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kowe, mające według tego badacza aż dwanaście znaczeń, takich jak pod-
trzymywanie na duchu, wyrażenie uznania, gesty powitania lub pożegnania, 
okazywanie zainteresowania)3.

Inne kryterium klasyfi kacji zachowań niewerbalnych proponuje Paul Ek-
man, który biorąc pod uwagę efekty interakcji, wyróżnia: ilustratory (wspie-
rające znaczenie wypowiedzi), regulatory (dotyczące postawy całego ciała), 
emblematy (sygnały przekazywane za pomocą głowy czy dłoni, posiadające 
zwykle konkretne, skonwencjonalizowane znaczenie i niosące z sobą jasne 
wartości denotacyjne), adaptatory (zachowania idiosynkratyczne, na przykład 
nawyki, oraz ekspresje afektu, polegające na przekazywaniu informacji o emo-
cjach za pomocą wyrazu twarzy)4.

Mowa ciała – zarówno zachowania będące realizacją reguł usankcjonowa-
nych społecznie (na przykład skinięcie głową lub podanie ręki na powitanie), 
jak i nieuświadomione reakcje somatyczne (poszerzenie źrenic, zaczerwie-
nienie, pocenie się) oraz pozycja ciała (zmniejszanie lub zwiększanie dy-
stansu, gestykulacja) – przekazuje wiele informacji o nadawcy komunikatu, 
jego statusie społecznym, nastroju, nastawieniu do rozmówcy, a nawet stanie 
psychofi zycznym. Mimika, układ kończyn, sylwetka czy sposób poruszania 
się wyrażają więcej, niż zamierzałby zdradzić nadawca. W znacznym stopniu 
mowa ciała jest nie tylko „artykułowana”, ale i odbierana podświadomie, co 
może nastręczać trudności w jej właściwym zrozumieniu; z drugiej strony 
jednak dzięki temu, że reakcje na niewerbalne komunikaty są podświadome, 
pozostaje ona wiarygodnym źródłem informacji.

W niniejszym szkicu nie proponujemy przeglądu badań dotyczących prze-
kazu niewerbalnego prowadzonych w ramach psychologii i teorii komunikacji. 
Postaramy się natomiast pokazać, że mowa ciała wpisana w strukturę świata 
tekstowego stanowi źródło informacji o dziele i ukazanej w nim rzeczywisto-
ści. Trudno byłoby dokonać wyczerpującego zestawienia zjawisk literackich 
związanych z tym zagadnieniem, nawet w odniesieniu do jednej epoki, dlatego 
ograniczymy się do przykładów ukazywania ciała w niemieckich tekstach 
literackich z początku dziewiętnastego wieku.

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA A MODEL ŚWIATA TEKSTOWEGO

W procesie komunikacji, zarówno odbywającej się w ramach świata przed-
stawionego, jak i przebiegającej na linii nadawca–odbiorca tekstu literackie-

3  Por. tamże, s. 122n.
4  Zob. P. E k m a n, Emotional and Conversational Nonverbal Signals, w: Language, Knowledge 

and Representation, red. J.M. Larrazabal, L.A. Pérez, Elsevier, Dordrecht 2004, s. 39-50.
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go, przekaz niewerbalny współistnieje z przekazem słownym. Wykazała to 
Barbara Korte na przykładzie prozy angielskiej. Niewerbalne komunikaty, do 
których badaczka zalicza sposób poruszania się, postawę ciała, wyraz twarzy, 
spojrzenie, odruchy oraz zarządzanie przestrzenią5, można traktować jako do-
datkowe informacje o świecie przedstawionym. W przekonaniu odbiorcy tek-
stu sygnały niewerbalne są też bardziej wiarygodne, gdyż zdradzają więcej, niż 
chcieliby tego uczestnicy komunikacji, nie do końca panujący nad własnym 
ciałem. Na poziomie psychologii odbioru funkcjonuje zasada, że w przypadku 
świadomie zamierzonej w narracji niezgodności przekazu słownego z niewer-
balnym odbiorca skłonny jest bardziej wierzyć zachowaniom niewerbalnym6. 
Psychologia zachowań wydaje się potwierdzać poglądy Korte: typowe dla 
przedstawicieli wielu kultur gesty, a w szczególności mimika7, pozwalają za-
chowania w miarę trafnie interpretować. Uczestnicy komunikacji odnoszą się 
do niewerbalnych komunikatów z większym zaufaniem, ponieważ gesty nie 
są w pełni kontrolowanym somatycznym skutkiem innego bodźca8. Nieuświa-
domione uruchamianie znaków niewerbalnych powoduje, że odbiorca – także 
odbiorca tekstu – uznaje je za autentyczne. 

