004: 69). 

Daleko to posunięta interpretacja. Myślę, że Efron – pionier obserwacji zacho-
wań niewerbalnych – nie posunąłby się do tak drobiazgowych dociekań. Może nie są 
one wcale potrzebne, no i oczywiście zbyt ryzykowne interpretacyjnie. Patrząc na ten 
gest w kategoriach narzędzi językoznawstwa kognitywnego, możemy zauważyć to, 
czego nie postrzegli analitycy niewerbalni, a mianowicie fakt, że mimo różnic kultu-
rowych w jego wykonywaniu mamy tu do czynienia z tym samym schematem po-
znawczym, a mianowicie ze schematem motorycznym „zrzucania czegoś z pleców 
(jakiegoś ciężaru, balastu – którego się nie chce nieść. Wręcz przypomina to schemat 
człowieka niosącego na drągu wiadra wody28, który wreszcie  może je z ramion zrzu-
cić. A zatem jest to stale schemat: „zrzucenia z ramion jakiegoś balastu”, nawet jeśli 
owym balastem jest coś, co nie ma już fizycznego wymiaru wagi, tak jak „problem” , „ja-
kaś propozycja”,  „idea” czy wreszcie „sprawa”, którą w dialog wnosi partner tej roz-
mowy. Ciało pamięta ulgę zrzucenia balastu, który ciąży i którego wreszcie może się 
pozbyć, umysł z kolei nauczył się, jak ciało to wyraża, i w stanie mentalnego odrzuca-
nia jakiegoś problemu, sprawy czy idei imituje fizycznie ten ruch, mimo że rzeczy, 
które odrzuca nic a nic już nie ważą. Tak właśnie ciało uczy umysł i czyni go narzę-
dziem własnej ekspresji – ekspresji semantycznej. Generalnie gest „wzruszenia ra-
mion”, który może mieć zmodyfikowane  kulturowo „wykonania” i „niuansowe prze-
słania semantyczne” ma ciągle – moim zdaniem – tę samą uniwersalną podstawę ko-
gnitywną – fizyczne doświadczenie człowieka „pragnącego zrzucić z ramion niepo-
trzebny już balast”, który albo już doniósł, albo został mu wrzucony na ramiona 
wbrew jego potrzebom dźwigania go. Z kolei „wzruszenie jednego ramienia” jest in-
trygujące. Dlaczego tylko jedno ramię ciąży? Badacze przypisują temu zachowaniu 
pewien wymiar ironiczny. I chyba słusznie. Jest to zachowanie człowieka, który czuje, że 
„jakiś problem mu ciąży”, czyli, że go ma (w sensie dosłownym), że ten problem „jest” 

28 Językowy obraz świata okolic Beskidu wyspowego (a ściślej w Strzeszynach koło Limanowej) zachował 
jeszcze słowo „loskopy” na oznaczenie drąga na wiadra wody, które człowiek kiedyś zawieszał sobie na ramiona, 
choć nikt już dawno tak wody nie nosi.  
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i ciąży, ale on sam chciałby się go pozbyć – co przyniosłoby lekkość ciału. Zatem 
wykonuje wolicjonalny gest „pozbycia się problemu”, choć problem i tak jest i ciąży. 
Gest ten wykonał Jarosław Kaczyński na mównicy sejmowej przy słowach: „starałem 
się mówić tak, by [gest wzruszenia jednym ramieniem] nie obrażać”, co wywołało 
żywą reakcję posłów: brawa mieszane z dźwiękami ironicznego powątpiewania. 
Mówca zdawał sobie sprawę z tego, że w swoim przemówieniu wiele osób obraził, 
ale miał pragnienie mentalne zignorowania tego problemu – odrzucił więc „balast 
problemu”, by samemu poczuć ulgę i jakby „powiadomić ciało”, że go nie ma, choć 
umysł pozostał świadom jego obecności na scenie „sali sejmowej”. Ale ciało uczy 
umysł i – kto wie – może umysł Jarosława Kaczyńskiego dał się przekonać ekspresji 
ciała i uznał rzetelnie, że „przynajmniej starał się nikogo nie obrażać”. Oto nagranie: 

A oto inny przykład: pytanie dziennikarki do debatujących Donalda Tuska i Jarosława 
Kaczyńskiego dotyczy budowania autostrad. Dosłownie dziennikarka zapytała: kto 
ma budować te autostrady: państwo czy prywatni inwestorzy. Donald Tusk wzrusza 
ramieniem, pokazując, że to nie jest jego problem.
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A oto jeszcze jeden przykład, w którym mówiący nagle uświadamia sobie myślowo, że 
wysuwany problem nie jest może potrzebny. Dosłownie mówi: ale może to jest... może 
to jest tak, że my trochę przesadzamy z tym… 

Widać tu, jak próbuje zrzucić z jednego ramienia wysuwany „problemowy ciężar”. 
Poniższy przykład to narracja imitacji emocji: nieprzyjemnego zaskoczenia, 

które się chce usunąć – narrator opowiada o doznaniu swojego bohatera i widzimy, 
jak wczuwa się w niego tak silnie, że nawet jego ciało nabiera dyspozycji do wyraże-
nia tego stanu „nieprzyjemnego zaskoczenia”. Jest to narrator ematyczny.  

W zasadzie gest wzruszenia ramion (jednego ramienia) klasyfikowany jest przez ba-
daczy zachowań niewerbalnych jako znak adaptacyjny, ale chyba tak już się zesche-
matyzował, że możemy go zaliczyć do znaków, a nie oznak, także i dlatego, iż służy 
jako imitacja emocji (a nie jest po prostu wskaźnikiem emocji, co pokazał ostatni ana-
lizowany przeze mnie przykład, w którym narrator użył tego gestu dla wyrażenia 
stanu emocjonalnego swego bohatera). Tak czy inaczej, ten rodzaj cielesnej symboliki 
jest bardzo trwałym wyrazem schematu działania sił i reakcji na jej działanie: usuwa-
nie ograniczenia przez RZUCANIE BALASTU jako wyraz PRZECIWDZIAŁANIA.  
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Może też nabrać znaczenia interakcyjnego, jak w poniższym przykładzie, który 
najpierw wymaga omówienia.  

Aktor Tomasz Karolak został poproszony o zrobienie czegoś przed kamerą. Zro-
bił to, po czym niewerbalnie pokazuje zakończenie zadania i zadowolenie: ruch ciała 
prostującego się, i nie widząc aplauzu prowadzącego program Kuby Wojewódzkiego, 
który mu to zadanie zlecił, mówi: no co?, niewerbalnie wyraża: „masz wątpliwości?”, 
równocześnie wzruszeniem ramienia sygnalizując,  że  on  sam  już  się  tego  problemu 
pozbył i apeluje do prowadzącego o aplauz. Ten w końcu miną i niewerbalnym po-
twierdzeniem głowy je rozwiewa.  

I jeszcze jedna Johnsonowka siła: MOŻLIWOŚĆ realizowana jest gestycznie jako 
OTWARCIE się na nowe możliwości sprawcze, poznawcze i nowe możliwości działa-
nia sygnalizowane zawsze otwierającą dłonią (często też lekko wysuwaną do przodu 
– jakby w przyszłość właśnie).

4.2.2.6. MOŻLIWOŚĆ – OTWARCIE SIĘ, czyli gest otwartej dłoni 

Oczywiście wszystkie te możliwości działania uzależnione są od uzyskania odpo-
wiednich mocy (sił) sprawczych, czyli uzależnione od tego, co się na takiej otwartej 
dłoni znajdzie, tzn. czy będzie miało wartość. Nie może zatem dziwić, że właściwie 
każde pytanie (które jest mentalnym znakiem otwarcia się na nowe treści poznaw-
cze), jeśli jest ilustrowane gestycznie, jest obrazowane gestem otwartej dłoni.  

Oto kilka przykładów: 
Narratorka po prostu pyta: 
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Tu  z kolei narrator poszukuje rady: 

Albo jak w tym przykładzie, gdzie narratorka ufa, że jej rozmówczynie posiadają ja-
kieś sobie tylko tajemne sposoby działania, które ona także chciałaby posiąść.  
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Oczywiście takie przykłady moglibyśmy mnożyć, ale warto zauważyć, że w schemat 
„otwartej (otwartych) dłoni”, oprócz  idei przyjęcia pewnych nowych wartości, o czym 
miałoby zdecydować „ciążenie w dłoni” (a więc realizacja schematu siły w postaci 
WARTOŚĆ TO MATERIALNA WAGA (siła ciążenia))29, wikłany jest też schemat CZASU 
– nowa możliwość na przyszłość.

I ostatni przykład takiej wyprowadzanej gestem „otwartej dłoni” nowej na 
przyszłość możliwości – otwarcia pewnej skrywanej wiedzy, co ujawniło się w tej 
dość emocjonalnie obciążonej  wypowiedzi jednego z dyskutantów 

Mówiący jest wyraźnie zdenerwowany i jego wyciągnięta dłoń potrząsa „po-
znawczo” adresata, do którego jest skierowana i żąda od niego stworzenia nowych 
możliwości, czyli nowej poznawczo sytuacji. Narrator mówi: proszę bardzo, niech Pan 
ujawni, ilu agentów pracuje w Gazecie Wyborczej. 

Przypomnę, że McNeill analizowany przeze mnie gest „otwartej dłoni” nazywał PUOH 
– Palm Up Open Hand, czyli „otwarta dłoń skierowana w górę”. Oznacza on – jego
zdaniem – zazwyczaj prezentację lub „wręczenie” obiektu dyskursu interlokutorowi 
(2005: 49–51) i oczywiście dla niego to gest metaforyczny30. Morris zaliczył ten gest 
do batut i nazywał go The Palm Up (1977: 56 i n.). 

Bywa i tak, że mówiący rzeczywiście wręcza swoje argumenty odbiorcy, bywa 
jednak częściej odwrotnie – on je chce  otrzymać. Prototypowo bowiem ta batuta naj-
częściej towarzyszy pytaniu (na 30 zebranych przeze mnie przykładów gestu „otwar-
tej dłoni” 22 towarzyszyły pytaniu). Tak czy inaczej, schemat jest ten sam: OTWARCIE 
SIĘ NA NOWĄ MOŻLIWOŚĆ stwarzaną i OFEROWANĄ albo po stronie nadawcy, albo 
po stronie odbiorcy31. 

29 Ostateczną zapewne instancją, która leży u podstawy gestu „Otwarta dłoń” jest  motoryczny scenariusz 
„dawania i brania”, pierwotnie prawdopodobnie związany z przyjmowaniem pożywienia, ponieważ taki gest 
można obserwować także u małp człekokształtnych. Argumenty na rzecz tej ostatniej tezy (związanej z jedze-
niem) można znaleźć w: (Sowiar, 2011: 39–40), w odwołaniu do materiałów filmowych i prac Arbiba, Liebal i Piki 
(2008) oraz w ich materiale filmowym obrazującym takie gesty u orangutanów oferujących jedzenie.   

30 Gest otwartej dłoni (Palm Up Open Hand – PUOH) nazywany jest też gestycznym odpowiednikiem metafory 
przewodu. McNeill odwołuje się tu do badań Cornelii Müller (za: McNeill, 2005:50).  

31 Ta dyspozycja mentalna wyrażona „gestem otwartej dłoni” może mieć swoje konsekwencje pozytywne lub 
nie. Zależy to oczywiście od „zaważonych na dłoni wartości” – oferowanych darów (tak jak zapewne pierwotnie 
ważona była wartość jedzenia, które może być niewystarczające dla osiągnięcia sytości albo niestrawne). I jeśli to 
ważenie wypadnie pozytywnie, może nastąpić OTWARCIE SIĘ wyobrażane jako poszerzenie przestrzeni własnego 
pojemnika, który dzięki temu zdobywa nową przestrzeń na przyjęcie czegoś nowego. Stąd zapewne mówimy 
metaforycznie: „Otworzył się na jego propozycję i przyjął ją”. 
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Reasumując: w najbardziej pierwotnym wyrazie  ucieleśnionego myślenia, czy-
li w gestach, Johnsonowksie schematy dynamiki sił jawią się następująco:  

I. SIŁA – gestycznie jawi się jako: zwartość, moc i sprawczość (batuta pięści) 
II. PRZYMUS – gestycznie jawi się jako realizacja schematu SIŁY NACISKAJĄCEJ

Z GÓRY (batuta „naciskającej dłoni”)
III. BLOKADA – jawi się jako WSTRZYMANIE napierającej siły słów i działań (ba-

tuta blokady ręką/rękami)
IV. PRZYCIĄGANIE/ODRZUCANIE jako schemat działania jawi się gestycznie: PRZY-

CIĄGANIE DO SIEBIE (przyciągające dłonie, przyciągająca dłoń – versus ODSU-
WANIE OD SIEBIE – batuta „machającej/machających dłoni w bok, a w silniejszej
wersji ODRZUCANIE: batuta „machającej/machających dłoni z góry w dół”)

V. USUNIĘCIE OGRANICZENIA/PRZECIWDZIAŁANIE jawi się gestycznie jako 
ZRZUCENIE BALASTU (wzruszenie ramion, wzruszenie jednym ramieniem) 

VI. MOŻLIWOŚĆ – jawi się gestycznie jako realizacja schematu OTWARCIA SIĘ, pro-
totypowo wyrażana batutą otwartej/otwartych dłoni jako wskaźnika mentalnej
gotowości podmiotu na przyjęcie nowych wartości poznawczych poszerza-
jących jego możliwości sprawcze (siłowe). Taki stan OTWARCIA SIĘ wyraża się
gotowością pytającego podmiotu (jeśli jest to pragmatycznie stan rzetelnego za-
pytywania).

To, co – jak sądzę – udało mi się uchwycić to to, że batuty, a właściwie pewna
ich część, ujawniają taki model wyobrażeniowy działania dynamik sił, jaki zachował 
się w doświadczeniu cielesnym człowieka i jego działaniach fizycznych (kinetycz-
nych) w tym zakresie. 

Nie sądzę jednak, aby zaproponowane przez Johnsona schematy wyobrażenio-
we dynamiki sił wyczerpywały rzeczywiste schematy wyobrażeniowe tkwiące 
w mentalnym tle batutowych gestów. Szczególnie subtelniejsze batuty, takie jak batuta 
„istoty rzeczy”, batuta „palca wskazującego” czy „chwyt precyzji” nie bardzo poddają się 
tym schematom – to  raczej ruchy precyzujące, cyzelujące niż oznaki napierającej siły.  

Jak zauważył Desmond Morris – „ze wszystkich części ciała ludzkiego dłonie są 
chyba najbardziej aktywne, a jednak rzadko zdarza nam się słyszeć, aby ktoś uskarżał 
się na zmęczone ręce” […]. Wyliczono, że w ciągu całego naszego życia nasze palce 
zginają się i prostują co najmniej 25 milionów razy. Kiedy człowiek uwolnił wreszcie 
ręce od poruszania się zarówno po ziemi, jak i po drzewach, mógł wreszcie przezna-
czyć je do manipulowania. Był to zapewne jeden z najważniejszych kroków w całej 
ewolucji ludzkiej (Morris, 1993: 145). I – jak sądzi Morris – wtedy właśnie staliśmy się 
zręczni, bowiem pokonaliśmy pewien próg dzielący nas od świata: „nic nie było 
niebezpieczniejsze od naszych chwytnych palców” (tamże). 

Przeciętna ręka mężczyzny potrafi chwytać przedmiot z siłą około 45 kg 
(co stanowi mniej więcej dwukrotnie większą siłę niż chwyt ręki kobiety). W ten spo-
sób – twierdzi Morris – człowiek wypracował sobie tzw. imadłowy chwyt ręki, który 
był szczególnie użyteczny w wytwarzaniu broni, a także w rzucaniu przedmiotami, 

237 



Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia 

238 

tłuczeniu, skręcaniu, rozdzieraniu, czepianiu się i noszeniu. Ale SILNY CHWYT (IMA-

DŁOWY)32 – zdaniem Morrisa – to tylko połowa sukcesu ludzkich rąk. Druga połowa 

to CHWYT PRECYZYJNY33. I jeśli siłę nadaje ręce przeciwstawienie kciuka pozostałym 

palcom (batuta pięści), to precyzję – opozycja samych czubków palców. Pod tym 

względem – ja zauważa Morris – kobiety górują nad mężczyznami (kobiety zawsze 

celowały w szyciu, robieniu na drutach, tkaniu i sztukach zdobniczych) (Morris, 1993: 

145–146). 

