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1. ISTOTA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ 
 

Komunikacja niewerbalna najczęściej jest rozumiana jako komunikacja realizowana 

za pośrednictwem środków innych niż słowa. W wielu przypadkach, definiując zachowanie 

niewerbalne, określamy je jako sygnały, które posiadają pewne znaczenie a nie jako proces 

nadawania znaczenia tym sygnałom. Jak podaje Sylwester Wojciech Orzechowski 

komunikacja niewerbalna to proces, w którym kody niejęzykowe wykorzystywane są osobno, 

lub w połączeniu z kodem językowym i parajęzykowym, do wymiany i interpretacji informacji, 

w danej sytuacji lub kontekście. Autor ten wskazuje też na dwa podejścia do rozumienia 

pojęcia komunikacji niewerbalnej. W ujęciu szerszym oznaczać będzie wszelki niewerbalny 

przekaz informacji. W ujęciu węższym natomiast obejmuje niewerbalny przekaz informacji 

występujący w kontakcie społecznym, a więc kiedy na przykład rozmawiają ze sobą dwie 

osoby
1
. Może ona również funkcjonować jako zamierzone działanie lub ruch abstrahujący 

mimiczne gesty, jak to się dzieje w tańcu. Natomiast zdaniem Gunthera Rebela
2
 komunikacja 

niewerbalna może także stanowić samodzielny system porozumiewania się. Poprzez 

zestawienie różnych znaków wyraźnie pokazuje się wieloznaczność wszystkich informacji 

niewerbalnych. Z kolei jeden z czołowych badaczy komunikacji niewerbalnej, Mark Knapp
3
, 

określa ją jako: wszystkie ludzkie reakcje, które jawnie wyrażono w mowie i w piśmie.  

Jednocześnie należy podkreślić, większość zachowań wiąże się z ruchami ciała i zmianą 

postawy. Dlatego komunikacja niewerbalna jest z reguły procesem przebiegającym 

spontanicznie, w dużej mierze, bez udziału naszej świadomości i jest przekazywana za 

pomocą wielu kanałów. Nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę z emitowania poprzez własne 

ciało określonych sygnałów niewerbalnych, to w niewielkim jedynie stopniu potrafimy 

sprawować kontrolę nad tym procesem. 

Badania nad komunikacją niewerbalną w znacznym stopniu były inspirowane 

badaniami językoznawczymi oraz semiotycznymi i przez nie kierowanymi. Często 

adaptowano metody, metodologię oraz pojmowanie wszystkich działań symbolicznych w tym 

i języka ciała. W rzeczywistości jest ona częścią komunikacji werbalnej.  

 

                                                
1 S.W. Orzechowski, Komunikacja niejęzykowa a wiarygodność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2007 
2 G.Rebel, Naturalna mowa ciała, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1998 
3 M.L.Knapp., J.A.Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000. 



dr Dorota Frasunkiewicz, Komunikacja interpersonalna … 
 

2 

 

 

 

 

 

2. FUNKCJE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ 

Istnieją co najmniej dwa źródła zróżnicowania przekazów niewerbalnych:  

1) normy kulturowe- kultura ma wpływ nie na to, jakie wyrazy mimiczne przyjmujemy, 

gdy przeżywamy emocje, ale na to kiedy je ujawniamy i jak je kontrolujemy 

2) indywidualne doświadczenia człowieka. 

Badacze zajmujący się komunikacją niejęzykową zgodnie przyznają, że większość 

znaków niewerbalnych jest funkcją kultury. Kultura nie pozwala na swobodne przenoszenie 

komunikatów niewerbalnych z jednej społeczności do innej. Znajomość naszych zachowań 

niejęzykowych może okazać się bardzo pomocna podczas rozmów, negocjacji i kontaktów 

międzynarodowych, gdyż wymagają one umiejętności pokonywania barier komunikacyjnych 

dotyczących nie tylko języka ale i komunikacji niewerbalnej. 

Mowa ciała to prajęzyk towarzyszący każdej wypowiedzi werbalnej. Może ona 

podkreślać informację, zmieniać lub czasem wręcz unieważniać jej znaczenie, a więc stawać 

się metakomunikacją. Stąd do głównych funkcji komunikacji niewerbalnej należą:  

 komunikowanie postaw i emocji (uzgadnianie postaw interpersonalnych) 

 wspomaganie komunikacji językowej. 