Ciało jako element świata przedstawionego podlega prawom mimesis, 
a więc i transformacjom dokonywanym na potrzeby stworzenia tekstowego 
świata. Ów jednorazowy model rzeczywistości ukazanej w dziele nie musi 
odpowiadać empirii9. Proponując wersję rzeczywistości zredukowanej, miesz-
czącej w sobie nowe konfi guracje norm i bytów10, model ten w skrajnych 
przypadkach znacznie odbiega od prawdopodobieństwa. Może na przykład 
zawierać elementy fantastyczne, których „autentyczności” nie podają w wąt-
pliwość ani bohaterowie, ani odbiorcy tekstu. Edward Balcerzan twierdzi, że 
„słowa i zdania konstytuujące dany  m o d e l  ś w i a t a  ustanawiają identycz-
nie wyizolowany, zamknięty, suwerenny  m o d e l  j ę z y k a”11. Oba te modele, 
zredukowane i jednorazowe, zakładają istnienie pewnych aktywnych w nich 
norm i „fragmentów języka”12 oraz elementów i praw „realnego świata”13.

Tak pojmowany model świata i języka mógłby zamykać drogę interpretacji 
dzieła, w rozlicznych podejściach badawczych i fi lozofi cznych uwzględniającą 

5  Zob. B. K o r t e, Körpersprache in der Literatur. Theorie und Geschichte am Beispiel engli-
scher Erzählprosa, A. Francke, Tübingen–Basel 1993.

6  Por. tamże, s. 42.
7  Por. M. A r g y l e, Körpersprache und Kommunikation, Junfermann, Paderborn 1996, s. 13.
8  Por. tamże, s. 14.
9  Por. E. B a l c e r z a n, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Wydawnictwo Naukowe 

UMK, Toruń 2013, s. 124.
10  Por. tamże, s. 124n. 
11  Tamże, s. 126.
12  Tamże.
13  Tamże.
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przecież owo hermeneutyczne „stopienie się horyzontów”14, o którym pisał 
Hans-Georg Gadamer. Dlatego badacz niejednokrotnie musi „«wydostać się» 
z zaklętego kręgu własnej teorii tekstu”15, i „otworzyć «świat» utworu na hi-
storię”16. Możemy dodać, że musi go otworzyć także na empirię, która w wielu 
sytuacjach wspomaga interpretację, ale jej nie wyczerpuje.

SYGNAŁY NIEWERBALNE A METAFORY LUDZKIEGO BYTU

Literatura niemieckiego romantyzmu17, nawiązująca do poglądów fi lo-
zofi cznych Johanna Gottlieba Fichtego, Friedricha Wilhelma Josepha von 
Schellinga oraz Friedricha Schleiermachera, tworzy modele świata i języka, 
które nie przystając do rzeczywistości, realizują i reprezentują idee fi lozo-
fi czne i estetyczne. Wyobrażenia nieskończoności oraz jedności świata we 
wszystkich jego wymiarach, także kosmicznym i transcendentnym, zajmują 
w tekstach literackich tego okresu szczególne miejsce. Konsekwencją tego 
jest ukazywanie zjawisk irracjonalnych jako paralelnych wobec rzeczywi-
stości oraz skłonność do zacierania granic między jawą a fantazją, a także 
traktowanie podświadomości jako punktu wyjścia w poszukiwaniu prawdy 
o świecie skonstruowanym z wieloznacznych i symbolicznie pojmowanych 
elementów.

W utworze Adelberta von Chamisso Adelberts Fabel [„Baśń Adelberta”] 
z roku 1807 symboliczny charakter wydarzeń powoduje, że empiryczne do-
świadczenie odbiorcy tekstu w zakresie komunikacji niewerbalnej wydaje się 
mało przydatne. Bohater opowieści, przebudziwszy się pod drzewem, rezy-
gnuje z dalszej wędrówki, ponieważ dojmujący chłód sprawia, że ogarnia go 
senność. Ciało Adelberta sztywnieje, z każdym przebudzeniem jego ruchy 
stają się wolniejsze. W pewnym sensie jest to zachowanie uzasadnione: chłód 
spowalnia aktywność fi zyczną i psychiczną. W utworze Chamisso jednak 
wszystko dzieje się wbrew prawom natury, poczynając od bezwolnego, wielo-

14  H.G. G a d a m e r, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki fi lozofi cznej, tłum. B. Baran, Inter 
Esse, Kraków 193. s. 290.

15  B a l c e r z a n, dz. cyt., s. 133.
16  Tamże.
17  Pomijając trudności w zdefi niowaniu epoki oraz fakt umownego stosowania terminu, wspo-

mnieć wypada, że okres niemieckiego romantyzmu, trwający od 1798 do 1835 roku, dzieli się trady-
cyjnie na dwa nurty. Pierwszy – od roku 1798 – to wczesny romantyzm, z ośrodkiem w Jenie; działali 
tam: Wilhelm Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck, Georg Philipp von Hardenberg (Novalis) oraz 
bracia Friedrich i August Wilhelm von Schlegel. Na lata od 1805 (lub 1808/09) do 1848 przypada 
romantyzm heidelberski, obejmujący romantyzm dojrzały oraz późny, z kilkoma centrami, między 
innymi w Berlinie i Wiedniu. Do przedstawicieli tego nurtu należeli: Ludwig Achim von Arnim, 
Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff i E.T.A. Hoffmann. 
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