A zatem sama analiza gestów naprowadza mnie na konieczność uzupełnienia 

propozycji Johnsona i jego modelu dynamiki działania siły o inne działania ruchowe 

w formie chwytów precyzji, czyli manipulacyjnej działalności rąk, a co za tym idzie, 

wychwycenie schematów wyobrażeniowych, które za tymi cyzelującymi czy punktu-

jącymi ruchami rąk tkwią.   

4.2.3. Schematy manipulacyjne tkwiące za gestami batutowymi 

Różni badacze intuicyjnie wyczuwali różnice w tzw. batutowaniu „siłowym” i bardziej 
subtelnym ujmowaniu retorycznego tematu. Kępiński (1977: 29 i n.), wielki znawca 

psychologii ludzkiej, bardzo intuicyjnie zauważał, że ręce – obok chwytania i funkcji 

manipulacyjnej – spełniają również ważną funkcję komunikacyjną. Uważał, że w każ-

dym z tych aspektów przejawiają się różne uczucia. I tak w „aspekcie chwytnym wy-

raża się ogólny stosunek do rzeczywistości. Jeśli przepojony jest on miłością, ruchy 

ręki stają się miękkie, pieszczotliwe, chwilami drapieżne, gdy w zenicie uczuć wystąpi 

ambiwalentna oscylacja. W nienawistnym stosunku do otoczenia ręce zaciskają się 

w pięści, przygotowane są do walki. W lęku przed otoczeniem człowiek wykonuje 

gesty obronne, odpycha otoczenie od siebie. W poddaniu się rzeczywistości ręce opa-

dają w geście rezygnacji”. I dalej: „inaczej formują się ruchy ręki, a co za tym idzie 

– jej kształt, gdy praca jest prosta, ale ciężka, wymagająca przede wszystkim siły, ina-

czej zno w, gdy ma charakter raczej zabawy lub precyzyjnej manipulacji” (Kępin ski, 
1977: 30). 

Różnie też na ten temat spekulowano. Donald Bushman w Przeglądzie Reto-

rycznym (Rhetoric Review) podaje, że Zenon używał figury „otwartej dłoni” dla okre-

ślenia retoryki i „zaciśniętej pięści” dla określenia logiki. Terminy te zrewidował 

w 1969 roku Edward Corbett, uznając, że oba należą do retoryki, z tym że „otwarta 

dłoń” symbolizuje perswadowanie przez odwołanie się do zdrowego rozsądku i środ-

ków pojednawczych, natomiast „zaciśnięta pięść” symbolizuje przekonywanie za po-

mocą środków nieracjonalnych, niewynikających (non-sequential) i często niewerbal-

nych (za: Bushman,1998: 253). 

Morris (1985: 56–63) zauważył, że batuty dają się w zasadzie podzielić na 

dwie generalne grupy: albo są to – tak jak chciał McNeill – uderzenia (beats) w powie-

trze (ostre i cięte lub bijące), albo delikatne chwyty w powietrzu (chwyty precyzji 

32 Nasza prototypowa batuta pięści. 
33 Prototypem najdoskonalszego chwytu precyzji mogłoby być prowadzenie smyczka. 
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i cyzelowania). Ja sama sugerowałam, że: „W ten sposób mówcy niejako nieświado-

mie wyrażają wciąż zmieniające się ich nastroje i ustosunkowania do wyrażanych 

i zasłyszanych treści, i generalnie mogą przechodzić od uderzeń do chwytów precyzji. 

Zauważyłam jednak, że mówcy preferują pewne style batutowania bardziej, a inne 

mniej. I tak, subtelni mówcy, wyrażający treści delikatnej, czy to estetycznej, czy to 

filozoficznej natury, chętniej używają batut precyzowania” (Antas, 2001: 453). Ale 

oczywiście wszystko to tylko intuicje. W rzeczywistości mówca ma do dyspozycji 

wszystkie możliwe chwyty czy uderzenia, a to które stosuje zależne jest od schematu 

wyobrażeniowego, jaki tkwi w jego mentalnej scenie prezentacji idei (w sferze ide-

acyjnej), albo od tego, co dzieje się na interpersonalnej scenie zdarzeń. 

4.2.3.1. CHWYTY  PRECYZJI 

W zasadzie są dwie wersje tego chwytu: batuta „istoty rzeczy” (przez Morrisa nazy-

wana The Hand Purse)34 i „chwyt precyzji”. Aby zrozumieć, dlaczego chcę je połączyć, 

muszę zacząć od przykładu, w którym żadnej z tych batut jeszcze nie ma, choć  tam 

już tkwi ich zalążek.  

Narator w tym przykładzie wykonuje małą narrację opowiadania. Dosłownie 

mówi: Indianin wypływa do plemienia sąsiedniego, które jest już ucywilizowane i zbie-

ra, co znajdzie. Dla niego to ciekawe rzeczy  i przy tych ostatnich słowach widzimy, jak 

ręce pocierają wyimaginowane, ale fizyczne przedmioty, by rozpoznać sensorycznie 

ich rzeczywistą wartos c .  

Manipulacyjne źródło tego gestu tkwi zapewne w schemacie motorycznym „zgarnia-

nia”. Prawdopodobnie człowiek rozpoznawał rzeczy i ich właściwości dopiero wtedy, 

34 Ze względu na wizualne podobieństwo tego gestu do sakiewki czy też damskiej portmonetki, ale ta obra-
zowa nazwa nie ma nic wspólnego z kognitywną podstawa tej batuty. (Morris, 1977: 58). Prof. Elżbieta Taba-
kowska kiedyś w rozmowie prywatnej zaproponowała ciekawsza nazwę dla tej batuty, a mianowicie Tulipan 
Dłoni. Rzeczywiście lepiej oddawałoby to kognitywną podstawę tego gestu, ponieważ ta nazwa przywodzi  
wyobrażenie zamykającego się i skupiającego wewnątrz siebie kwiatu. Ale nazwa „istota rzeczy”, choć mniej 
elegancka, po prostu naprowadza na myślowe zakotwiczenie się tego gestu.  
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gdy mógł je ująć w całości nie tylko wzrokiem, ale manualnie i dotykowo (dzięki czemu 

rozpoznawał, do czego może je użyć lub czego najlepszymi narzędziami będą).  

To poszukiwanie sensoryczne schematyzuje się w batucie „istota rzeczy”, 

w której mówca niejako „zgarnia” pewne rozważane przez niego już bardziej abstrak-

cyjne rzeczy, aby je scalić w pewną kwintesencyjną jedność, jak w poniższym przy-

kładzie, gdy mowa o „esencji osobowości męża”. Narratorka mówi:  Chcę powiedzieć 

o Lucjanie, że jest to człowiek, który jest samą cudowną pogodą radością i widzimy, jak

jej dłoń skupia się i łączy wszystkie palce, i taka „skupiona dłoń” batutuje. 

Narratorka gestem „istoty rzeczy” ujawnia, że właśnie wydobyła, odnalazła istotę 

człowieczeństwa (czyli „istotę rzeczy”) swojego męża.  

W następnym przykładzie zobaczymy, że gest ten najwyraźniej trzeba wiązać 

ze  „stanem mentalnym poszukiwaniem esencji rzeczy”. Narrator tym razem mówi 

o samym sobie: Aha, nie, bo wiesz co, bo dopóki nie zrobiłem pierwszego filmu, to zna-

czy nie zagrałem w pierwszym filmie i nie zobaczyłem siebie, wiesz, po paru miesiącach 

na ekranie, to w ogóle nie wiedziałem... nie wiedziałem, kim ja yyy w ogóle jestem. 
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I widzimy wyraźnie proces „poszukiwania swojej własnej osobowości”  (istoty same-

go siebie) w przeobrażającym się geście (najpierw imitującym spojrzenie z zewnątrz 

na samego siebie – ręka imituje zewnętrzne okno, przez które nasz narrator spogląda 

na siebie), by w końcu powrócić i „zebrać, zgarnąć samego siebie w pewną całość” 

– gestem „istoty rzeczy”.

 Jeżeli w batucie „istoty rzeczy”, tkwi jeszcze szczątek motorycznego rozpo-

znawania rzeczy, przez próby uchwycenia jej esencji (co oczywiście podlega metoni-

micznemu skracaniu i abstrahowaniu na potrzeby komunikacyjne), to w „chwycie 

precyzji” to sedno rzeczy zostało już złapane i uchwycone.  

Batuta „chwyt precyzji” to zakończony proces poszukiwania zawarty jeszcze  
w batucie „istoty rzeczy”. „Chwyt precyzji” pojawia się silnie wtedy, gdy jej wykonaw-

ca nagle uzyskuje jasność mentalną lub bardzo silnie wierzy, że oto znalazł tę istotę 

rzeczy – że jest w jej posiadaniu, a właściwie ją złapał i trzyma. Bardzo ładnie ilustru-

je to czysto i w pełni wykonana batuta „chwytu precyzji” zaprezentowana przez re-

daktorkę programu, próbującą wyeksplikować problem, o którym mówi jej zaproszo-

na kobieta gość. Redaktorka nagle wykazuje zrozumienie dla jej postawy (poświęce-

nia siły związku z mężczyzną ze względu na dziecko z pierwszego małżeństwa) i wy-

raźnie wbija się w słowa swej interlokutorki, jakby chciała powiedzieć: ach wreszcie 

rozumiem, a swoje zrozumienie trzyma jak skarb między dwoma palcami.  

A oto jeszcze przykłady, które wyraźnie pokazują, że chwyt precyzji wyraża zakoń-

czony mentalny proces poszukiwawczy sedna sprawy czy istoty rzeczy i mówiący 

uzyskuje pewność jego posiadacza.  
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W pierwszym narrator wyraża to też słownie, mówiąc: I jestem przekonany. 
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Na zakończenie tych rozważań nad dwiema wersjami gestu PRECYZJI zobaczmy frag-
ment ukazujący, jak premier Tusk przechodzi od gestu „chwytu precyzji” do batuty 

„istoty rzeczy” i znów powraca do „gestu precyzji”, by dać wyraz swemu wewnętrz-
nemu przekonaniu o słuszności sedna sprawy czy istoty rzeczy stawianego tu prob-
lemu.  

Reasumując: można sądzić, że „chwyt precyzji” ma swoje źródło w motorycznym 

schemacie czynności chwytania małych przedmiotów w palce, takich jak igła, w czym 

– jak zauważył Morris – celowały kobiety (w szyciu, robieniu na drutach, tkaniu

i sztukach zdobniczych)35. Ale oczywiście taka motywacja bardzo się już zatarła, a oba 

warianty gestów, wyrażające dążenie mówcy do odnalezienia i uchwycenia PRECYZJI 

tematu, tak się zeschematyzowały, że można już mówić o ich konwencjonalnym zna-

czeniu, aczkoliwie to, co je odróżnia od emblematów, to zarówno ich większa warian-

tywność wykonania, jak i fakt, że każda modyfikacja ich formy nieco modyfikuje ich 

znaczenie (co widzieliśmy na przykład w tym  przypadku „otwartej dłoni”, kiedy mów-

ca mówi: proszę bardzo, niech Panu ujawni, ilu agentów pracuje w Gazecie Wyborczej 

35
 Taką podstawę motoryczną (chwytania w palce małych przedmiotów) tego gestu upatruje też Sowiar (2011: 

94) i odwołuje się w zakresie znaczenia tego gestu do empirycznych badan  Rebecci Webb, badaczki języko w 
migowych, która twierdzi, iż taki gest „[...] powtarza się w sytuacjach, w których mówiący stara się pokazać 
dokładnie, w czym rzecz lub gdzie tkwi różnica” (1996, za: Kendon, 1997: 119,  za: Sowiar, 2011: 94–95).
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i „potrząsa nią”, co zdradza dodatkowo jego niecierpliwość poznawczą, a właściwie 

chęć „potrząśnięcia” swego rozmówcy.  

Na fakt wariantywności wykonawczej tego typu gestów zwracał także uwagę 

McNeill, uznając tę cechę gestykulacji za linię demarkacyjną oddzielającą gesty od 

emblematów na skali Kendona.  

W emblematach związek między formą i znaczeniem jest na tyle sztywny, że 
funkcjonuje on na zasadzie „wszystko albo nic” – tzn. albo zostaną spełnione pewne 

normy formalne i rozpoznajemy gest jako emblemat o określonym znaczeniu, albo nie. 

Według McNeilla cecha ta jest wspólna emblematom i morfemom. Natomiast w po-
zostałych gestach modyfikacja formy skutkuje modyfikacją znaczenia. Np. gest pier-
ścienia wykonany za pomocą kciuka i palca środkowego zamiast palca wskazującego 

nie zostanie rozpoznany jako „OK”, ale wciąż może być interpretowany jako gest 

precyzji (w geście precyzji palce nie muszą również stykać się, tworząc zamknięty 

krąg, mogą pozostać w pewnej odległości). Znaczenie gestu PUOH można niuansować, 
zmieniając napięcie dłoni lub zginając lub rozprostowując palce – emblematy nato-
miast nie poddają się takiemu stopniowaniu (McNeill, 2005: 49–51). Podobnie sądzi 

Kendon, który podkreśla skonwencjonalizowany charakter niektórych gestów zależ-
nych od mowy – są to głównie gesty, które on sam zaliczał do kategorii gestów 

„pragmatycznych”, takie jak omawiany tutaj „gest precyzji” czy gesty z „rodziny 

otwartej dłoni” (Kendon, 2004: 225 i n.), ale których podstaw kognitywnych nie ba-

dał36. Ja jednak sądzę, że nieprzypadkowo na przykład batuta poszukiwania „istoty 
rzeczy” przypomina znany gestyczny emblemat: 

37

kto ry ma też swój frazeologiczny odpowiednik weź się w garść! Sens tego zwrotu można 
przekazac  opisowo zdaniem: ‘Postaraj się opanowac , przejmij kontrolę nad samym sobą, 

uspoko j się i zacznij działac  (skutecznie/racjonalnie/normalnie)’. Sądzę, że zaro wno 

36 Sam Kendon jednak (2004: 159) przyznaje, że określenie tychże funkcji „pragmatycznymi” nie jest satysfak-
cjonujące, nie znajduje jednak lepszego terminu. Sądzę, że trzeba było wprowadzić taką specjalną kategorię po 
tym, jak McNeill okroił kategorię „batuty” z ich rzeczywistej komunikacyjnej funkcji i różnorodności kognitywnej 
postaci.  

37
 Co ciekawe, moja magistrantka, kto ra poro wnywała związki frazeologiczne dotyczące tzw. somatyzmo w 

w języku polskim i bułgarskim wykazała, ze polski frazeologizm Weź się w garść tłumaczy się najlepiej przez buł-
garskie Вземи се в ръце! (dosłownie: Weź się w ręce!), co obrazowane jest w jej pracy schematem „samoobejmo-
wania siebie” (Gueorguieva-Podlaszewska, 2003: 51–53, tam też zawarty jest rysunek tutaj cytowany – nr 4, s. 54). 
Mniemac  można zatem, że Bułgarzy nie będą w gestykulacji używac  batuty czy gestu pragmatycznego „poszuku-
jącego istoty rzeczy” obrazującego to poszukiwanie gestem „zbieraniem czegos  w gars c ”.  
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batuta precyzowania w poszukiwaniu „istoty rzeczy”, jak i wskazany emblemat mają 

taką samą podstawę kognitywną, a mianowicie to, co wskazałam powyżej, czyli szczą-

tek motorycznego rozpoznawania rzeczy przez próby uchwycenia jej esencji i sku-

pienia jej w jedną całość.  