 

Wspomaganie komunikacji werbalnej może przybierać różne formy: 

 powtarzanie- znaki niewerbalne mogą powtarzać i potęgować wypowiedź werbalną. Jest 

szczególnie przydatne, gdy przekazywane informacje mają wymiar wizualny (wielkość, 

kształt, kierunek), komunikat: proszę iść w tamtym kierunku, któremu towarzyszy 

wskazanie ręką; 

 zastępowanie - w pewnych kulturach obowiązują odgórnie ustalone symboliczne gesty, 

które zastępują słowa, np. potakiwanie, przeczenie, chociaż należy pamiętać, że nie są 

one w pełni uniwersalne (np. ten sam ruch głowy w jednych kulturach oznacza „tak”, w 

innych – „nie”); 

Mowa ciała - zespół niewerbalnych komunikatów, nadawanych świadomie i 

nieświadomie i odbieranych. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, 

intencjach i oczekiwaniach wobec rozmówcy. 

Mówimy dzięki aparatowi mowy, ale rozmawiamy całym sobą. 
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 uzupełnianie i podkreślanie – znaki, które też mogą różnić się kulturowo, np. strzelanie 

palcami, uderzanie o siebie pięściami może być różne w zależności od przekazu; 

 regulowanie - przeciąganie lub akcentowanie ostatniej sylaby i zmiana intonacji głosu na 

końcu wypowiedzi. To znaki, które sugerują, że mówiący skończył już swoją wypowiedź 

i gotów jest teraz do słuchania. Funkcję regulatora może także pełnić kontakt wzrokowy 

 zaprzeczanie - zachowania niewerbalne mogą być w sprzeczności z wypowiadaną 

treścią. Zamiast powiedzieć rozmówcy, że nudzi nas to, co właśnie opowiada, wymownie 

rozglądamy się wokół i ziewamy od czasu do czasu uprzejmie potakując. Pozwala to na 

uniknięcie niezręczności. Brutalna szczerość wobec nudnego wywodu rozmówcy 

zastąpiona zostaje niewerbalnymi wyrazami braku zainteresowania; 

 fałszowanie - wiele badań zostało poświęconych niewerbalnym wskaźnikom kłamstwa. 

Nie zostały jednak wykryte sygnały niepodważalnie świadczące o oszustwie. 

Stwierdzono, że osoby kłamiące popełniają więcej błędów językowych, mówią z 

wahaniem, częściej mrugają powiekami i intensywniej poruszają rękami. 

 

W roku 1971 Albert Merhabian sformułował wzór, który przedstawia wpływ każdego z 

kanałów na ogólną interpretację przekazu informacji. Odkrył, że na całkowite znaczenie 

przekazywanej wiadomości tylko w 7% wpływają same słowa, w 38%- sygnały głosowe (w 

tym ton głosu, modulacja, i inne dźwięki), a aż w 55%- inne sygnały niewerbalne
4
.  

 

 

                                                
4 Prof. Birdwhistell dokonał podobnych obliczeń w zakresie znaczenia komunikacji niewerbalnej w kontaktach 

między ludźmi. Z jego obliczeń wynika, że słowa wypowiadane przez przeciętną osobę zajmują około 10-11 

minut dziennie, a przeciętne zdanie trwa tylko około dwóch i pół sekundy. Podobnie jak Mehrabian doszedł do 

wniosku, że komponent słowny w konwersacjach bezpośrednich wynosi mniej niż 35 proc. oraz że ponad 65 

proc. informacji jest przekazywana pozawerbalni. 
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Należy jednak podkreślić, iż Mehrabian i jego współpracownicy zastosowali dość 

specyficzny materiał badawczy: fotografie twarzy i pojedyncze słowa. Nie brano pod uwagę 

rozmowy, wywiadu, dyskusji, prezentacji ani żadnej innej dynamicznej interakcji. Jest to 

jedno z ważnych ograniczeń tego i innych eksperymentów laboratoryjnych. Badacze nie brali 

też pod uwagę postawy ciała, ułożenia nóg, ubioru, uścisku dłoni, dystansu fizycznego, 

ruchów gałek ocznych, zmian koloru i temperatury skóry, zapachu oraz innych sygnałów 

kwalifikowanych jako zachowania niewerbalne. Nie wzięli pod uwagę również całego 

repertuaru zachowań, który w codziennym życiu odgrywa tak ogromną rolę oraz kontekstu, w 

jakim każdego dnia spostrzegamy zachowania innych osób. Nie chodzi tu tylko o obecność 

różnych czynników odwracających uwagę (np. sygnał telefonu), lecz przede wszystkim o cały 

balast naszych wewnętrznych doznań, który wnosimy do każdej rozmowy. Warunki badania 

są w takich sytuacjach sztuczne, a materiał zawsze uproszczony. Nie oznacza to, że wyniki 

takich prób są nierzetelne. Zasadniczy wniosek z tych badań jest następujący:  

 

 

 

 

Mowa ciała stanowi zewnętrzne odzwierciedlenie naszego stanu emocjonalnego. 