I właśnie silna konwencjonalizacja i silna szczątkowość ruchu utrudniała mi 

wręcz rozpoznanie schematu motorycznego (manipulacyjnego) stojącego za często 

uzywaną batutą „odcinania się”. Wyjas nię dlaczego. Batutę, o kto rej mowa, nazywam 

batutą „zamykania się”.  

4.2.3.2. ZAMYKANIE SIĘ – batuta „odgradzania  się od sprawy” 

Morris  nazywa tę batutę Nożyce (Hand Scissor) i opisuje ją tak: „oba przedramienia 

przecinają się horyzontalnie, a potem rozchodzą na zewnątrz. Batuta nożyc nadaje 

wypowiedzi atmosferę sprzeciwu bądź odrzucenia. Wygląda to tak, jak gdyby za po-

mocą tej batuty mówca chciał się przebić przez wrogi mu teren, zaprzeczając jakie-

mukolwiek sprzeciwowi poprzez odrzucanie go od siebie tak na prawo, jak i na lewo” 

(Morris, 1977: 58). Kognitywna podstawa przywołująca intencję protestu jest tutaj 

słuszna, ale sama nazwa jest bardzo myląca, bo nasuwa jako podstawę działania ma-

nualnego „cięcia nożyczkami”, a nie takie działanie wydaje się leżeć u podstaw tego 

gestu. Najpierw pokażę przykład:  

Narrator mówi: Ja zaprzeczam, dementuję, dementuję. 

Nożyce 
Hand Scissor 

(Morris, 1977: 51) 
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I widzimy, jak podobnie do schematycznego rysunku Morrisa ręce wykonują coś na 

kształt obusiecznego cięcia w powietrzu, nawet dwa razy i rzeczywiście krzyżują się, 

co wizualnie przypomina nożyce. Widać więc, jak sugestywne wydaje się pomyślenie 

o tym geście jako znaku mentalnego „odcinania się od sugerowanych treści, działań

czy czynów”. 

Podobnie tutaj: narrator w tym przykładzie przyjmuje pozycję empatyczną 

i mówi o swoim bohaterze: I wtedy już mu nic nie mogą zrobić...

Gestem „krzyżowania się ramion”  przekazuje treść: „że nic już z zewnątrz nie ma do 

niego dostępu”, czyli, że jest bezpieczny. Podobnie zresztą jak tutaj, kiedy narrator 

mówi:  Ja swego życia prywatnego nie sprzedaję. 

Oczywiście we wszystkich tych przykładach mamy bardzo ostre przeczenie (negację 

dodatkowo obrazowaną) i jakiś protest, ale czy jest to „odcięcie się” (czy jest to cięcie 

nożyc)? Oglądając ten fragment, chyba nie można już być tego pewnym. Narratorka 

mówi: że tutaj nie będzie ani serialu... konwencje. 
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I widzimy, jak gestyczne przeczenie zaczyna jakoś płynąć bardziej w pionie, jakby 

zasuwały się zasłony i kończy cięciem. Co charakterystyczne tutaj – nadawca mówi: 

Powiedziałeś mi: Kuba, rok dwutysięczny zamykam T-Love i wykonuje tę batutę do-

kładnie przy słowie „zamykam”. 

A tutaj zobaczymy dłonie przecinające się, ale całkowicie w pionie. Narratorka robi 

ten gest, mówiąc:  To nie jest prawda. 
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Sądzę, że podstawa manipulacyjna tego gestycznie silnego przeczenia jest taka: jest to 

imitowanie braku dostępu – zamknięcie przejścia tak szczelne, że zamyka się równo-

cześnie możliwe dojścia z obu stron; że wręcz „mentalne drzwi” zachodzą na siebie, 

by nie znalazła się tam żadna szczelina, przez którą można by się choćby ukradkiem 

wślizgnąć. 

Jest to zatem schemat przywołujący w swej postawie nie cięcie i nie działanie 

nożyc, ale schemat działania zamykający wszelki dostęp z zewnątrz – schemat odgra-

dzania się całkowitego. Zatem u podstaw tego gestu tkwi motoryka działania ZAMY-

KANIA DOSTĘPU, ale zeschematyzowanie tej czynności i jej metonimiczny skrót ro-

biony na potrzeby komunikacyjne zatarł już prawie pełnię motorycznego (kinetycz-

nego) działania, jakie leżało u jego podstaw, stąd może naprowadzać nas na błędne 

i równie skrótowe interpretacje.  

Tak będzie z wieloma gestami towarzyszącymi mowie, ale silnie już skonwen-

cjonalizowanymi, a jeszcze silniej z gestami emblematycznymi – o czym doskonale 

wiedzą badacze tych ostatnich, pisząc, jak często już nie można ich podstawy moty-

wacyjnej odkryć.  

Motywacji gesto w emblematycznych rzeczywis cie trudno niekiedy dociec z po-
wodo w ograniczen  badawczych w tym zakresie (nie możemy odtwarzac  historii ich 

powstania), ale nie jest tak z gestami towarzyszącymi mowie, bowiem uważne prze-   
s ledzenie wielu ich warianto w może, tak jak w tym analizowanym przykładzie, na-
prowadzic  nas na włas ciwe kognitywne postawy metonimii tego gestu. Są one wi-

zualnie jeszcze niezatarte w poniższej gestycznej wersji wykonania tej batuty: 

4.2.3.3. WYNOSZENIE PROBLEMU: batuta „palca w górze – to ważne”

Nie ma wątpliwości, że za gestem palca wskazującego uniesionego w górę każdora-

zowo tkwi batutowe przesłanie „TO WAŻNE”38. 

38  Pisała o tym Załazińska (2006: 149): „Kiedy nadawca chce szczególnie podkreślić coś w swojej wypowiedzi, 
kiedy uznaje to za niezwykle ważne, bardzo często w takiej sytuacji wykonuje gest „palca wskazującego uniesio-
nego w górę” i analizowała tam bardzo dużo wariantów tego gestu i zmieniających się komunikacyjnie przesłań  
w zależności od tego, jak ten palec był skierowany (w górę, w dół czy wprost) i w jakim poruszał się tempie. 
W moim materiale badawczym zgromadziłam 44 przykłady batuty samego „palca w górę” i jestem pewna, że 
zawsze niesie on to samo przesłanie „TO WAŻNE” .  
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Zastanawiało mnie jednak zawsze, jaka konceptualizacja kryje się za tym. Dla-

czego „to ważne” wyrażane jest właśnie w taki sposób, a dzieje się tak nader często. 

Otóż batuta palca w górę jest tak skonstruowana, że mówca „dotyka problemu, wła-

śnie tym palcem i go podnosi, podnosi go dosłownie – fizycznie sytuując go wyżej”. 

Działa więc tutaj schemat wyobrażeniowy: „WYSOKO – WAŻNE, NISKO – NIEWAŻNE. 

Jak tu, kiedy mówiący wręcz mówi: Ważna informacja, unosząc przy tych słowach 

wskazujący palec w go rę. 

To wręcz prototyp tekstowy tej batuty. 

Czy tutaj, kiedy mówiąca wysuwa w górę palec wskazujący, chcąc wprowadzić 

ważne – jej zdaniem – zastrzeżenia, mówiąc:  Ale chciałam, ale chciałam powiedzieć... 

Podobnie inny mówca też zastrzega się, unosząc palec wskazujący w górę przy sło-

wach:  Ale pamiętam o nim. 
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Kiedy dla oponentów debaty „ważność dotyka” imputowania określonych intencji 

drugiej strony jako istotnych w sporze (tu przykładowo „popierania czegoś”), czemu 

adwersarz zaprzecza; dwa palce (obu rozmówców) pojawiają się w górze prawie 

w tym samym momencie.  

Dosłownie narracja jest taka: gdy jeden z narratorów mówi: Otóż w tej chwili 

po słowach Pana Prezydenta, który tak naprawdę poparł elementy konstytucji europej-

skiej (cały czas w tym momencie utrzymując batutę „chwytu precyzji”), jego adwer-

sarz się wtrąca, mówiąc: Nie poparł (wyprzedzając to słowne zaprzeczenie właśnie 

batutą „palca w górę”), na co pojawia się natychmiastowa reakcja oponenta w postaci 

takiej samej batuty, która towarzyszy słowom: elementy konstytucji europejskiej po-

parł i nakładająca się na ten tekst jednoczesna czasowo wypowiedź oponenta: pan 

wprowadza opinię publiczną w błąd, po czym – jak to zawsze bywa z nieuszanowany-

mi zastrzeżeniami – kategorycznie powtarza gest batuty „palca w górę” i słowa: Nie 

poparł z jednoczesnym gestem odwrócenia głowy od adwersarza, sygnalizując tym 

samym jego odrzucenie39.  

39 Ten przykład został zaprezentowany przez J. Antas i J. Pstrąga w referacie na VIII Forum Kultury Słowa, Rze-
szów 2011 pt. Kultura komunikacji niewerbalnej polityków, czyli miny, znaki i oznaki (w druku).  









251 

Semantyczne ręce. Analizy 

Jak to jednak się dzieje, że gest batutowy mający za zadanie eksponować i akcentować 

ważne elementy treści (palec w górę) wypowiadanych słów, nagle, przez sam tylko 

ruch palca, staje się (najczęściej interpersonalnym) niewerbalnym wyznacznikiem 

(znakiem) określonego aktu mowy, a mianowicie aktu ostrzeżenia, a czasem nawet 

aktu groźby? I jak to się dzieje, że znak z poziomu organizacji tekstu przeistacza się 

w znak poziomu ramy pragmatycznej. Rozważmy najpierw sam akt ostrzegania. Kie-

dy matka chce ostrzec dziecko przed groźnym dla niego działaniem czy zamierze-

niem, może powiedzieć: otrząśnij się lub sama może wstrząsnąć dzieckiem, dosłownie 

fizycznie nim potrząsając. Metafora zwarta w kolokacjach typu „wstrząsnąć czyim 

sercem, sumieniem, umysłem (poruszyć czyje serce, czyj umysł)” (za: Skorupka, 1969, 

t. II: 627) jest bardzo czytelna: zmiana czyjejś postawy to ruch tego podmiotu i siła

fizyczna, która go w ten ruch wprowadzi. Z kolei „wprowadzenie w ruch” poznający 

podmiot to zmiana jego punktu widzenia i jego perspektywy poznawczej. Ten sche-

mat „ZMIANA TO RUCH” znajduje się zatem w zasobie mentalnym podmiotu, który 

równocześnie coś uznaje za ważne i konieczne do zauważenia (za ważne – batuta 

„palec wskazujący wyniesiony w górę”). I teraz podmiot chce „wstrząsnąć” innym 

podmiotem (lub własnym alter ego) i dzięki temu zwrócić jego uwagę na tę „ważną 
rzecz”. Chce nie tylko, żeby ją zauważył (wyniesienie jej palcem w górę), ale się nią 

przejął (palec zaczyna potrząsać). Mamy więc tu wyraźnie do czynienia ze zlaniem się 

(stopieniem), czyli amalgamacją dwu schematów mentalnych: WAZ�NE – WYZ�EJ oraz
RUCH TO ZMIANA PERSPEKTYWY WIDZENIA i zauważania nowych zjawisk. Składnia 

gestów, ale składnia mentalna.  

Tak się zdarzyło redaktorowi programu „Tok-szok”, który najpierw wykonał 

batutę „to ważne”, a następnie ostrzegł odbiorców przed pewnym stereotypowym 

myśleniem. Narrator mówi: No dobrze, za chwilę będą tu dwie kobiety, proszę państwa, 

prawda (palec wskazujący uniesiony w górę), yyy, ale będą inne (palec potrząsa) niż ci 

dwaj panowie. 
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Jes li jednak podmiot będzie chciał tylko poruszyc  interlokutora, żeby otworzył się na 

inne perspektywy, choc  nie przez niego wyznaczone (WYNIESIONE PALCEM W GO� -
RĘ), będzie celował i uderzał rytmicznie palcem wskazującym w przestrzen  swojego 

rozmo wcy, pro bując go niejako tą mentalną, ale fizycznie ukierunkowaną siłą „ru-

szyc ”, by mo gł tym ruchem zdobyc  inną perspektywę widzenia. I wtedy schemat ge-

styczny nie jest złożony, jest prosty. Sądzę więc, że konceptualizacja aktu ostrzeżenia 

ma swoje z ro dło w fizycznym działaniu: potrząsaniu kims . I jes li nawet taka motywa-

cja by się zatarła w s wiadomos ci mo wiącego, przypomina mu ją gest: „poruszający się 

palec” – niekiedy stanowiący wręcz symboliczny znak aktu „grożenia”, kto ry to akt, 
jako że niekorzystny dla odbiorcy, ma swoją nazwę, ale nie ma performatywnego cza-

sownika postaci: „niniejszym Ci grożę”. Nie ma czasownika, ale ma inny ikoniczny 

znak, kto ry go z powodzeniem zastępuje. Jak w tym przykładzie, kiedy narrator opo-

wiada o jakims  incydencie i imituje mownie i gestycznie zachowanie obcokrajowco w 

wobec grupy Polako w. Dosłownie mo wi: No to my wam pokażemy Polaczkowie, co wy 

tutaj możecie no (cały czas machając w pionie palcem wskazującym na znak aktu 

groz by czy ostrzeżenia).

Przeszłam tym samym z poziomu organizacji tekstu na poziom interpersonalny, kiedy 

uniesiony palec nie tyle akcentował ważne treści czy argumenty, a stał się aktem per-

formatywny skierowanym do odbiorcy. 

Oto kilka jeszcze przykładów: 

Tutaj ważność problemu będzie dotyczyła korekty gramatycznej i odmiany 

przez przypadki wyrażenia „sto złotych” w płaszczyźnie interpersonalnych uzgodnień. 
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Z kolei w poniższym przykładzie można zobaczyć, jak mówca przywiązał się do waż-

ności swoich słów tak, że każda kolejna i sekwencyjnie wypowiadana przez niego 

teza jest rytmicznie „wynoszona w górę” wielokrotną batutą „palca w górę” – ten pa-

lec to niejako mentalny interpunkt retoryczny dla przeciwników koalicyjnych. 

Inny przykład ilustruje tę samą batutę, która wskazuje ważność właśnie wypowie-

dzianych przez rozmówcę słów. Prowadząca program, odnosząc się do wypowiedzi 

swojej rozmówczyni, mówi dosłownie: to, co pani powiedziała, batutując palcem, któ-

rego uniesienie wskazuje na ważność słów rozmówczyni. 
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Kolejny przykład – mówiący informuje publiczność, że za chwilę podzieli się z nią 

ważną informacją, dosłownie mówi: za chwilę powiem kto, ale i „podnosi w górę” te-

mat, o kto rym będzie za moment opowiadał. 

Poniższe dwa przykłady pokażą wyniesienie w górę problemu przy kilkakrotnym, 

„grożącym”, ostrzegającym batutowaniu palcem, mentalnym „potrząsaniu” partne-

rem, aby miał się na uwadze. W pierwszym przykładzie zaproszony gość prowadzą-

cego mówi dosłownie: zdrowa, ładna, ale broń Boże nie zbliżać się, w drugim zaś batu-

tuje przez cały czas trwania wypowiedzi, „wstrząsając” rozmówcą i twierdząc: Pan już 

dzisiaj tutaj w publicznej telewizji feruje wyroki. 
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I wreszcie przykład ostatni, kiedy w zapalczywej rozmowie obaj jej partnerzy tak 

wpadną w zabawę „upomnień”, że na końcu rozmowy staną naprzeciw siebie jak 

dwaj szermierze z palcami wskazującymi przed sobą, które mogłyby imitować dwie 

klingi, które przygotowują się do starcia.  
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To, co – mam nadzieję – udało mi się uchwycic  to to, ze batuty realizują SCHEMAT 

WYOBRAZENIOWY SIŁOWNEGO i PRECYZYJNEGO MANIPULOWANIA wyimaginowa-

nymi (IDEACYJNIE) przedmiotami lub (INTERPERSONALNIE) podmiotami, które 

chwytają, ściskają, przesuwają, naciskają, odtrącają, blokują, wynoszą w górę i od któ-

rych się odgradzają. Wszystkie manipulacyjne siły, jakie rzeczywiście może wywrzeć 

fizycznie ręka na fizyczny przedmiot, dostępne człowiekowi w toku doświadczenia 

ruchów swojego ciała w realnej przestrzeni fizycznej są też odwzorowywane w po-

staci mentalnych schematów i obrazowane gestycznie w domenie dyskursu i jego 

interpersonalnej organizacji.  

Jestem też mocno przekonana, że wszystkie gesty, jakie pojawiają się w mow-

no-gestycznej organizacji, są wyrazem jakichś schematów wyobrażeniowych mniej 

lub bardziej zeschematyzowanych, mniej lub bardziej skonwencjonalizowanych i mniej 

lub bardziej wyrażanych i że wszystkie te schematy znalazły swój wyraz w dozna-

niach ciała, które zawsze będzie poddawać umysłowi wyobrażenie myśli. 

4.3. Schematy: ruch i bezruch 

CZAS 

Już Calbris zauważył, analizując gesty opisujące rozmiary przedmiotów i odcinki cza-

su, że rozmiary przedmiotów są przedstawiane gestycznie według norm symbolicz-

nych, te z kolei są kulturowo zrelatywizowane. Podobnie gesty prezentujące podział 

czasu, wydzielające czas, odwołują się do jego kulturowej wizji (za: Brocki, 2001: 297). 

Polska wizja czasu jawi się w obrazach zanotowanych przeze mnie badawczo jako 

następstwo linearne ruchu po drodze – przez ciało ludzkie: przeszłość jest z boku 

ciała, przyszłość przed frontem ciała, a teraźniejszość to zatrzymanie biegu czasu        
w tej drodze. Przeszłość z boku ciała – jak w tym fragmencie, kiedy narrator mówi: 

Kiedyś, kiedyś (i widzimy, jak ręka wysuwa się w tył). 
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Podobnie jest w poniższym przykładzie. Narratorka opowiada o swoim związku 

z mężczyzną, po czym mówi: na początku (tego związku) i ręką ilustruje zaimek cza-

sowy na początku, zawijając ręką do siebie i pokazując, że początek tego związku jest 

powrotem do siebie samej w tył i w inny moment „przebywania samej siebie”, stosując 

tym samym mentalne Langackerowskie „przemieszczanie się” samej siebie w czasie.   

Tutaj powrót do siebie w czas przeszły, czyli Langackerowskie „przemieszczanie” do-

konane zostanie obiema rękami. Zobaczymy, jak czas gramatyczny czasownika uru-

chamia odczuwanie czasu fizycznego (ręce biegną w tył do samego siebie).  

Podobny schemat jest zawarty w poniższym przykładzie, choc  wydawałoby się, że 
gest jest czyms  zupełnie ro żnym od poprzedniego analizowanego gestu. Wykonanie 

rzeczywis cie ro żni się bardzo, ale schemat mentalny, kto ry kryje się za tym gestem, 

jest ten sam: PRZESZŁOS�C� .
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Widać, jak mówiący wyobraża sobie czas: miniony tydzień wyobrażany jest jako pe-

wien określony odcinek w przestrzeni, który odszedł i obecnie znajduje się w tyle. 

A teraz przyszłość – narrator mówi: Byliśmy w Bydgoszczy. No i siedzimy sobie w barze 

z yyy Danielem, pijemy jakąś whisky i się żegnamy, bo Daniel następnego dnia odlatuje 

do Moskwy, i widzimy, jak ręka wysuwa się daleko w przo d ciała.  

Podobnie w następnym przykładzie „ruch ręki do przodu”, ale tym razem skokowo, 

poniewaz nadawca zapewne mys li o co najmniej dwu stanach przyszłos ci. Mo wi: To 

jednak   jest jakaś kolejna generacja polityków  z Solidarności   i widzimy, jak ręka dwu-
krotnie po linii wysuwa się skokowo do przodu. 
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Także i tu, kiedy narrator mówi: To następne pokolenie i widzimy, jak ręka zama-
szystym ruchem (prawie kołowym) wybiega do przodu. 

W kolejnym przykładzie narracja jest trochę dłuższa. Narratorka mówi: bo nie będzie 

teatrów dramatycznych, a będą teatry muzyczne. Muszą powstać w najbliższym czasie 

ze dwa, ze trzy i widzimy, jak ręka znów linearnie wysuwa się przed obszar ciała 
(w przyszłość). 
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Czas przyszły może też być pokazywany jako skok na drodze do przodu, jak tu, kiedy 

narrator mo  wi: Ktoś, kto mówi, będzie... i obie dłonie wyrzuca przed siebie, gwałtow-

nie je usztywniając.

A teraz związek czasu przyszłego z teraźniejszością. Narrator mówi: czy w tym roku, 

dopóki jest kasa chorych, czy w przyszłym roku, jak będzie fundusz yyy narodowy fun-

dusz ochrony zdrowia i wyraźnie pokazuje, że teraźniejszość to dla niego jakiś BEZ-

RUCH (usztywnienie) – ręce budują jakiś stabilny i nieruchomy filar, gdy mowa o te-

raźniejszości, a przyszłość to ruch po drodze do przodu. 
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Takie „zatrzymanie czasu i jego biegu w miejscu” jako podstawę dla konceptualizacji 

czasu teraźniejszego widać też wyraźnie w poniższym przykładzie, w którym narra-

tor gestycznie obrazuje najpierw „daleko” jako przyszłość (ruchem ręki po linii 

w przód), a potem czas teraźniejszy „to, co jest” – gestycznym bezruchem (trwaniem). 

Narrator mówi: Bo ponieważ społeczeństwo nie odbiera tak daleko, co będzie, odbiera 

to, co jest40. 

40 Świadomie pomijam w tych przykładach indywidualne i psychologiczne waloryzacje wobec czasów, które 
też się tu rysują (np. niektórzy mówcy przyszłość wynoszą też w górę, co podnosi jej ważność – jak tu), inni tego 
nie czynią, bo jest to osobny problem i bardziej już psychologiczny. Tak czy inaczej mentalny schemat jest ten sam 
– PRZYSZŁOŚĆ DO PRZODU. 
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W rezultacie schemat wyobrażeniowy konceptualizacji CZASU wydaje się gestycznie 

jawić jako prosty schemat: RUCHU W TYŁ (czas przeszły) – BEZRUCH41 (czas teraź-

niejszy) – RUCH DO PRZODU (przyszłość). Ale zawsze jest to wyobrażenie czasu jako 
RUCHU CIAŁA PO SCIEZ�CE, którego kierunek wyznaczany jest naturalnym fizycznym 

poruszaniem się ciała ludzkiego po jakieś jego drodze.  

Coperowi i Rossowi (1975) przypisywane jest spostrzeżenie, że orientacja 
systemu pojęciowego zdeterminowana jest kondycją prototypowego uczestnika ko-

munikacji – kondycją ludzką. Lakoff i Johnson pisali: „Człowiek, w postaci kanonicz-

nej, stanowi punkt odniesienia pojęciowego, a ogromna liczba pojęć w naszym syste-

mie pojęciowym jest zorientowana w stosunku do tego, jak dalece odpowiadają one 

cechom prototypowego człowieka. Ponieważ człowiek zawsze funkcjonuje w pozycji 

pionowej, patrzy i porusza się ku przodowi, większość czasu spędza wykonując różne 

czynności i uważa się zasadniczo za dobrego, mamy podstawę w doświadczeniu, aby 

przypisywać sobie kierunek raczej W GÓRĘ niż W DÓŁ, raczej DO PRZODU niż DO 

TYŁU, a także takie przymioty, jak raczej CZYNNY niż BIERNY oraz raczej DOBRY niż 

ZŁY. Ponieważ jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, i istniejemy w teraźniejszości, pojmujemy 

siebie jako coś, co znajduje się raczej TUTAJ niż TAM i raczej TERAZ niż WTEDY. 

Wszystko to określa orientację, którą Cooper i Ross nazywają JA-NAJPIERW (ME 

FIRST): W GO� RĘ, DO PRZODU, CZYNNY, DOBRY, TUTAJ i TERAZ, które to wymiary 

zorientowane są wobec człowieka w postaci kanonicznej; W DO� Ł, DO TYŁU, BIERNY, 

TAM I WTEDY są zorientowane jako wymiary oddalone od człowieka w postaci kano-

nicznej” (1988: 159–160). 

 Lakoff i Johnson pokazywali, jak ta zasada skorelowana jest z motywacyjnym wy-

borem w szyku składniowym (tj. słowo, którego znaczenie jest człowiekowi NAJBLIZ� -
SZE, występuje NAJPIERW) (tamże, 160–161). Ja staram się pokazać, jak ta zasada 

kanonicznego człowieka wyraża się w schematach wyobrażeniowych semantyzujące-

go ciała, czyli w gestach. Zobaczmy zatem, jakie jeszcze schematy wyobrażeniowe 

przywołują poruszające się ręce. 

Schematy: PRZECIWSTAWNOŚĆ – PRZECIWIEŃSTWO – BLISKOŚĆ – WAHANIE 

– POWTARZNIE – USZTYWNIENIE – PORUSZENIE

PRZECIWSTAWNOS�C�  gestycznie jest wyrażana jako ustawienie dwó ch rzeczy na 
przeciwnych biegunach jakiejs  przestrzeni i w opozycji do siebie (albo przez ich od-

wro  cenie, albo oddalenie). Jak tutaj, kiedy narrator mo  wi: Także pewnych spraw nie 

wiem, a jak widzisz pewne... znam i jego ręce „przenoszą pewne sprawy” na jedną 

stronę ciała, a „inne sprawy” na drugą jego stronę. 

41 Ten BEZRUCH to po prostu „trwanie w czasie”. 
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Podobnie jak tutaj, kiedy narrator mówi: Nauczyciel to był autorytet, no oczywiście 

lubiło się, nie lubiło, ale (i przy tych słowach ręka obrazuje przeciwstawne bieguny). 

Podobnie w kolejnym przykładzie widać, jak w narracji narratorki ujawnia się jej wew-
nętrzna rozterka wyboru pomiędzy jakimiś alternatywnymi dla niej zmianami w życiu.
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W poniższym przykładzie ruch ręki odbywał się będzie w pionie (w górę i w dół, co 

jest uzasadnione kontekstowo), ale schematyzacja przeciwstawności jest taka sama 

– jest to sytuowanie dwu postaw na przeciwległych biegunach. Narratorka mówi:

Jakie są konsekwencje podniesienia ręki do góry za czymś, a jakie przeciwko czemuś 

(i podnosi rękę, po czym ją obniża).

I wreszcie, kiedy mówca używa wyrażeń antonimicznych, takich jak wrogość i sympa-

tia, ręką pokazuje samą ideę „przeciwieństwa” konceptualizowaną jako fizyczne po-

łożenie w maksymalnym od siebie oddaleniu na krańcach tej samej przestrzeni dwu 

konceptów. Oznacza to, że ma on świadomość „semantycznej antonimii”, choć jej nie 

wyraża werbalnie. Dosłownie poseł Jacek Kurski mówi: I to jest paradoksalnie tak, że 

yy ludzie na ulicy mają większą ochotę yyy utożsamiać się i mówić coś sympatycznego 

niż wrogiego (ręka się odwraca). 
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PRZECIWIEŃSTWO 

Schemat PRZECIWSTAWNOŚCI nie jest też tożsamy z mentalnym schematem PRZE-

CIWIEŃSTWA, co odkrywają semantyzujące dłonie. Jeśli w schemacie PRZECIW-

STAWNOŚCI ręce pokazują tylko usytuowania się „rzeczy” w dwu biegunowo różnych 

„przestrzeniach”, to w schemacie przeciwieństwa pojawi się jeszcze jeden schemat 

mentalny (schemat ruchu w przeciwnych kierunkach), a zatem schemat DROGI i dwu 

wektorów ruchu po niej – rozejścia się w odwrotnym kierunku). Znów gestyczny 

amalgamat.  

Oto przykłady: 

Narrator mówi: to właśnie, kiedy pracowaliśmy nad sztuką, a potem nad filmem 

Testosteron, dyskutowaliśmy o tym, jak to jest i że od urodzenia kobieta idzie w jedną 

stronę, a mężczyzna w drugą stronę, czyli kobieta, żeby znaleźć tego jednego jedynego     
i urodzić mu dziecko, a mężczyzna w drugą stronę, żeby jak najwięcej tych dzieci mieć      
i dwa razy naprzemiennie rękami pokazuje dwie rozchodzące się ze sobą s cieżki (poza 

wszystkim na koniec ręka obrazująca drogę mężczyzny zagarnia więcej przestrzeni, co 

symbolizuje znaczenie słowa „więcej dzieci”). 

A oto bardziej skrótowy już schemat. Narratorka mówi: Skoro wy jesteście tak różni 

(i jej ręka wykonuje ruch oddalenia dwu postaci ujętych w palce). 
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Poniżej zaś różnica poglądów ilustrowana jest gestem rąk, które rozchodzą się po 

prostu w „dwie przeciwne sobie drogi”. 

Gestyczne wyobrażenie tych dwu omawianych schematów jest takie – albo mówiący 
wskazuje na PRZECIWSTAWNOS�C�  RZECZY i szacuje tylko różnice (które da się nawet 
„zważyć”), albo przeciwstawność tych rzeczy już oszacował i uznał, że różnice po-
między nimi są tak duże, iż rzeczy jako swoje przeciwieństwa zaczną się odpychać 
(jak to się dzieje w fizyce). I aby odkryć, czy mamy do czynienia ze słabszą wersją 
schematu PRZECIWNOS�CI, czy z silniejszym i złożonym schematem PRZECIWIEN� -
STWA powinniśmy śledzić nie jego słowa, ale ręce, których ruch ujawnia schematy 
myśli.  
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BLISKOŚĆ 

Przeciwieństwem wyobrażeniowym PRZECIWSTAWNOŚCI I PRZECIWIEŃSTWA, któ-

re wyzwalają mentalne wyobrażenia ODDALENIA się i ROZEJŚCIA na mentalnej ścież-

ce, jest schemat BLISKOŚCI, który wyzwala wyobrażenie ZBLIŻANIA się na niej „rze-

czy”, którym mentalnie człowiek przypisze jakieś szanse na zbliżenie. Zatem mental-

na BLISKOŚĆ poglądów, idei i wartości to zbliżenie fizyczne.  

Jak w poniższym przykładzie, kiedy narratorka optuje za jakąś ideą pozwalającą 

na przywrócenie więzi między pokoleniami. Mówi: Myślę, że to jest jedyny sposób, żeby 

przywrócić więzi między pokoleniami (i gestem zbliżających się rąk unaocznia tę ideę 
zbliżenia się fizycznie).  

Podobnie w kolejnym przykładzie, kiedy mówiący uświadamia sobie „podobieństwo” 
dwu zawodów: aktora i księdza ze względu na ich wspólną misję. Kontekst wypo-
wiedzi jest taki: prowadzący program wysuwa tezę, że te zawody są duchowo 
oddalone od siebie (i to oddalenie pokazuje gestem), natomiast jego gość dostrzega 
ich „zbliżenie w misji”) i to właśnie ilustruje pulsacyjnie, zbliżając do siebie ręce, 
wciąż pozostające jednak w linii „przeciwstawności”. Mówi: Ale masz, prawda, jak 
każdy aktor ma pewną misję do spełnienia... yyy, prawda, człowiek duchowny też ma 
misję do spe... spełnienia, więc te zawody gdz... one gdzieś są blisko siebie yyy.  
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Ta BLISKOS�C�  może nie wypaść pozytywnie, kiedy mówiący zrobi porównanie, ale 
scenariusz imitowania takiego właśnie porównywania mentalnego i tak jest wyra-
żany gestycznie jako próba fizycznego zbliżenia i porównania (czy wręcz jakiegoś 
„magnetycznego dopasowania”). Jak tutaj, kiedy to zbliżenie i porównanie wypadło 
negatywnie (pisałam o tym, że motoryczne schematy działania i postrzegania są sil-
niejsze niż mentalne zaprzeczenie). Narrator mówi: Nie widać wywywy... wyraźnie 
wspólnych jakby wartości (i zauważyć można, jak jego ręce próbują się zbliżyć do 
siebie, ale coś je odpycha lub przeszkadza w tym zbliżeniu).