Podstawą zaś do odczytywania mowy ciała „jest rozumienie stanu emocjonalnego rozmówcy 

podczas słuchania, co on mówi, i zwracanie uwagi na okoliczności, w jakich to mówi. Z 

komunikacyjnego punktu widzenia ważne jest nie to, co myślimy naprawdę, lecz przede 

wszystkim to, jakie słowa i działania odbierają inni ludzie i jak na tej podstawie nas oceniają. 

Nawet wtedy gdy nic nie mówimy, wysyłamy do odbiorcy liczne przekazy. Wspomniane 

przekazy należą do systemu językowego, mają postać sygnałów mimicznych (na przykład 

uśmiech), gestów (na przykład puknięcie się palcem w czoło), ruchów i pozycji ciała (na 

przykład ukłon i sposób siedzenia), a także dźwięków nie należących do systemu 

językowego (takich jak cmoknięcie, czy gwizd). Ten zespół zachowań określamy mianem 

komunikacji niewerbalnej. W rezultacie zasady, nadawania, odbierania i interpretowania 

komunikatów niewerbalnych opierają się w znacznej mierze na intuicji i panuje w niej dość 

duża swoboda, ponieważ komunikacja niewerbalna ma bardziej elastyczny charakter niż 

komunikacja werbalna, gdyż procesy niewerbalne wymagają mniejszych zasobów 

poznawczych niż procesy werbalne. 

Przez kanał werbalny przechodzą tak zwane niezbite fakty, a przez kanał niewerbalny 

transportowane jest to, co ostatecznie chcemy przekazać, dołączając do argumentacji 

postawę, mimikę, gest i nastrój.  
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3. EKSPRESJA TWARZY (MIMIKA) 

Od dawna ekspresja twarzy stanowi podstawowe źródło informacji w komunikacji 

niewerbalnej gdyż najpełniej informuje nas o przeżywanych emocjach. Wyraz twarzy może w 

skuteczny sposób uzupełnić i podkreślić znaczenie wypowiedzi przekazywanej słownie lub 

całkowicie ją zastąpić. Ekman o znaczeniu przekazu wysyłanego za pomocą ekspresji twarzy 

wypowiada się następująco: „Twarz ludzka- w spoczynku i w ruchu, pozostając żywa, jak i w 

chwili śmierci, w ciszy i w gwarze słów, w osamotnieniu i w obecności innych, widziana lub 

odczuwająca, rzeczywista, jak i przedstawiana w dziełach sztuki czy nagraniach- jest 

imponującym, złożonym i czasami mylącym źródłem informacji. Jest ona imponująca z 

powodu swojej przejrzystości i wszechobecności”. Za dwie najważniejsze funkcje ludzkiej 

twarzy Knapp i Hall podają komunikowanie emocji, z powodu swojego znaczenia uznawana 

za podstawową funkcję ekspresji twarzy oraz identyfikowanie osób, których wcześniej nie 

rozpoznaliśmy. Szybko odzwierciedla zmieniające się reakcje na to, co inni powiedzieli lub 

zrobili, aktualny komentarz dotyczący tego, co dana osoba właśnie mówi. Nasze emocje 

możemy komunikować za pomocą wyrazu mimicznego. Tomkins stwierdził, iż nie tylko 
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wyraz twarzy precyzyjnie komunikuje emocjonalne stany jednostki, ale także, iż wyraz 

twarzy jest emocją
5
. Często wygląd twarzy danej osoby i zaangażowanie określonych mięśni 

związanych z danym wyrazem twarzy ma bardzo duży wpływ na wrażenia wywierane przez 

komunikującego. Po przeprowadzeniu wielu badań ustalono, że twarz może komunikować 

osiem podstawowych klas emocji:  

 

 

Należy jednak podkreślić, iż wyrazy mimiczne: 

 szybko się zmieniają w toku konwersacji, większość szczerych wyrazów mimicznych 

trwa nie dłużej niż dziesięć sekund; 

 zmieniają się z wiekiem, a ewolucja przebiega od wyglądu ekstrawertycznego do 

introwertycznego. Człowiek młody szybciej analizuje i wygłasza opinie, jednak z czasem 

staje się ostrożniejszy, zastanawia się intensywniej, co mimowolnie uwidacznia się na 

twarzy; 

 mogą być również wykorzystywane do wysyłania błędnych sygnałów, np. zakładając 

maskę, komunikujący mogą posłużyć się technikami łagodzenia, modulowania lub 

zakłamywania prawdziwych emocji.  