WAHANIE 

Schemat WAHANIA wyzwalany jest zawsze w stanie niepełnego zdecydowania mów-

cy i pojawia się w chwili próby dokonywania podmiotowego osądu jakichś możliwo-

ści działania czy realizacji jakichś idei.  
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Mentalne wahanie wyrazane jest cieles nie jako niestabilne usytuowanie się 

ciała w pionie, które nie mając pewnego podłoża, po prostu się chwieje. Jak tutaj, kie-

dy narratorka chyba jest wewnętrznie bardzo silnie niezdecydowana co do opisu jej 

charakteru osobowości (bycia cholerykiem) i próbuje się z tą tezą poznawczo zmie-

rzyć. Ten dialog wygląda następująco:  

Kuba Wojewódzki pyta: jesteś cholerykiem podobno. Narratorka: Tak (intonacja 

pytajna) wiesz co... nie... znaczy... może trochę, nie wiem, nie, już tak, kurcze, nie, nie 

wiem, tak, nie, troszkę, trudne pytanie (i widzimy, jak jej ciało chwieje się w prawo, 

w lewo i znów w prawo i tak cały czas naprzemiennie, co zostanie skomentowane 

słowami: kręci, jak stary przed komisją). 

Poniżej zaś narratorka tylko imituje sytuację „możliwego niezdecydowania”, której 

wprawdzie werbalnie zaprzecza, ale i tak idea „wewnętrznego wahania” jest symulo-

wana cieleśnie. Mówi: To nie tak, że zastanawiać się można, nie można hy (a jej ciało 

porusza się w dwie strony).  
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Często w obrazowaniu gestycznym schematu WAHANIA waha się ręka, ale tak na-

prawdę jest ona schematyczną imitacją „niepewnie stojącego ciała”. Narratorka od-

powiada na pytanie o „osobowos c  estradową” i mo wi: Estradowej nie, czyli na estrad-

kę nie za bardzo (i przy tych słowach jej ręka „kiwa się” na dwie strony kilka razy). 

I ostatni mały przykład, kiedy gest wahania jest już mocno zeschematyzowany i ma-
my też do czynienia ze zmianą perspektywy narracyjnej (narrator empatycznie ilus-
truje wahanie się swojego rozmówcy), ale dłoń narratora ciągle jeszcze imituje jakąś 
niestabilność położenia. Narrator mówi: A ty się jeszcze wahasz w niektórych wywia-
dach. 

POWTARZALNOŚĆ 

Gestycznie POWTARZALNOS�C�  to ruch po tej samej ścieżce do przodu i cofnięcie się do 
tyłu, by ponownie zatrzymać się w tym samym miejscu. W motorycznym schemacie 

postrzegania i działania, który stanowi niewątpliwą bazę schematu POWTARZALNOS�CI,
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tkwi wyobrażenie człowieka, który powtarza daną czynność i nie moze poruszyć się 

do przodu, ponieważ działa (kręci się) w kółko. Oto przykład: 

aktor jest pytany o serial „Miodowe lata”, w którym brał udział, odgrywając 

tam postać Norka. Pada pytanie prowadzącego program: I cały czas pamiętają   Norka? 

Aktor odpowiada: Tak, dlatego że  to jest bez przerwy powtarzane (i widać, jak jego 

dłonie imitują coś, co jest puszczone w szybki i miarodajny ruch obrotowy – dodat-

kowo znaczący wyraz niesmaku i intonacja, z jaką to mówi, świadczą o wewnętrznym 

stosunku do tej powtarzalnos ci telewizyjnego serialu z jego udziałem). 

Zobaczmy, jak ten sam schemat wyzwala się już w bardziej abstrakcyjnej domenie 

dyskursu, jaką jest postawa ludzka. 

Narratorka mówi o ludzkich postawach: I to ciągłe narzekanie, narzekanie 

(i widzimy ten sam ruch rąk, które kręcą się w kółko). 
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W poniższym przykładzie chodzi o postępowanie komunikacyjne dotyczące komuni-

kacji między kobietą i mężczyzną, bo to jest temat tej rozmowy. 

Naratorka mówi: To właśnie też musi być kilka razy powtarzane (i jej dłoń wy-

raźnie zawraca na mentalnej ścieżce poruszenia się do przodu, sprawiając wrażenie 

kręcenia się w miejscu): 

W ostatnim przykładzie chodzi o „nieprozumienie”, a więc byt już wysoce abstrakcyj-

ny (bo chodzi o interpretację jakieś wypowiedzi).  

Narratorka mówi: Takie straszne nieporozumienie, które jest od poniedziałku 

praktycznie powtarzane powielane (i imituje dłońmi schemat działania, jakim jest krę-

cenie się w miejscu). 
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USZTYWNIENIE 

Schemat USZTYWNIENIA się mentalnego podmiotu jest gestycznie wyrażany jako 

USZTYWNIENIE SIĘ ruchowe ciała przez fizyczne „postawienie go w pionie i unieru-

chomienie”. Przywołuje to na myśl frazeologiczne metafory w rodzaju „postawił na 

swoim”, „postawić kogoś do pionu” czy też „sztywne poglądy”. I znów gest ujedno-

znacznia metonimiczną podstawę, kryjącą się za tymi martwymi już metaforami.  

Zobaczmy to: 

narrator mówi: Będę uparcie dopytywał się (i możemy zauważyć, jak ręce nagle 
budują coś w rodzaju filaru, który usztywniają ruchowo).

A teraz trochę dłuższy fragment pozwalający na uzasadnienie pojawienia się gestycz-

nego obrazu w podobnej rysunkowo postaci: „usztywnionego filaru”. Tym razem „na-

rysuje” go Kuba Wojewódzki, pytając swego gościa: Byłeś kiedyś... czy byłeś normal-

nym chłopakiem kiedyś, takim, nie, łobuzem, należałeś do jakiejś subkultury, nie wiem, 

ukradłeś coś kiedyś, pobiłeś kogoś yy, byłeś takim facetem z krwi i kości, nie funkcjona-

riuszem partyjnym (i przy tych ostatnich słowach buduje rękami bardzo wyraźnie 

i zamaszyście z góry na dół taki „usztywniony filar”, co ma obrazować coś, co zresztą  

nie pada, „człowieka o sztywnych poglądach i sztywnych (niespontanicznych) zacho-

waniach”.  
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PORUSZENIE 

Przeciwieństwem „mentalnego usztywnienia” jest „mentalne poruszenie”. Jak pisała 

znakomita filozofka Hannah Arendt w książce Myślenie: „Na pytanie: ‘Co powoduje, że 

myślimy?’, nie ma innej definitywnej odpowiedzi niż ta, jaką dawał Kant, mówiąc 

o ‘potrzebie rozumu’, czyli o wewnętrznym dążeniu tej zdolności do urzeczywistnie-

nia się w spekulacji. Podobnie wygląda sprawa z wolą, której nie porusza ani rozum, 

ani poządanie. ‘Nic innego opro cz samej woli nie jest przyczyną woli’, jak głosił Duns 

Szkot, lub voluntas vult se velle, jak przyznawał Tomasz z Akwinu” (Arendt, 1991: 111).  

Popatrzmy na te wewnętrzne sprężyny, które poruszają CIAŁO wolicjonalne, 

albo – jak ująłby to Husserll – ciało woli (por. Judycki, 2010: 33).  

Narrator mówi: Bardzo lubię malarstwo, bardzo, gdzieś mi uruchamia w nie-
zwykły sposób wyobraźnię i pokazuje, że wyobraźnia to jakby jakaś wewnętrzna sprę-
żyna, która poruszona jakby nakręca człowieka – pobudza go i uruchamia.
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W tym przykładzie narrator imituje poruszenie całego ciała. Mówi: Dreszcze z emocji. 

W następnym przykładzie, który trudno jest opisać, narratorka mówi o swoim we-

wnętrznym wulkanie energii, który ją motywuje do działania i imituje fizycznie całą 

gamę poruszen  ciała poprzez chaotyczne ruchy rąk. 

Tu z kolei narratorka imituje podniecenie chłopca na widok zakazanego „Playboya” 

(skądinąd ten schemat „wewnętrznego poruszenia” uruchomiony został mimo negacji 

tego scenariusza postrzegania i działania, jakim jest owo poruszenie wewnętrzne). 

Mówi: On już nie ma wobec tego takiego podniecającego... takiego stosunku, wiesz, coś 

się dzieje, coś jest takiego, Playboy (i możemy zobaczyć, jak jej palce kurczą się i roz-

rzedzają gwałtownie i szybko, imitując „wewnętrzne podniecenie, poruszenie”).  
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Wewnętrzne poruszenie ciała może mieć wiele przyczyn – wolicjonalnych: pasję, cie-

kawość poznawczą, ale i emocjonalne – np. obawę, a także umysłową – trudność po-

znawczą.  

Zobaczmy te poruszenia wynikające z obawy.
Narrator mówi: Z takiego napięcia rozważania, jaki ja będę, czy mi się to uda 

(i możemy zobaczyć, jak jego wyniesione ręce zaczynają gwałtownie drgać, imitując  

fizyczne doznania ciała poruszonego obawą). 

W poniższym przykładzie także mamy do czynienia z gestyczną imitacją wewnętrz-

nego poruszenia ciała na skutek już nie emocjonalnej, ale mentalnej obawy. Tym ra-

zem gest jest jeszcze bardziej skrótowy, „drgania ciała” imitują już nie całe dłonie, ale 
same palce. Narrator mówi: I czego ja się obawiam, to jest moja obawa (i możemy zo-

baczyć, jak równomiernie drgają palce wskazujące obu rąk – ta synchronia nie jest 

przypadkowa, palce te to rytm poruszonego ciała). 
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Sama trudnos c  poznawcza to też poruszenie, ale poruszenie wyobrażanej rzeczy. In-

nymi słowy „trudność poznawcza” wyobrażana jest jako niemożliwość utrzymania 

czegoś w rękach, ponieważ ta „wyobrażona rzecz”, którą nie mataforycznie, ale fi-

zycznym ruchem rąk chce się uchwycić (nie metaforycznie, a czynnościowo), wymyka 

się jak żywa rzecz i jakby chciała życ  własnym życiem (może jak „duch”, ale raczej jak 

sądzę ryba, kto  rą człowiek schwytał i chciał zachowac , żeby ją po prostu zjes c ). 
W artykule (Antas, 2006: 199) podawałam tylko jeden przykład, ale tylko w formie 

zdjęciowej: dosłownie narrator mówi: Jest to nieprawdopodobne – a ręce pokazują, że 
zmagał się z „przedmiotem” (sprawą czy problemem), próbując go uchwycić w dłonie 
i jakby usztywnić, ale nie dawało się tego zrobić: rzecz niejako wymykała się spod 
kontroli, nie pozwalała się utrzymać, poruszała się i wymykała.   

Gest pokazuje wyobrażenie „nieprawdopodobieństwa” jako czegoś wymykającego 

się poznawczo. Jako r z e c z  nie do uchwycenia i „mentalnej” obróbki (Antas, 2006: 

199–200). Teraz mogłabym podać więcej przykładów, ale ten jeden chyba wystarczy 
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Narrator z pasją mówi o swoim poznawczym zdarzeniu: Zdarzyło mi się coś tak 
niewiarygodnego (i od pierwszych słów możemy zobaczyć, jak palce obu rąk próbują 
coś szybko uchwycić, coś co obu rękom wymyka się z wszelkich chwytów precyzji. 
Skądinąd widać tu też wyraźnie, że gesty poprzedzają słowa (gest kończy się przed 
słowem, które ilustruje).

W rezultacie omówione tu schematy wyzwalają ciąg schematycznych zachowań się 
poruszającego się ciała po jakiejś „mentalnej ścieżce”. I tak PRZECIWSTAWNOS�C�  to 
ruch wektorowo odwrócony – PRZECIWIEN� STWO to rozejście na inne ścieżki – BLIS-
KOS�C�  to zbliżenie na ścieżce – WAHANIE to próba wybrania z dwu dróg – POWTA-
RZANIE to chwilowe kręcenie się w kółko na tej samej ścieżce – USZTYWNIENIE to   
zatrzymanie się w jednym miejscu drogi, wreszcie PORUSZENIE to wewnętrzna mo-
tywacja ciała do poruszenia na „ścieżce mentalnej” i ruchowej gotowości podmiotu 
doznającego wejścia na nowe poznawcze ścieżki. Ostatni z analizowanych – schemat 
PORUSZENIA – jest bardzo pojemny: to nie tylko wolicjonalna gotowość do ruchu po 
ścieżce poznawczej, ale także pozytywne42 i negatywne poruszenie wewnętrzne i po-
ruszanie się rzeczy trudno „uchwytnej poznawczo”.

SCHEMAT GÓRA–DÓŁ 

Dotychczas analizowałam schematy ruchu – a raczej poruszającego się ciała po jakieś 

drodze i wyzwoliłam schemat wewnętrznej jego motywacji (a może sprężyny WOLI, 

która go porusza od wewnątrz) i jeśli zweryfikował się schemat, że kanoniczny czło-

wiek rzeczywiście raczej rozwija się DO PRZODU, nie W TYŁ, jest TU i TERAZ raczej 

niż TAM i na wzór tego doświadczenia przypisuje „rzeczom” WARTOŚCI, powinnam  

42 Czytelnik może sobie w tym miejscu przywołać też analizowany w tej pracy przykład z rodz. 4.1. – porusza-
jące przedstawienie – jako przykład pozytywnego wewnętrznego poruszenia.  
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jeszcze zweryfikować jego orientację w PIONIE i zobaczyć czy – jako że człowiek rze-

czywiście raczej rozwija się w GÓRĘ NIŻ W DÓŁ (oczywiście do pewnego czasu jego 

życia) – to czy też taką orientację przypisuje wartościowaniu, czyli W GÓRĘ – DO-

BRZE, W DÓŁ – ŹLE.  

Zobaczmy, co mówią o tym gesty. Narratorka opowiada: yy... i ja nieraz łapa-

łam się na tym, że ja nieraz jestem taka, że... że szybko się załamuję (ręka biegnie w dół 

i miseczką dłoni imituje jakiś dołek), że wpadam w jakieś dołki (tym razem ręka jest 

nogą, która się potyka), że on mnie za każdym razem przez te wszystkie lata (ręka imi-

tuje wyciąganie, zanim padnie werbalny tego predykat) potrafił wyciągać (gest imitu-

jący czynnos c  wyciągania i podnoszenia w go rę imitowany jest drugi raz).  

A oto przykład, w którym gest wręcz obrazowo wyraża znaczenie metaforyczne 
kilkakrotnego użycia zaimka „taki”, wyjaśniając, że chodzi tu o schemat wyobraże-
niowy, który u Lakoffa i Johnsona ma postać: W GO� RĘ TO DOBRZE, W DO� Ł TO Z� LE, 
stanowiący podstawę dla metafor orientacyjnych typu: „upadłem na duchu”, „podnio-
słem się z moralnego dna” itd.

Znamienne, że poniższy fragment wypowiedzi nasycony zaimkami wskazują-

cymi w ogóle nie byłby zrozumiały, gdyby nie towarzyszący i powtarzalny gest „ręki 

w górę” i „ręki w dół”. Bez tego gestu nie moglibyśmy w ogóle wyczytać metafory „za-

imkowej”. Przyjrzyjmy się najpierw samemu tekstowi. Narrator mówi:  …A wiadomo, 

jaka jest Olejnik, prawda, przychodzi do niej Wierzyński taki, wychodzi taki, przychodzi 

Giertych taki, przychodzi taki.  
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Owe zaimki taki, taki są językowymi znakami implikowanej metaforycznej treści, któ-

ra przy takiej organizacji tekstu, nie dałaby się wyprowadzić bez obrazu gestycznego. 

Ruch ręki ilustruje ową „takość” raz ruchem ręki w górę, raz w dół. Zatem ową „ta-

kość” naznacza semantycznie raz „wielkością” i zaraz „małością”. Przesłanie metafo-

ryczne staje się jasne: „przychodzi wielki, wychodzi mały”. Znów metafora została 

zawarta i wskazana w swym pierwotnym metonimicznym obrazie, utrwalonym 

w geście. Zatem schemat wyobrażeniowy jest jasny: WYSOKO TO WAŻNE, NISKO TO 

NIEWAŻNE. Gest wręcz jest rysunkiem tego schematu, który za wzorcem metoni-

micznym rozwija szereg metonimicznych i metaforycznych wyrażeń, takich jak „wiel-

ki człowiek” (w znaczeniu „ważny”) i inne, takie jak „wysokie, niskie progi”, „wysokie, 

niskie loty”, „wysoko mierzyć”, „wspiąć się na wyżynę czegoś”. Co ciekawe, ten przy-

kład pokazuje też klarownie współpracę gestu i słowa na Hallidayowskiej płaszczyź-

nie organizacji tekstu, obok niejako swojego ideacyjnego charakteru (gestycznego 

obrazowania schematu GO� RA–DO� Ł) i uświadamia wielofunkcyjność gestów, a także, 
że na sens wypowiedzi pracuje zarówno moment pojawienia się gestu (MNM), jak

i tryb werbalny (deiksy zaimkowe) w określonym kontekście wypowiedzi i w związ-

ku z tym dzielenie tych poziomów bywa trudne, a wręcz czasami niemozliwe.  

Ale wracając do tematu. 

Że schemat wyobrażeniowy WYSOKO TO WAŻNE, NISKO TO NIEWAŻNE czy 

szerzej – WYSOKO TO DOBRZE, NISKO TO ŹLE jest produktywny, niech zaświadczy 

to, jak mówca zobrazował koncept „degradacja”.  

Dosłownie narrator mówi: Degradując rodzinę jako podstawę życia (i przy sło-

wie „degradując” widzimy, jak ręka się obniża w pionie). 
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A teraz odwrotnie: wyniesienie w go rę. Narrator mo wi: I ja y zawsze byłeś, wiesz, no 

kimś takim bardzo ważnym (i możemy zobaczyć, jak ręce wynoszą wyimaginowaną 

postać interlokutora fizycznie w górę). 

Czy tutaj, kiedy narrator mówi już o abstrakcyjnej hierarchii, randze pozycji politycz-

nej Polski i obrazuje to gestem „rąk wysoko w górę”. Dosłownie mówi: Może byśmy 

w randze międzynarodowej wyżej stali. 
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I na zakon czenie tych rozważan  dotyczących schematu GO�RA–DO� Ł jeszcze jeden 
przykład, w którym pojawią się dwa schematy: W DÓŁ – NIEWAŻNE i schemat KULI 

(czyli schemat mentalny CAŁOŚCI). 

Donald Tuk w debacie z Kaczyńskim nagle mówi: Pan wydobył z nicości (i lekko 

podnosi obie dłonie, imitując podwyższenie) i wyniósł na szczyty władzy (ręce podno-

szą się jeszcze wyżej) polityków, o których wszyscy wiedzieliśmy (gest schematu KULI), 

że są skorumpowani albo że są nieuczciwi (gesty wyliczania). 

4.4. Gesty poziomu metajęzyka 

Na zakończenie tego analitycznego rozdziału chciałabym się jeszcze przyjrzeć gestom, 

które obrazują metajęzykowy poziom języka, jako że to jest problem niezwykle waż-

ny dla lingwistycznego myślenia o gestach.  
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Poczucie funkcji metajęzykowej świadczy o wysokiej kompetencji komunika-

cyjnej mówcy, dlatego można się spodziewać, że gesty na tym poziomie pojawiać się 

będą u mówcy świadomego systemowości języka, jego wielopoziomowości i morfolo-

gicznej i składniowej złożoności. Wobec tego gestów obrazujących świadomość, że 

oto objaśniam, czym są formy znaczeń, których właśnie używam, czy też właśnie ob-

jaśniam, jakimi formalnie elementami języka te cząstki są, czy też to, co mówię, jest 

zdaniem itd. można by się spodziewać u profesjonalistów w tym zakresie – języko-

znawców, retorów, gramatyków języków obcych czy nauczycieli języków. I co za tym 

idzie: kiedy taki specjalista obrazuje te zagadnienia, do czego będzie odsyłał – czy 

każe się swojemu odbiorcy wznieść na wysoki stopień abstrakcji i pobudzić myślenie 

abstrakcyjne, takie jak teoriomnogościowe rozumienie pojęcia kategorii, czy też bę-

dzie podświadomie sprowadzał te abstrakty do jakiejś wyobrażeniowości mającej 

swoją podstawę w doświadczeniu fizycznym doznającego i czującego ciała?   

Popatrzmy, jak pojęcia sensu stricto metajęzykowe: „kontekst sytuacyjny” 

i „zawartość treściowa” obrazuje profesjonalista w tym zakresie, profesor Jan Miodek.  

Dosłownie mówi on: tyle że inny jest ich kontekst sytuacyjny, a także inna zawartość 

treściowa, semantyczna i pokazuje, że „zawartość treściowa” to coś, co można wziąć 

w dłoń i zważyć, żeby określić jego fizykalną wartość, czyli ciężar, natomiast „kon-

tekst sytuacyjny” to otoczenie słowa na wzór tego, co jest najbliższe w otoczeniu 

ludzkiego ciała. Dwa fizyczne wymiary zostały więc tu przywołane: wymiar ciężaru 

realizującego schemat WARTOŚĆ TO SIŁA CIĄŻENIA oraz przestrzenny (proksemicz-

ny) wymiar, który Hall nazywał dystansem osobniczym (indywidualnym)43, a którego 

wyobrażenie zostało przeniesione na kontekst słowa, a który tak naprawdę ma prze-

cież wymiar linearny.  

43 Jak pisze Hall, „terminem «dystans indywidualny» posłużył się po raz pierwszy Hediger dla określenia 
odległości, która trwale oddziela pomiędzy sobą poszczególne egzemplarze gatunków niekontaktujące się ze sobą. 
Odległos c  tę potraktowac  mozna jako niewielką strefę ochronną czy tez otoczkę izolującą dany organizm od 
innych” (Hall, 1976: 173). 
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To poczucie przestrzennego wymiaru rozumienia pojęcia „kontekst”, a nie        

– jakby się wydawało – linearnego jest mentalnie silne i chyba związane z pojęciem

otoczenia, „otoczki”, bo, jak zobaczymy, tak samo zostanie zobrazowane przez zwy-

kłego native speakera na zilustrowanie pojęcia „kontekst”. Narrator mówi: Tak szko-

da, że nie ma całego yyy kontekstu, tylko jedno zdanie. 

Abstrakcyjny kontekst zdaniowy jest zatem wyobrażany – jak w poprzednim przy-

kładzie – jako „otoczenie rzeczy”, czyli przestrzeń, w której się ona znajduje; kontekst 

jest więc wyobrażany jako realna przestrzeń fizyczna, w której okalająco zawarte jest 

zdanie, bo mentalnie pojęcie „kontekst” ma u swoich podstaw bardzo silny schemat 

wyobrażeniowy najbliższego otoczenia – w cielesnym wymiarze doświadczeniowym.  

Z kolei w poniższym przykładzie możemy zaobserwować, że mówiąca ma 

świadomość linearności struktury zdania, którą można tak manipulować, jak rozwi-

janą nicią czy wstążką, którą po prostu można przeciąć. Mówi: urywam ci w pół zdania 

i jej ręce imitują nożyczki, które „wstęgę zdaniową” przecinają.  
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Mówca wykazuje świadomość, że tekst to jest taka materia, którą można przerabiać, 

zmieniać, dodawać, usuwać, i mówi: wszystko robiliście, żeby to słowo wykreślić; i wi-

dzimy, jak w jego dłoni uruchamia się schemat motoryczny usuwania. 

Podobnie tutaj – narratorka wykazuje poczucie, że jej wypowiedź jest tekstem, który 

można poprawiać, i mówi: i on mówił, że przez chwilę już stracił marzenie yyy stracił, 

przepraszam, nadzieję, że ja przyjdę.  

Narratorka nagle robi lapsus językowy, mówi: stracił marzenie zamiast stracił nadzie-

ję i przeprasza za to, czyniąc przy tym ciekawy gest – jakby chciała z jakiejś niewi-

dzialnej tablicy zmazać owo niewłaściwe słowo. Ta konceptualizacja pokazuje, że ma 

ona świadomość, iż mówi tekst, który jest linearny, może zostać zapisany i zatem mo-

że on podlegać korekcie. 









Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia 

286 

Inny przykład – tutaj mówca wykazuje „nieświadomą” świadomość tego, że cy-

taty to zamknięte kawałki większej całości, które jak klocki można wkładać w inne 

miejsce budowanej konstrukcji. Narrator mówi: otóż można tak zestawić pewne cyta-

ty, że one zupełnie zniekształcą całe przesłanie tekstu, z którego te cytaty są wyjęte. 

Schemat motoryczny leżący u podłoża tej metonimii gestycznej jest więc taki: CYTA-

TY TO RZECZY MAJĄCE SWOJE SKOŃCZONE WYMIARY FIZYCZNE – kształty, które 

można uchwycić w dwa palce i przenieść w inną przestrzeń fizyczną, by tam je wpa-

sować w coś innego.  

Iterativum to – jak podaje Encyklopedia językoznawstwa ogólnego – „jeden 

z tzw. rodzajów czynności wyrażających jej powtarzanie się, np. pisywać, czytywać 

w stosunku do pisać, czytać”, po polsku definiowany „jako czasownik wielokrotny”. 

Zobaczmy, jak ta iteratywność jest obrazowana gestycznie. Prowadząca program do-

słownie mówi: W Pana przypadku tak, tak bywały takie sytuacje? (i przy słowie „by-

wały” wykonuje ruch ręką, która przeskakuje jakiś tor i posuwa się dalej).  
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To wręcz schemat wyobrażeniowy iteratywności: ruch po ścieżce, drodze, na której 

rytmicznie (wielokrotnie) pojawia się to samo zdarzenie.  

Zatem widzimy, jak podmiot sam sobie przybliża pojęcia z poziomu metatek-

stowego – czyniąc pojęcia tego poziomu „rzeczami” czy „działaniami” konkretnymi, 

czyli wyobrażalnymi.  

Przejdźmy teraz na inny poziom metajęzykowy. „Dyskutować” jest słowem 

z poziomu metajęzyka, ale jest też pojęciem abstrakcyjnym. Słownik wyrazów obcych 

i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego podaje: „d y s k u s j a  – wymiana 

zdań na jakiś temat, (wspólne) roztrząsanie sprawy, rozmowa, dysputa; d y s k u s y j -

n y  – mający albo mogący być przedmiotem (lub poświęcony) dyskusji”. Z kolei 

d i a l o g  – to według słownika „rozmowa, zwłaszcza dwu osób”. Jak jednak jest to 

konceptualizowane przez rodzimego użytkownika języka? Zobaczmy, jak mówiący 

konceptualizują pojęcie „dialogu” i „dyskusji”. 

W pierwszym przykładzie narrator mówi: Pan dzisiaj, Panie Jarosławie, nie jest 

symbolem dialogu z grupami społecznymi. 

W drugim z kolei stwierdza: yy nawet jeżeli formalnoprawnie można dyskutować... 
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Jest to wyraźnie przeciwstawny ruch w przestrzeni, jakieś poruszenie, które zmienia 
swoje położenie pod wpływem jakiejś poruszającej go siły, tak jak zmieniamy swój 
punkt widzenia (swój pogląd mentalny) pod wpływem jakichś zabiegów perswazyj-
nych. Fizyczny ruch symbolizuje znak „poruszenia mentalnego” pod wpływem roz-
mowy (dialogu, dyskusji), poruszenia, które doprowadza do zajęcia innego miejsca   
w przestrzeni wizualnie „fizycznej”, ale symbolicznie mentalnej. I co ciekawe, gest 
ujawnia i odświeża etymologiczne znaczenie słowa44, jako że w centrum tych pojęć 
znajduje się ruch (potrząsanie, wstrząsanie), na co właśnie wskazuje gest. Znamienne, 
że jeśli język produkuje takie metafory, jak: „nie musisz naginać swoich poglądów”  
czy „roztrząsać problem”, gdzie abstrakcyjne pojęcia, takie jak „pogląd” czy „prob-
lem”, poruszane są fizycznie (naginane, wstrząsane), to świadczy to o tym, że pot-
rzeba oswajania świata wyrażeń abstrakcyjnych jest prawdopodobnie cechą ludz-
kiego systemu konceptualizacji, oswajanie to dokonuje się poprzez odnoszenie do 
cielesności i fizykalności natury ludzkiego istnienia, a gesty w sposób naturalny od-
dają ten pierwotnie manipulacyjny charakter naszej interakcji z otoczeniem fizycz-
nym. W tym przypadku gest po prostu realizuje omawiany już w pracy schemat PO-
RUSZENIA pod wpływem sił zewnętrznych, to jest argumentów wynikłych z dialogu.  

Ilustrowane wyrażenia synsemantyczne 

Wydawałoby się, że łatwiej jest zilustrować kategorie autosemantyczne, takie jak rze-

czownik, przysłówek, czasownik, przymiotnik. Tymczasem obok schematów działa-

nia obrazujących predykatywność ilustrowane są też wyrażenia synsemantyczne ma-

jące też swój wymiar predykatywny, ale bardziej utajony, ukryty, czyli modulanty, 

spójniki i przyimki. 

Ilustrowane modulanty 

Modulant „przecież” 

Z moich materiałów udało mi się pozyskać kilka gestycznych realizacji modulantu 

„przecież”. Oto one.  

44 Etym. – późn. łac. discussio ‘badanie; śledztwo’, z łac. ‘roztrząsanie’ od discutere ‘wstrząsać; rozsypać’; zob. 

dys- 1; -cutere od quatere ‘wstrząsać; uderzać’. 
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Widać w przedstawionych przykładach powtarzalny ruch wysunięcia otwartej 
dłoni przed siebie, jakby to była realizacja schematu nowych MOZ� LIWOS�CI, ale 
jest tu też delikatne POTRZĄSANIE – ale pytanie: kto kim potrząsa?  

Mayenowa dawno już (za Bachtinem) upatrywała w wyrazie przecież, znak 

wewnętrznej dialogiczności i traktowała go (wyraz klasyfikowany w słownikach 

jako spójnik bądź partykuła) jako sygnał komunikatu eliptycznego, w którym 

„opuszczone treści to polemika wyrażona przez zaprzeczenie sądu, które przy-

pisuje się rozmówcy (lub sobie samemu) jako partnerowi wewnętrznego dialo-

gu. Często opuszcza się element treści, który traktuje się jako oczywisty dla au-

tora komunikatu i jego zewnętrznego bądź wewnętrznego odbiorcy. Bez wspól-

nej wiedzy nadawcy i odbiorcy o tej oczywistości wyrażonej w eksplikacji for-

mułą: «sądzę, że nie możesz nie wiedzieć, że […]», owo «przecież» nie może być 

zrozumiałe. Bywa i tak, że kwestionuje się nie sąd, lecz zachowanie, także 

w przekonaniu, że jest ono w oczywisty sposób niezgodne z ogólnie przyjętym” 

(Mayenowa, 1983: 181). Wydaje się więc, że owo „przecież” jest znakiem mowy 

wewnętrznej albo apelu wewnętrznej świadomości do zewnętrznego świata 

dialogu, wyrażanym gestem wysuniętej przed siebie dłoni na znak mentalnego 

stanu, który oznacza niejako myśl „weź to przed siebie, obejrzyj i uwzględnij, bo 

to zmieni twoje (moje) stanowisko”. Gest wyraźnie wskazuje na metonimiczną 

podstawę tego bardzo złożonego konceptu, jakim jest to małe słówko. 