Darwin był zdania, że wyrazy mimiczne wykształciły się w toku ewolucji, bowiem były 

mechanizmami adaptacyjnymi, zwiększały szanse przetrwania. Gdy jeden osobnik zobaczył 

                                                
5 S.STomkins, R.McCarter, What and where are the primary affects? Some evidence for a theor, „ Perceptual 

and Motor Skills Journal”, nr 18/1964, s. 119–158 
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np. niebezpiecznego drapieżnika, jego wyraz twarzy mógł ostrzec innych przed 

niebezpieczeństwem. Gdy twarz przybierała wyraz gniewu, był to czytelny komunikat dla 

słabszych osobników, aby trzymali się teraz z daleka. Wielu podróżników mówiło, że 

szczególnie Chińczycy oraz Japończycy reagują uśmiechem na smutek, w przeciwieństwie do 

Europejczyków czy Amerykanów. Birdwhistell, uznany antropolog, dzięki tej obserwacji 

porzucił punkt widzenia Karola Darwina na rzecz socjalnego nabywania ekspresji 

mimicznych. Stąd różnice zależne od danego kręgu kulturowego. Okazuje się, że dało się 

pogodzić obie teorie. Bo z jednej strony mamy ewolucyjne nabyte reakcje, a z drugiej reguły 

okazywania emocji w zależności od danej kultury np. Japończycy maskują ekspresje 

mimiczne uśmiechem w publicznych sytuacjach, jednak gdy są sami reagują tak samo jak ich 

koledzy z Francji, Anglii czy Polski. Jednak istniało ryzyko, ze Japończycy, Francuzi i 

Anglicy nauczyli się tych samych ekspresji mimicznych poprzez kontakt z kulturą Zachodu, 

czytając te same czasopisma z fotografiami, oglądając te same filmy. Aby stwierdzić, że te 

same wyrazy mimiczne symbolizują te same emocje Ekman zbadał lud Fore na wyżynie 

Papui-Nowej Gwinei  (1967 rok)
6
. Do badań tubylców Ekman wykorzystał dobry system 

motywacyjny w postaci mydła, którego nie mieli oraz papierosów, które smakowały im 

bardziej niż suszony tytoń który uprawiali. Zadaniem tubylców było wymyślenie historii, 

która mogła spowodować ekspresje mimiczną, którą pokazywał im Paul. Najpopularniejsze 

były historie związane z dzikiem. „Dzik stoi w drzwiach i nie zamierza odejść, człowiek się 

boi, że dzik go ugryzie”. Podczas badań uzyskano dowody na ewolucyjne nabycie takich 

emocji jak: radość, smutek, obrzydzenie oraz gniew
7
.  

Najświeższym dowód dostarczyli nam w 2013 roku badacze z Uniwersytetu w Durham. 

Postanowili oni sprawdzić jak dzieci reagują w łonie matki. Okazuje się, że już w 24 tygodniu 

można zauważyć pierwsze ekspresje mimiczne radości oraz obrzydzenia. Owe ekspresje 

mimiczne nie były wywoływane zewnętrznie, a dzieci nie miały świadomości obserwacj
8
i. 

Jest to dowód na to, że ekspresje mimiczne, nie są efektem naśladownictwa, lecz genetycznie 

nabytym mechanizmem, który kształtuje się przed narodzinami. David Matsumoto z San 

Francisco State University wskazuje - jako kolejny dowód - niewidomych sportowców, 

                                                
6 P.Ekman, Wszystkie emocje są podstawowe. [w:] P.Ekman, J.R.Davidson  (red.): Natura emocji. GWP, Gdańsk 

1998, s. 55. 
7 P.Ekman, W.V.Friesen, The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and codin”, 

„Semiótica”, nr 1/1969, s.49 – 98; P. Ekman, W.V. Friesen, Nonverbal behavior and psychopathology, [w:] RJ. 

riedman, M.N.Katz, J Winston (red.) “The Psychology of Depression: Contemporary Theory and Research, , 

Waszyngton 1974, s. 203 -232 
8 Badania pod kierunkiem Nadji Reissland (Durham University’s Department of Psychology) , opublikowane w 

“PLOS ONE – an  Academic Journal” , Economic and Social Research Council (ESRC) i Durham University 
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którzy nigdy nie widzieli ekspresji mimicznych innych osób, a mimo to reagują pełnymi 

ekspresjami mimicznymi
9
. 

 

3.1. Mimika a wiarygodność 

przy pełnej kontroli własnej mimiki, "prawdziwy" stan emocjonalny jest ujawniany przez 

inne komunikaty niewerbalne, trudniejsze do świadomej kontroli, takie jak:  

 wzrok (odruch źreniczny), 

 ruch głowy,  

 gesty,  

 postawa ciała,  

 zachowania przestrzenne 

Pierwsza reakcja twarzy, która może być później zamaskowana (np. świadomym 

uśmiechem) jest zwykle szczera. 

 

Ośrodki podkorowe w mózgu, związane są z rzeczywistym przeżywaniem emocji są 

zbudowane symetrycznie. 

Półkule mózgu są wyraźnie zlateralizowane – jedna z nich jest zwykle wyraźnie dominująca – 

to świadomie przybierane wyrazy twarzy są bardziej niesymetryczne. 

 

 

 

3.2. KONTAKT WZROKOWY 

Jest to jeden z najważniejszych elementów komunikacji niewerbalnej, mający ogromny 

wpływ na jakość przebiegu rozmowy. Kontakt wzrokowy:  

 nawiązaniem i podtrzymanie komunikacji 

 jest formą regulacji rozmowy; 

 wyrazem zainteresowania. 

Szacuje się, że kontakt wzrokowy z naszym rozmówcą powinniśmy utrzymywać przez 

mniej więcej 60-70% czasu rozmowy. Jak we wszystkich aspektach naszej egzystencji, 

również i tutaj, w cenie jest naturalność.  

                                                
9 D. Matsumoto, B. Willingham, Spontaneous Facial Expressions of Emotion of Congenitally and 

Noncongenitally Blind Individuals, “Journal of Personality and Social Psychology”, nr.  96 (1)/2009,  s. 1-10. 

Mówimy dzięki organom mowy, ale rozmawiamy całym sobą, 
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Unikanie kontaktu wzrokowego może prowadzić do wielu nieporozumień (błędnych 

interpretacji intencji) lub może być użyte do stworzenia dystansu z rozmówcą (co czasami jest 

korzystne, gdyż dajemy sobie w ten sposób więcej przestrzeni, w której czujemy się 

bezpiecznie).  

 

3.3. Kierunek spojrzenia 

“Mową oczu” nieświadomie przekazujemy wiele informacji. Patrzenie w określoną stronę 

czy sposób przechylenia głowy jest źródłem informacjo o stanie emocjonalnym i nastawieniu 

naszego rozmówcy, nawet gdy na poziomie świadomym jest on przekonany o skutecznym ich 

ukryciu. 

 patrzenie z góry (przysłowiowe zadzieranie nosa) - oznacza pewność siebie i 

poczucie własnej wartości; 

 patrzenie w dół - może to być jeden z objawów nieszczerości naszego rozmówcy, 

często bowiem, osoby patrzące w ten sposób są zawiedzone rozmową lub 

zawstydzone z jakiegoś powodu lub są nieśmiałe; 

 

 

4. POSTAWA  

Jest to jeden z ważnych typów informacji dotyczących pozycji w hierarchii grupy lub 

nastawienia do innych. Postawa ciała informuje zarówno o trwałych cechach osoby 

(charakterze, temperamencie itp.), jak i o jej aktualnych stanach wewnętrznych (emocjach, 

wzbudzonych postawach itd.). W związku z tym postawę ciała rozważać można w kontekście 

danej sytuacji, jak i niezależnie od niej. 
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Należy jednak zaznaczyć, że ludzie przybierają pewne postawy ciała w sposób 

nawykowy. Choć w chwili wytwarzania nawyku zwykle postawa ciała jest odzwierciedleniem 

stanów wewnętrznych, to jako nawyk może tracić funkcję wywoływania bądź tłumienia 

odpowiednich doznań i przeżyć 

 

4.1. Ruch i pozycja głowy (odbiorcy komunikatu) 

 potakiwanie – wyraźnie wskazuje na zaangażowanie słuchacza w rozmowę 

 uniesiony podbródek – gotowość odpowiedzi 

 opuszczony podbródek – koncentracja; 

 głowa przechylona na bok - podświadome nadstawianie ucha, a więc oznacza uważne 

słuchanie, zainteresowanie i wczuwanie się w emocje. Ruch ten może być również 

postrzegany jako uległość (podświadome odsłonięcie szyi, co jest również zauważalne w 

świecie zwierząt) lub jako zgoła przeciwstawna postawa – agresywna połączona z 

lekceważeniem, pogardą i poczuciem wyższości. Oznacza poczucie bezkarności poprzez 

odsłonięcie szyi i pewność, że tak czy inaczej nic złego nie może Ci się stać (odsłaniam 

Ci się, a Ty i tak nic mi nie możesz zrobić, jestem lepszy, silniejszy od Ciebie)  

 

4.2. Postawa ciała 

Badacze wyróżniają te dwie opozycyjne postawy. Ludzie o otwartej postawie 

postrzegani są jako przyjaźni i pozytywnie nastawieni, tworzący wokół siebie poczucie 

bezpieczeństwa. Ludzie o zamkniętej postawie ciała sprawiają wrażenie zdystansowanych, 

niezainteresowanych kontaktem, nieprzyjaznych.  
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Podczas rozmowy często pochylamy tułów ku rozmówcy bądź też odchylamy się 

lekko od niego. Jest to najczęściej nieświadome zachowanie. Pochylenie się "ku" jest 

wyrazem sympatii i akceptacji. Odchylanie się do tyłu pojawia się wraz z przeżywaniem 

niechęci i dezaprobaty bądź też pragnienia zerwania relacji. Podobne znaczenie ma lekkie 

wysuwanie bądź odsuwanie samej głowy. 