Słownik etymologiczny języka polskiego pod red. Wiesława Borysia podaje: 

„(przecie) – oznacza przeciwstawienie, kontrast, wynikanie, rację czegoś, staro-

polskie XV w. – przedsie – ‘w dalszym ciągu, mimo to’, XVI w. – przedsię, rzad. 

przedsie i przecię, rzadko przecie, przeć się, przedcię, wyjątkowo przed się/przeć 

cie, przecię, part. ‘jednak, mimo to, przecież, jak wiadomo, na pewno, naprawdę, 

rzeczywiście, jestem przekonany’, od. XVII w. – przedsięż – ‘naprawdę, rzeczywi-

ście, jestem przekonany’. Wyjściowa postać przedsie – przed się – powstała 

z wyrażenia przyimkowego przed i zaimka się, pierwotne znaczenie – ‘przed 
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siebie, do przodu, dalej, w dalszym ciągu, nadal, wciąż’. Postać przecież wzmoc-

niona jest partykułą że”. 

W naszych gestach widać było też owo afektacyjne „że”, które przeczepiło 

się do naszego przyimka, wyrażone jest gestycznie pewnym zniecierpliwionym 

potrząsaniem ręki.  

Eliptyczność wewnętrznego sądu związana z modulantem „przecież”, na 

którą wskazywała Mayenowa, może być tak daleka, że w konstrukcji wypowie-

dzi to słowo wypadnie, ale zostanie rysunek jego znaczenia w postaci gestu, jak 

w tym przykładzie, w którym narrator mówi: są sprawy, które po prostu powinny 

być załatwione:  

Ilustrowane spójniki „natomiast”, „zamiast”, „ale” 

Oto kilka wydobytych przeze mnie gestycznych ilustracji samych spójników. 

spójnik „zamiast”
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spójnik „natomiast”

spójnik „natomiast”

spójnik „natomiast”
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Zatarła się już etymologia spójnika „natomiast” – nie zawsze native speaker ma świa-

domość, że pochodzi on od wyrażenia „na to miejsce”. Etymologiczny słownik języka 

polskiego podaje: „natomiast – na to (czyjeś) miejsce, zamiast, z ukr. na – to – mist(o)”, 

z kolei słownik Borysia podaje: „zamiast – od XIX w., dawniej od XVIII w. – zamiasto 

(z wyrażenia przyimkowego za miasto, biernik rzecz. miesto – w pierwotnym znacze-

niu ‘miejsce’”. Zatarła się świadomość konstrukcji semantycznej, ale nie zginął sche-

mat motoryczny działania, tkwiący w „nieświadomej” świadomości kognitywnej na-

tive speakera, a stojący za sensem jego użycia – schemat wyobrażeniowy PODMIE-

NIANIA, które wyraża jego ciało, czyli gest. Native speaker w ogóle nie musi uświada-

miać sobie gramatycznych złożoności morfologicznych słów, których używa, dopóki 

to pierwotne znaczenie nie zginęło jeszcze w geście, ponieważ gesty to szkice rysun-

kowe pierwotnych schematów wyobrażeniowych, motorycznych i kinetycznych.  

Załazińska przeczuwała istnienie schematu PODMIENIANIA dla spójnika „na-

tomiast”, pisząc: „Etymologia spójnika «natomiast» wiąże się z wyobrażeniem, jakie 

zobrazowane zostało w geście: «na to miejsce» (Słownik języka polskiego, 1997), bo-

wiem palec nadawcy wskazuje przeniesienie czegoś na miejsce czegoś innego (może 

czymś innym są idee?). Taka interpretacja to jedynie hipoteza, bowiem nie znalazłam 

w moich materiałach takiego samego gestu, który ilustrowałby pojęcie «natomiast», 

potwierdzającego te przypuszczenia” (Załazińska, 2006: 137). Ja potwierdzam tę hi-

potezę – ta etymologia będzie dotąd żywa, dopóki będzie gest. 

Spójnik „ale” jest bardzo niejednoznaczny. Moje materiały pokazały mi, że ma 

on kilka niezależnych znaczeń. Doroszewski podaje: „spójnik wyrażający przeciwień-

stwo, kontrast lub odmienne treści, ale także wykrzyknik wyrażający najczęściej 

zdumienie, zadowolenie, chęć zwrócenia uwagi, nagłe przypomnienie czego”. SJP 

PWN dorzuca, że spójnik ten używany jest „wtedy, gdy mówiący przypomni sobie coś 

nieoczekiwanie, np. ‘Ale! Ale! Chciałem coś jeszcze powiedzieć’”. 

W tej pracy pokażę tylko jeden schemat wyobrażeniowy kryjący się za tą wie-

lofunkcyjną cząstką językową. Taki schemat, który wskaże na Bachtinowską, we-

spójnik „natomiast”
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wnętrzną polemikę czy też ślady mowy wewnętrznej Wygotskiego, ujawniającej się  
w zewnętrznym dialogu.  

spójnik „ale”

spójnik „ale”

spójnik „ale”












295 

Semantyczne ręce. Analizy 

Schemat ruch palca wskazującego i całej ręki pokazuje gwałtowną potrzebę powrotu 
po linii myśli do siebie, do swojego źródła, czyli umysłu, i zweryfikowania w nim wygła-
szanych treści pod wpływem przypomnienia sobie zapomnianych, zapoznanych, ale 

ciągle tam istniejących danych. Semantyczna ręka nakazuje więc powrót myśli po ścieżce
– od siebie zewnętrznego do siebie wewnętrznego, by móc ulec weryfikacji (myśl wy-

szła już na tę drogę, ale musi powrócić). I ten schemat – POWROTU MYŚLI PO DRO-

DZE – zachowuje gest towarzyszący spójnikowi ale, w ten sposób ujawniając właśnie 

swoją metonimiczną podstawę. 

Ilustrowane przyimki 

Zebrany przeze mnie materiał pozwala na naukowo pewne twierdzenia wobec jednego 

tylko przyimka (chociaż znalazły się w nim także ilustracje gestyczne innych przyim-

ków, niestety albo pojedyncze, albo budzące pewne wątpliwości interpretacyjne), dla-

tego „dynamiczność schematów wyobrażeniowych” gestycznych przyimków (o których 

sądzę, że zawierają procesualne schematy wyobrażonych scenariuszy działań manual-

nych) zilustruję na jednym przykładzie gestycznego „w”.  

Ilustrowany przyimek „w” 

Wyzwala kognitywny schemat pojemnika, do którego jest coś włożone. Z kolei na 

schemat wyobrażeniowy pojemnika składają się takie elementy, jak: WNĘTRZE, ZE-

WNĘTRZE, i GRANICA. Przyimek „w” profiluje centralnie właśnie WNĘTRZE pojem-

nika. Gesty jednak pokazują, że ten schemat ma charakter dynamiczny. Otóż mówiący 

po prostu przy jego artykułowaniu pokazują proces, a właściwie „schemat działania, 

jakim jest wkładanie czegos  do pojemnika” tak jak w tym przykładzie, kiedy narrator 

mo wi: od dziesięciu do piętnastu procent środków, które są w tym systemie... i ilustruje

przyimek „w” (ręce imitują pojemnik, w którym coś się znajduje). 

spójnik „ale”
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Podobnie jest tutaj, kiedy mówiący mówi: Ten fakt, że w środku Europy jest dosyć duże 

Pańtwo (tego gestu prawie nie widac  z racji cięcia kamerą, ale jest to ruch ręki wkła-

dającej dwa razy cos  do mentalnego pojemnika, jakim jest w jego umys le Europa). 

W kolejnym przykładzie mówiący będzie miał przed sobą kilka mentalnych pojemni-

ków. Mówi: Najwięcej w tym zakresie możemy zrobić sami w parlamencie, w rządzie, 

we wszystkich strukturach władzy publicznej (i gestycznie wkłada coś do kolejnych 

trzech pojemników). 
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Ten schemat działa także, gdy mówiący ma na myśli abstrakcyjne procesy „wchodze-

nia”, jak w przykładzie, kiedy narrator mówi: Bo ja strasznie lubię wchodzić w kulturę. 

Siła tego schematu przejawia się też w konstrukcjach werbalnych, w których przed-

rostek „w” poprzedza predykat, jak w dwu poniższych i ostatnich przykładach, w któ-

rych ilustrowany jest czasownik „wmawiać”. Dosłownie narrator mówi: że ktoś może 

się przez krótki czas... może poczuć nie tak, ale głównie dlatego, że mu się wmawia, że 

inni będą na niego patrzyli, oni jeszcze na niego nie patrzą, są tacy, którzy mu to wma-

wiają i możemy zaobserwować, jak przy słowie wmawiają obie ręce palcami wskazu-

jącymi kierują się w do ł, ilustrując schemat jakiegos  przestrzennego wnętrza, pojem-

nika, do kto rego cos  „zostanie włożone”.  









Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia 

298 

I w ostatnim przykładzie, gdy ilustrowany jest czasownik „wpływać”. Narrator mówi: 

W związku z tym chcę już wpływać na to, co się dzieje teraz... i możemy zobaczyć, jak 

jego dłoń imituje czynność „wkładania i przytrzymywania czegoś w wyimaginowa-

nym pojemniku”.  

Mam nadzieję, że udało mi się pokazać i dowieść, że nawet w zakresie metajęzyko-

wym gesty pełnią funkcję „oswajaczy” jakże przecież abstrakcyjnego „bytu”, jakim jest 

konstrukcja i struktura dyskursu i formy wypowiedzi słownej, stanowiące Saussu-

rowską realizację langue (systemu językowego). I że zawsze tam, gdzie myśl (słowną) 

można „poruszyć fizycznie”, ciało nakazuje umysłowi wykonać ten ruch – podjąć dzia-

łanie manualne, które przywołuje podstawę RUSZTOWANIA, na którym powstały zna-

czenia słów dla wyrażania myśli. I że wreszcie, tu na poziomie metajęzyka nie dzieje 

się gestycznie nic nowego – gesty wyzwalane na tym poziomie obrazują mentalne 

wyzwalanie się tych samych schematów wyobrażeniowych, jakie pojawiały się na 

narracyjnych poziomach dyskursu, choć możemy też zaobserwować, że te schematy 

mają gestycznie już tylko bardzo „szkieletowe rusztowanie” i zeschematyzowaną 
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formę obrazowania, zredukowaną na potrzeby komunikacyjne. Ale jeszcze raz po-

wtórzę – ręka zupełnie podobnie traktuje materię, jak jej wyobrażenie i dlatego przy-

kładowo schemat POJEMNIKA wyzwalać się będzie nie tyle i wobec czegoś, co niby 

pragmatycznie, materialnie i fizycznie nadaje się do wkładania (i mieszczenia w nim), 

ale wtedy, gdy mówiący będzie konceptualizował sobie „jakieś ZAWIERANIE” – obo-

jętne czy abstrakcyjne czy rzeczywiste. A nawet jest tak, iż im bardziej abstrakcyjne 

rzeczy wikłane są w to, przykładowo, ZAWIERANIE, tym bardziej wyzwala to gest 

– ponieważ to, co nowe, a zatem jakby jeszcze „cieleśnie” obce, musi zostać włączone

w siatkę istniejących pojęć, a ponieważ pierwotną bazą kształtującą nasze postrzega-

nie i kategoryzowanie świata są nasze doświadczenia w fizykalnym świecie, to one 

stają się kanwą rozumienia i ujmowania bardziej abstrakcyjnych pojęć, takich jak: 

„pytanie”, „zdanie” „dialog”, „kontekst” czy kategorie gramatyczne i wszelkie metafo-

ryczne sposoby ujmowania myśli. W ten sposób dokonuje się ludzkie oswajanie świa-

ta pojęć. Jest on oswojony, bo ujęty (tak jak ujmujemy coś w dłonie) w ramy fizykal-

nych kategorii przedmiotów, zdarzeń, ciężarów i sił. I tak ciało „uczy się na nowo” 

znaczeń tych pojęć i abstraktów w gestach – rękami sprawdzając, co należy z nimi 

zrobić: zważyć, ścisnąć, przeciwstawić sobie, odepchnąć, zawrzeć, odwrócić45, wysu-

nąć przed siebie, odepchnąć, odsunąć czy wreszcie po prostu postawić itd. I dzięki 

temu myśl ucieleśnia się od nowa, a ciało staje się myślą. 

Nie oznacza to jednak wcale, ze ciało i jego narzędzie: ręka – gest stają się meta-

foryczne, jest dokładnie odwrotnie – metafora słowna poprzez gest powraca do z ro dła 

swojej cielesnej dos wiadczeniowos ci, czyli ODMETAFORYZUJE SIĘ na mocy gestycznej 

metonimizacji.  

Językoznawcy kognitywni bardzo słusznie zakładają, że schematy wyobraże-

niowe są strukturami bardzo ogólnymi, ‘szkieletowymi’ (skeletal), których podstawą 

są ludzkie „interakcje z otaczającym światem” (Kövecses, 2002: 37). „Odkrywamy 

fizyczne obiekty poprzez kontakt z nimi, doświadczamy siebie samych i innych obiek-

tów jako pojemników z innymi obiektami wewnątrz nich albo na zewnątrz [...]. Takie 

interakcje z otoczeniem ciągle powtarzają się w ludzkim doświadczeniu. To podsta-

wowe fizyczne doświadczenie prowadzi do tego, co nazywamy schematami wyobraże-

niowymi, a schematy wyobrażeniowe konstruują wiele pojęć abstrakcyjnych w sposób 

metaforyczny” (Kövecses, 2002: 37). I ta metaforyzacja to „ucieleśnianie”, a nie uabs-

trakcyjnianie pojęć.  

Przykładowe schematy wyobrażeniowe i ich metaforyczne rozszerzenia, które 

podaje Kövecses, to m.in.: PRZÓD–TYŁ (FRONT–BACK schema): nie bądź taki do przo-

du!; GÓRA–DÓŁ (UP–DOWN schema): jestem zdołowany (jestem w dołku); KONTAKT 

(CONTACT schema): trzymam cię za słowo; RUCH (MOTION schema): poszedł na ła-

twiznę; SIŁA (FORCE schema): zmuszasz mnie, żebym postępował nieuczciwie i wresz-

cie IN–OUT schema: I’m out of money (tamże, 37). I widzimy jak wszystkie te przykła-

dy odwołują się do ruchu ciała czy czynności cielesnych.  

45 „Nastąpił wtedy zwrot interpretacyjny” – powiedziała moja studentka na egzaminie, odwracając dłoń. Metafora 
powróciła w ten sposób do swojego metonimicznego podłoża.  
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Talmy mówi też o tzw. fictive motion („ruchu abstrakcyjnym” – czyli ruchu 

w przestrzeni mentalnej, który można odnaleźć w takich wyrażeniach, jak: „wychodzę 

ci naprzeciw” (w znaczeniu staram się ciebie zrozumieć) czy: „zbliżyliśmy się do sie-

bie duchowo”, gdzie schemat KONTAKTU nie ma już mocy fizycznej. 