Ludzie mają nieświadomą skłonność do naśladowania swoich postaw. Dzieje się tak 

wtedy, gdy rozmowa przebiega bezkolizyjnie i jest dla obu stron przyjemna. Stąd też kiedy są 

dobre relacje między rozmówcami, wówczas spontaniczne i nieświadome przyjmujemy 

prawie identyczne pozycje ciał (zjawisko lustrzanego odbicia).Takie upodabnianie się postaw, 

a także gestów i ruchów ciała świadczy właśnie o pojawieniu się więzi i sympatii.  

 

5. GESTYKULACJA 

Gesty i sygnały wysyłane przez ciało są symbolami wykorzystywanymi w komunikacji 

międzyludzkiej w celu oddania określonych idei, intencji bądź uczuć. Wiele z takich gestów 

ogranicza się do ruchów rąk i dłoni, ale w gestykulacji mogą uczestniczyć także części twarzy 

lub głowy. Do ruchów ciała nie uznawanych za gesty należą niektóre zachowania 

samodotykowe, ruchy związane z poprawianiem garderoby oraz manieryzmy na tle 

nerwowym. Podkreślają, dodają dramaturgii i barwy słowom. Dzięki nim uczestnik 

komunikacji może określać strukturę wypowiedzi przez akcentowanie pewnych elementów, 

wskazywanie ludzi lub przedmiotów, podkreślać wagę pewnych spraw, ilustrować kształty 

lub rozmiary. „Gesty odzwierciedlają stany emocjonalne, ale silne emocje wprowadzają chaos 

w gesty- stają się one wówczas nieuporządkowane.” Gesty pomagają nam w komunikacji na 

wiele sposobów: zastępują sygnały werbalne, pomagają regulować tok rozmowy, utrzymują 

uwagę odbiorcy, nadają ekspresji naszej wypowiedzi a także utrwalają przekazywane 

informacje. Znikoma ilość gestów lub ich brak w procesie komunikacji, zmniejsza 

efektywność przekazu werbalnego nadawcy bądź utrudnia trafne zinterpretowanie 

komunikatu. Mowa i gesty wydają się być dwiema różnymi formami przekazywania treści, 

jednak podczas aktu komunikacyjnego pełnią podobne funkcje i się zastępują, gdyż zachodzi 

między nimi „autosynchronizacja, czyli koordynacja poszczególnych jednostek 

znaczeniowych na poziomie werbalnym i niewerbalnym”. Sapir pisał o gestach w następujący 

sposób: „Nasze reakcje na gesty są nadzwyczaj precyzyjne i, można rzec, zdumiewająco 
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zgodne z rozbudowanym i tajnym kodem, który, choć niepisany i nieuświadomiony, to jednak 

rozumiany jest przez wszystkich.” 

Gestykulacja:  

 pomaga mówcy wyrazić swoje myśli,  

 słuchaczowi je zrozumieć.  

 nie można stosować gestów przesadnych, ani powtarzać stale ten sam gest.  

 gestykulację mamy wrodzoną, ale można jej się również nauczyć. 

 

Najlepszego na chwilę obecną podziału gestów dokonało dwóch czołowych badaczy 

emocji w kontekście społecznym, wspomniany już Paul Ekman i Wallace Friesen. 

Sklasyfikowali oni gesty według 5 kategorii
10

: 

 emblematory – zachowania, które zastępują komunikat słowny (mają swój odpowiednik 

werbalny). Są znane wszystkim lub większości, w obrębie jakiejś grupy, subkultury albo 

kultury. Wykorzystuje się je zatem do przekazania jakiejś informacji (np. znak V, gra na 

nosie, znak OK); 

 ilustratory – ich funkcją jest wspomaganie i uzupełnianie komunikatu werbalnego. 

Mogą być komentarzem do wypowiadanego tekstu, wizualizują sprawy i poruszane 

zagadnienia; 

 adaptory – indywidualne ruchy ciała, prezentowane zwykle nieintencjonalnie i 

nieświadomie, które są reakcją na dyskomfort fizyczny lub psychiczny nadawcy i 

pozwalają mu zaadaptować się w trudnej sytuacji. Są to np. dotykanie nosa, pocieranie 

karku, bawienie się łańcuszkiem albo pierścionkiem, gryzienie ołówka; 

 afektory – służą wyrażaniu stanów emocjonalnych, ujawniają np. strach, radość, 

zaskoczenie, smutek. Mogą podlegać naszej kontroli (jak np. uderzenie ręką w stół), albo 

być nieintencjonalne (np. czerwienienie się, które oznacza zakłopotanie); 

 regulatory – organizują konwersację, modyfikują sposób mówienia i słuchania, 

pomagają kontrolować i dzielić strumień przekazów. Są to m.in. kontakt wzrokowy, 

podniesienie ręki, gdy ktoś chce się włączyć do rozmowy czy sygnały parawerbalne pełniące 

funkcję fatyczną (np. mhm)  

Zapanowanie nad mową ciała jest niezwykle trudne i niemożliwe do osiągnięcia w stu 

procentach. Pamiętajmy, że zachowania niewerbalne są wiarygodne i wpływają na innych 

                                                
10 Barłowska M., Budzyńska-Daca A., Załęska M.(2010) Ćwiczenia z retoryki(s.368-369),  Warszawa:PWN 
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tylko wtedy, gdy cechuje je naturalność. Podobno szczere i spontaniczne gesty zawsze 

minimalnie wyprzedzają wypowiadane słowa.  

 

6. DYSTANS  (proksemika)
11

  

To w jaki sposób posługujemy się przestrzenią, przekazuje nam znaczenie. „Podobnie jak 

inne zwierzęta, człowiek także posiada swoją osobistą, przenośną bańkę powietrza, którą nosi 

ze sobą a jej rozmiar zależy od zagęszczenia populacji w miejscu, w którym się wychował.” 

Sposób w jaki ludzie wykorzystują przestrzeń informuje nas o ich przekonaniach, wartościach 

i znaczeniach danej kultury a także w sposób znaczący wpływa na rezultaty procesu 

komunikacji. Przeprowadzono wiele badań nad użyciem przestrzeni podczas procesu 

komunikowania stwierdzono uzyskane wyniki ogólnie sugerują, że ludzie starają się 

zachowywać optymalną odległość w interakcjach, a odejście od tej odległości – wydłużenie 

lub skrócenie – powoduje uczucie dyskomfortu i braku satysfakcji. „Zachowania terytorialne 

pomagają regulować interakcje społeczne i zagęszczenie populacyjne, ale mogą być także 

źródłem konfliktów w przypadkach naruszenia terytorium lub sporów o jego granice.” Każdy 

człowiek dąży do zajęcia wygodnego dystansu konwersacyjnego, który jest uwarunkowany od 

wieku, płci, tła kulturowego i etnicznego, otoczenia, postaw, emocji, tematu, cech fizycznych, 

osobowości oraz charakteru relacji łączących uczestników komunikacji. Zdaniem Halla
12

 

zachowania przestrzenne skupiają się nie tylko na tym, jaką pozycję przyjmują ludzie 

względem innych osób czy przedmiotów w swoim najbliższym otoczeniu, ale także na 

percepcyjnym i behawioralnym wpływie tych sytuacji. Przestrzeń nie ma ograniczonych 

barier, staje się obiektem „namacalnym” wtedy, gdy zajmują ją ludzie lub przedmioty oraz gdy 

ludzie próbują określić jej granice. By zaspokoić swoje różnorodne potrzeby ludzie posługują 

się różnymi odległościami, najbardziej komfortowymi dla siebie. Hall zidentyfikował i 

sklasyfikował je w cztery typy dystansu- zachowania przestrzennego. Są to: dystans intymny, 

osobisty, społeczny i publiczny. Wyróżnił on również trzy główne typy przestrzeni, które 

posiadają znaczenie komunikacyjne: przestrzeń trwałą, na pół trwałą i przestrzeń nietrwałą. 

„Przestrzeń trwała odnosi się do charakterystycznego zaaranżowania pomieszczeń według 

spełnianych przez nie funkcji. (…) Przestrzeń na pół trwała odnosi się do umiejscowienia 

przedmiotów w domu, biurze, Sali konferencyjnej czy najbliższym otoczeniu. Obiekty, które 

wybieramy- aby wytyczyć granice oraz zaakcentować znaczenia przestrzeni, w której 

                                                
11 nauka zajmująca się badaniem wzajemnego wpływu relacji przestrzennych między osobami 
12 M.L.Knapp., J.A.Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000. 
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zachodzą nasze interakcje- są ważne, gdyż często stanowią przedłużenie naszej osobowości. 

Przestrzeń nietrwała, jest to przestrzeń bezpośrednio otaczająca nasze ciało, którą każdy z nas 

postrzega jako własną. Nie używamy żadnych przedmiotów, aby wytyczyć granice naszej 

przestrzeni osobistej, ponieważ są one niewidzialne.” Warunkiem poprawnych relacji 

interpersonalnych są właściwe zachowania przestrzenne, dlatego by nie ocenić błędnie 

naszego współrozmówcy należy zastosować zasadę „złotego środka”- zachowania dystansu. 