Gesty semantyczne, które są „rysunkowymi”, ale też i dynamicznymi znakami 

schematów wyobrażeniowych kryjących się za słowami dowodzą, że schematy wy-

obrażeniowe są raczej „wiązkowe” niż skokowe i złożone, a nie proste. Kiedy ktoś 

przykładowo mówi: „Muszę to przemyśleć” i jednocześnie wykonuje ręką ruch, który 

przypomina przytrzymywanie w dłoni jakiegoś wyimaginowanego przedmiotu, któ-

rym obraca się w różnych kierunkach – możemy sądzić, że dla niego schemat wy-

obrażeniowy procesu myślenia składa się z wielu czynności, takich jak OGLĄDANIE 

ale i DOTYKANIE, TRZYMANIE (ZŁAPANIE), MANIPULOWANIE i właśnie gesty – w 

moim odczuciu – dowodzą tego, co tak podkreślał Johnson (1987), a mianowicie, że 

schematy wyobrażeniowe mają charakter złożonego, ale jednocześnie całościowego 

gestaltu. Gestaltowa natura schematów wyobrażeniowych pozwala postrzegać je jako 

dynamiczne i całościowe struktury, które składają się z niezmiennej bazy elementów 

i relacji, jakie zachodzą pomiędzy składnikami schematu. Schemat wyobrażeniowy, 

dzięki swej kompatybilnej strukturze gestaltu, może obejmować i posiadać moc wyja-

śniającą w odniesieniu do nieograniczonej liczby swoich konkretyzacji, czyli w odnie-

sieniu do wyobrażeń określonego typu. Poprzez zaś fakt, że schematy wyobrażeniowe 

uogólniają relacyjne aspekty wyobrażeń zakorzenionych w przestrzenno-czasowych 

aspektach ludzkiego bytowania, same – podobnie jak i rysunki mentalne – stanowią 

niepropozycjonalne i figuratywne struktury myślenia, chociaż – jak dowodzi Johnson 

– mogą one być wyjaśniane w sposób abstrakcyjny i propozycjonalny. Niemniej jed-

nak – dodaje – kazda próba wyjaśniania tych struktur za pomocą pojęć i procedur 

logicznych jest ich redukowaniem (tamze: 4–7). Schematy są więc bogatsze niz ich 
opisowe struktury, które sprowadzają się często do jednorodnych i jednopoziomo-

wych metaforycznych odwzorowań. I ta dynamika wyraża się precyzyjnie w gestach 

– tu jednocześnie ważne jest wszysko: moment powstawania gestu, kierunek ruchu,

sam ruch i jego zakończenie. I żaden ich najprecyjniejszy opis nie zastąpi ruchomego 

wizualnego ich powstawania i zanikania w trakcie mowy, ponieważ owa wizualizacja 

pozwala na pobudzenie wyobraźni interpretacyjnej DRUGIEGO CZŁOWIEKA, który 

w tych gestach może odnaleźć siebie. Bo – jak słusznie pisał Judycki na marginesie 

fenomenologii, Husserla i Merleau-Ponty’ego – „Istnienie innych podmiotów i istnie-

nie treści mentalnych przez nie posiadanych poznajemy poprzez objawy cielesne: 

gesty, miny, głos, wytwory itd.” (Judycki, 2010: 36). Tak więc każde gestyczne przy-

bliżanie znaczeń ma równoczesne intrasubiektywny aspekt (przybliżanie czy oswaja-

nie znaczeń dla siebie) oraz inrtersubiektywny (dla Drugiego). I tu następuje reto-

ryczne zblizenie myśli w taki sposób, ze moja myśl ucieleśniona w geście pozwala 

drugiemu na zbliżenie się do niej przez odesłanie do wspólnego pnia doświadczenia 

ludzkiego, jakim jest jego cielesne bytowanie w czasie i przestrzeni fizycznej.  
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Kiedy zbierałam materiał do tej książki, postawiłam sobie jedno wymaganie: każda 

teza, którą tu postawię, podlegać będzie materiałowej weryfikacji, w taki sposób, aby 

każdy analizowany gest miał co najmniej kilka swoich niezależnych reprezentacji ma-

teriałowych w różnych sytuacjach komunikacyjnych i w innym kontekście wypowie-

dzi, ale ilustrujących te same słowa. Szybko jednak odkryłam, że gesty niechętnie ilu-

strują te same słowa, a badanie ich znaczeń jako ilustracji słów jest skazane na poraż-

kę. Gesty to gestalty myśli i w tym sensie zawsze mają kreatywny charakter. Nie ma 

zatem tzw. ilustratorów ani bierno-naśladowczych ikon (kopiujących rzeczywistość) 

– jak postulował McNeill (1992: 145)1 – ale nie ma też gestycznych metafor (aczkol-

wiek gesty chętniej towarzyszą obrazowaniu pojęć abstrakcyjnych niż pojęciom rze-

czy), a dzieje się tak tylko dlatego, że „czujące ciało” ma naturalną skłonność do uj-

mowania sensów znaczeniowych abstraktów w kategoriach jego własnych doznań 

– percepcyjnych, czuciowych, kinetycznych i wolicjonalnych (manipulacyjnych). Nie

oznacza to jednak, że gest tworzy jakąś „metaforyczną przestrzeń” czy nowy wymiar 

poznawczy. Jest dokładnie odwrotnie – każda myśl, która ucieka od swego doświad-

czalnego podłoża, z o s t a n i e  g e s t e m  s p r o w a d z o n a  d o  w y m i a r u  c i e l e -

s n o ś c i . Już Malinowski pisał o znaczeniu słowa: „Sądzę też, że nawet w najbardziej 

abstrakcyjnych i teoretycznych aspektach myśli człowieka i zastosowań werbalnych 

rzeczywiste znaczenie słów zawsze wywodzi się tylko z aktywnego doświadczenia 

aspektów rzeczywistości, do których te słowa się odnoszą” (Malinowski, 1987: 107)2.  

I taką „pomocną dłonią” dla przywołania, wydobycia czy też nawet nadania 

doświadczeniowej podstawy znaczeniu słowa, użytego w najbardziej abstrakcyjnych 

domenach dyskursu, jest właśnie fizyczna ręka i jej gesty towarzyszące mowie. Gest 

zatem to znak powrotu znaczenia słowa do jego możliwie doświadczalnego źródła; 

znak powrotu myśli do ucieleśnionych wyobrażeń. I właśnie gest – każdorazowo to-

warzysząc słownej abstrakcji (czy metaforze) – „ściąga myśl” do jej materialnego 

wymiaru – wymiaru doznawania. I co za tym idzie, ściąga ją do swojej pierwotnej fi-

gury myślenia – metonimii. Nie sądzę więc, że w ogóle powinniśmy opisywać gesty 

w kategoriach metafor. Namnożylibyśmy wtedy te byty gestyczne w nieskończoność, 

natomiast to, co kryje się za metonimicznym źródłem gestycznych znaczeń, to po pro-

stu jakiś „schemat wyobrażeniowy”, który ma swoje źródło we wszystkich domenach 

cielesnego doświadczenia człowieka i zadaniem badacza gestów jest po prostu ten 

schemat tylko „odsłonić”. 

1 Przypomnę – McNeill pisał, że tym, co różni gesty ikoniczne od metaforycznych to inna zasada h o m o l o g i i  
na linii gest – myśl (pojęcie), a mianowicie: homologia gestów ikonicznych narzucona (nakazana) jest przez ze-
wnętrzną rzeczywistość (naturę), co do metafor – ich homologia wynika z naszego własnego sposobu kreowania 
świata. „Różnica między ikoną i metaforą w ich obrazowym schemacie zależy od tego, czy homologia jest kopio-
waniem świata (ikona) czy kreowana przez umysł (metafora)” (McNeill, 1992: 145). 

2 Malinowski także uważał gesty za integralną część mowy. Pisał: „Gest stanowi integralną część mowy i fakt 
ten powoduje, że jest on tak samo ważny dla zrozumienia całej wypowiedzi, jak jeden lub dwa znaczące ruchy lub 
znaki, które faktycznie zastępują wypowiadane słowo” (1987: 62, 67) (cyt, za: Brocki, 2001: 196–197). 
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Jan F. Jacko (aktor i semiotyk) mówi o „archetypicznych znakach ciała”, za-

pewniających pantomimie siłę ekspresji. Owe „archetypy” to „znaki ciała, które wiążą 

się z najgłębszymi i najbardziej pierwotnymi doświadczeniami człowieka” (Jacko, 

2000). Podejrzewam, że gdyby Jacko – jednak bardziej praktyk niż teoretyk – znał 

pojęcie „schematu wyobrażeniowego” i „prewerbalnego schematu”, uznałby, że te 

czytelne obrazy ekspresji mają jakąś uniwersalną podstawę w umysłach tych, którzy 

doświadczają ich w odbiorze i dzięki tej podstawie rozumieją je. Można więc archety-

piczne znaki ciała utożsamiać z prepojęciowymi schematami wyobrażeniowymi.  

Jest taki frazeologizm: Nie myśl, że zjadłem wszystkie rozumy. To znów ciało 

mówi umysłowi o tym, jak ono może doznawać i rozumieć proces poznawczy. Po na-

pisaniu tej książki też mam takie uczucie. Nie poznałam i nie odkryłam wszystkich 

semantycznych tajemnic kryjących się za gestami towarzyszącymi mowie. To, co 

chciałam i co – mam nadzieję – udało mi się, to jedynie wskazanie drogi poznawczej 

i nakłonienie językoznawców do poszukiwania najbardziej pierwotnych schematów 

wyobrażeniowych w gestach, będących – moim zdaniem – ich rysunkowymi szkicami.  

Ufam, że udało mi się pokazać, jak przez gesty ciało zmusza umysł, by nadawał 

abstraktom znamiona rzeczy, by metafory odzyskiwały swoje metonimiczne podsta-

wy, jak wreszcie i to, że gesty pozwalają odsłonić scenariusze manualne i schematy 

motoryczne działania i postrzegania, tkwiące w tle schematów wyobrażeniowych; 

wydaje mi się też, że pokazałam, jak ciało staje się myślą, tworząc symbole gestyczne, 

które w formie już zeschematyzowanej i ruchowo szkieletowej towarzyszą poznaniu 

daleko odbiegającemu od cielesnej fizyczności.  

Zwolennicy analizy gestów z kręgu McNeilla niestety nie zajęliby się w swych 

badaniach takim gestem, jak wzruszenie ramion czy batuta wskazującego palca, po-

nieważ nie pojawiają się one w trakcie relacjonowania ograniczonych retorycznie 

opowieści o widzianych kreskówkach, niesłusznie jednak, bo te gesty czy zachowania 

niosą za sobą bardzo mocno utrwalone schematy motoryczne i sensoryczne, które 

realizują się silnie i powtarzalnie dla wyrażania idei abstrakcyjnych.  

Wiem, jak kuszące jest ograniczenie się do wąskiego paradygmatu poznawcze-

go dla wybranego problemu. Ale analityczność dociekań gubi misję: rzeczywistą 

funkcję uporczywego poruszania się rąk wobec przecież już niezwykłe wyrafinowa-

nego i skomplikowanego składniowo języka. Ruszanie rękami podczas mówienia 

(a nawet myślenia tylko) świadczy o cielesnym rozumowaniu umysłu. Gdyby umysł 

był bowiem tylko mentalny, nie mówilibyśmy rękami.  

Słusznie zatem postulowali wytrwali badacze gestów: Alan Cienki i Cornelia 

Muller: „Gesty są kolejnym oknem, przez które możemy zobaczyć, jak tworzymy 

struktury pojęciowe oraz jak używamy tych struktur w trakcie mówienia”3 (Cienki, 

Müller, 2008: 493).  

Jeżeli jednak przyjęlibyśmy, że dla człowieka gesty były zawsze bardziej pier-

wotnym narzędziem komunikacji niż mowa, to okazałoby się, iż być może to one są 

                                                 
3 „Gesture provides another window to understand how we structure concepts, and how we use those struc-

tures while speaking”. 
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naprawdę „elementarnymi” jednostkami znaczeń, obrazującymi schematy wyobraże-

niowe, głównie motoryczne, leżące u podstaw tych ruchów. Obserwacja gestów po-

zwala też – jak sądzę – przedrzeć się przez mur, przed którym stanęło językoznaw-

stwo badające znaczenia tylko z poziomu samego języka. „Okazuje się więc, że musi-

my uznać gestowe lub egzystencjalne znaczenie mowy […]” – pisał Merleau-Ponty      

– „język ma wprawdzie wnętrze, ale tym wnętrzem nie jest zamknięta w sobie i świa-

doma siebie myśl. Cóż więc wyraża język, jeśli nie wyraża myśli? Ukazuje on, a raczej 

jest zajmowaniem przez podmiot stanowiska w świecie jego znaczeń” (Merleau-Ponty 

2001: 214).  

 

Gestykulować czy nie?  

 

Po napisaniu tej książki z całą pewnością odpowiadam – tak.  

Jak słusznie zauważył Morris (1997), człowiek jest w stanie gestykulować tyl-

ko dzięki pionizacji. Niektórzy badacze twierdzą, że przodkowie człowieka przyjęli tę 

postawę co najmniej z dwóch powodów: ułatwiała ona przenoszenie zdobyczy oraz 

spoglądanie ponad wysokimi trawami w celu wypatrywania potencjalnych ofiar lub 

zagrożeń. Z czasem uwolnione przednie kończyny zaczęły tworzyć narzędzia, potem 

same stały się narzędziem – służyły ekspresji. Jak wykazuje Morris, człowiek jest 

w stanie wykonać dłońmi i palcami około trzech tysięcy różnych gestów (Morris, 

1997: 12). Z kolei belgijski antropolog Yves Winkin zauważa, że ludzkie ciało może 

wykonać tysiące różnych ruchów, podobnie jak tysiące dźwięków może wydobyć 

aparat głosowy człowieka. To, że dla potrzeb komunikacji wykorzystywany jest tylko 

odsetek gestów i dźwięków, jest regulowane przez kulturę (Winkin, 2007: 66). Po-

dobnie Kępiński sądził, że ręka jest „jakby narzędziem do manipulowania [światem    

– przyp. J. A.] jak przedmiotem” (Kępiński, 1977: 28) i wyróżnił trzy jej funkcje             

– chwytną, twórczą lub manipulacyjną i komunikacyjną. 

Z łacińskiego gestus oznacza w szerokim znaczeniu poruszenia lub postawę 

ciała, w sensie węższym poruszenia członków, przede wszystkim rąk. W miarę upły-

wu czasu i poprzez wchodzenie w użycie różnych języków słowo gestus i jego znacze-

nie ewoluowało. Było słowem wartościującym, określającym, czy dany gest jest wła-

ściwy (Schmitt, 2006: 25). „Pieśni o czynach” (chanson de geste) stanowiły jeden 

z najpopularniejszych w średniowieczu gatunków literackich. Gest w tym wypadku 

jest nie tylko poruszeniem ciała, lecz również działaniem. W średniowieczu odróż-

niano jednak gesty (gestus) od gestykulacji (gesticulatio). Pojęcia te, choć były ze sobą 

spokrewnione, były wartościowane przeciwstawnie. Gest (gestus) wyrażał wewnętrzne 

poruszenia duszy, wierność i wiarę, gestykulacja (gesticulatio) zaś przypominała 

o diable. Była znakiem złośliwości, opętania i grzechu. Dlatego kuglarze stali się grupą 

przepędzaną i wykluczaną z chrześcijańskiej wspólnoty gestus (za: Le Goff, Truong, 

2006: 126).  
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Trzeba było wieków, by ten prządek odwrócić. Do dziś jednak w potocznym 

myśleniu tkwi stereotyp, że więcej gestykulują ludzie, którzy nie znajdują słów, czyli 

gdy ich kompetencje komunikacyjne są mierne. Nic bardziej fałszywego. 

Jeszcze w 1968 roku Baxter, Winter i Hammer (1968) zaobserwowali, że oso-

by o dużej płynności werbalnej, łatwości wypowiadania się używają więcej gestów 

niż osoby nieposiadające takiej umiejętności. Na tej podstawie badacze uznali, że ge-

sty są raczej suplementem niż substytutem słów (za: Argyle, 1988: 197).  

Dziś z całą pewnością wiemy (i wielka w tym zasługa McNeilla i badaczy z jego 

kręgu), że ci ludzie gestykulują więcej, którzy mają nieświadome kognitywne prze-

świadczenie wewnętrzne, że słowa są tylko znakami myśli, ale że z tymi myślami nie 

są tożsame i im bardziej chcemy, by nasze myśli stały się także „semantycznym świa-

tem DRUGIEGO”, tym bardziej gestem go mu zbliżymy, dając myślom wymiar wy-

obrażeniowy. I to nie z podszeptu diabła, ale z woli „czującego i doznającego ciała”, 

które te myśli sprowadza do „domu” – domu widzenia, czucia i doznawania, którym 

dla umysłu jest ludzkie ciało. 
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