 

Rodzaje przestrzeni interpersonalnej: 

 dystans intymny  

 dystans osobisty- przestrzeń wokół człowieka - 45cm a 120cm (obszar na wyciągnięcie 

ręki), strefa łatwego dotyku 

 dystans społeczny - rozciąga się w granicach od 120 cm do 360 cm (jest to przestrzeń 

poza obszarem możliwego łatwego dotyku). 

 dystans publiczny - w odległości większej niż 360cm, gdy odległość pomiędzy 

osobami wynosi powyżej 30 metrów, ludzie nie mają poczucia kontaktu ze sobą 

 

7. KONTAKT DOTYKOWY 

Dotyk jest formą komunikacji międzyludzkiej, która zachodzi w bliskich spotkaniach. 

Sanowi podstawowy element wielu typów relacji międzyludzkich. Odgrywa ważną rolę w 

zachęcaniu do wysiłku, wyrażania czułości, manifestowaniu wsparcia emocjonalnego, 

zainteresowania seksualnego itp.. Collier uważa, iż dotyk stanowi jeden z najpotężniejszych 

sposobów służących ustanawianiu i podtrzymywaniu społecznego kontaktu. Komunikat 

wysyłany przez dotyk komunikuje wiele różnych znaczeń. Posiada on podstawowy potencjał 

komunikacyjny, jednak nie został on jeszcze w pełni poznany. Ten sposób komunikowania 

jest najprawdopodobniej najbardziej podstawową i naturalną formą a wrażliwość na dotyk jest 

„pierwszym procesem sensorycznym w rozwoju jednostki, który przybiera formę 

funkcjonalną”. Scott utrzymywał, że : „skóra jest największym ze wszystkich zmysłów. 

Niektórzy filozofowie uznają dotyk za jedyny zmysł. Słuch zaczyna się wraz z falami 

dźwiękowymi dotykającymi ucho wewnętrzne; smak- wraz z cielesnym dotknięciem kubków 

smakowych; a wzrok- wraz z delikatnym muśnięciem rogówki. Pozostałe zmysły stanowią 

zatem pochodne dotyku, jako wyraz stymulacji skóry, mięśni i naczyń krwionośnych”. Akt 

dotykania, posiada taki sam potencjał, jak wszystkie inne przesłania, które są komunikowane, 

a reakcje jakie wywołuje mogą być nacechowane pozytywnie lub negatywnie w zależności od 



dr Dorota Frasunkiewicz, Komunikacja interpersonalna … 
 

15 

 

osób i okoliczności. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że nasza akceptacja lub 

odrzucenie przez innych uzależniona jest od poszanowania strefy osobistej innych ludzi. 

Antropologowie wyróżniają kultury: 

 kontaktowe (np. Afryka Północna)  

 niekontaktowe (kraje zachodnie). 

 

Do głównych kategorii dotyku, które są najczęściej spotykane w codziennych relacjach 

Desmond John Morris zaliczył
13

: 

 podanie ręki - siła rzeczywistej lub pożądanej więzi między uczestnikami aktu; 

 kierowanie ciałem - substytut wskazania kierunku; 

 klepnięcie - wyrażenie stosunku względem osoby lub sytuacji; 

 ujmowanie za ramię - oddanie bliskim relacji emocjonalnych, podtrzymanie drugiej 

osoby; 

 objęcie za ramię - oddanie intymnej więzi, sygnalizowanie koleżeństwa; 

 pełne objęcie (przytulenie) – występuje w chwilach intensywnych doznań 

emocjonalnych, oddaje silniejszą więź niż ta sygnalizowana uściskiem dłoni; 

 trzymanie się za ręce - kontrola, ochrona, równość ról w związku; 

 objęcie w tali - stanowi substytut pełnego objęcia w sytuacjach, w celu 

zasygnalizowania intymności przy jednoczesnym zachowaniu mobilności; 

 pocałunek - oddanie rzeczywistej lub pożądanej bliskości w danym momencie; 

 dotykanie ręką głowy - odzwierciedlenie zaufania, intymności wzajemnych relacji; 

 zetknięcie się głowami - chwilowe odcięcie się od reszty świata; 

 pieszczota - silna więź emocjonalna między uczestnikami interakcji, wywarcie 

wrażenia zażyłości na otoczeniu; 

 podnoszenie - troska, pojawiają się w kontekście zabawowym lub trosce drugą osobę; 

 pozorowany atak - zachowania sprawiające wrażenie agresywnych, lecz wykonywane 

w sposób wyzbyty agresji, niekiedy zastępują zachowania bardziej delikatne, które w 

danej sytuacji mogą być zbyt kłopotliwe lub żenujące; 

Kontakt dotykowy jest najbardziej pierwotnym rodzajem zachowania społecznego, z 

którym człowiek ma do czynienia od najwcześniejszego dzieciństwa. Doświadczenie 

dotykania umacnia w nas poczucie empatii i zaufania oraz buduje relację społeczną.  

 

                                                
13 D.Morris, Zwierzę zwane człowiekiem, Klub Świat książki, Wydawnictwo Prima,Warszawa 1997. 
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