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Anita Szwajkowska

Ruch ciała jako kanał łączący 
słowo pisane z żywą mową

Sam tekst sztuki jest jeszcze martwy,
ożywiają go dopiero ludzie teatru,
którzy [...] zmieniają monotonny 
w swej linearności zapis słowny 

w ruchome obrazy i dźwięki1.

Niniejszy artykuł zrodził się z przekonania, że przejście z subkodu pisanego na płasz-
czyznę mowy nie polega jedynie na przypisywaniu dźwięków literom, a niesie za sobą 
wszelkie formy działania przy pomocy słowa i gestu. Z tego też względu rozpoczynam 
od zacytowania myśli W. Orłowskiego, aby niejako wyjaśnić czytelnikowi celowość 
zajmowania się żywym słowem. Mniemam, że nie będzie nadinterpretacją dostrzeżenie 
w rozważaniach badacza postulatu o nieopisywaniu dzieł dramatycznych jedynie po ich 
cichej lekturze. Dopiero głosowe wykonanie tekstu przeznaczonego na scenę daje nam 
odpowiednie narzędzia do jego oceny. Naturalnie, autor podkreślając rolę obrazu i dźwięku 
w odbiorze tekstu literackiego, odczytuje oba terminy bardzo szeroko, ja jednak zawężam 
ich znaczenie i przez „dźwięk” rozumiem brzmieniowe właściwości mowy, a przez „ru-
chomy obraz” – rolę gestu i mimiki w procesie równoczesnego odbioru werbalnego.

Proces wywoływania u interlokutorów wyobrażeń obrazowych przy wykorzystaniu 
warstwy brzmieniowej języka opisuję na przykładzie Żywotu Józefa...2 Mikołaja Reja 

1 W. Or łowski , Z książki na ekran, Łódź 1974, s. 5. 
2 Forma dopełniacza od słowa „żywot” brzmiąca „żywotu” należy do wyrazów przestarzałych. Współcześnie 

w użyciu jest forma „żywota”. 
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w adaptacji Kazimierza Dejmka3. Materiał, na podstawie którego opracowuję temat, 
zawężam do jedenastu scen wyekscerpowanych z dramatu. Selekcja jest konieczna ze 
względu na charakter podejmowanej przeze mnie problematyki. 

Bezpośredni kontakt mówiących powoduje, że w odmianie ustnej bardzo ważną rolę 
odgrywają inne kody ściśle współdziałające z kodem dźwiękowym. Jest to kod kine-
zyczny (ruchowy) oraz kod proksemiczny4, w którym ważna i obciążona znaczeniem 
jest odległość między rozmawiającymi (odległość niewielka – kontakt nieofi cjalny, 
poufny, odległość większa – kontakt ofi cjalny, sformalizowany). Ścisłe współdziałanie 
tych trzech kodów: fonicznego łącznie z subkodem prozodycznym, kinezycznego 
i proksemicznego powoduje tzw. teatralność mowy, w której tekst werbalny jest tylko 
częścią składową tekstu szerszego, tekstu globalnego, zachowaniowego5.

Istotna jest uwaga K. Ożoga dotycząca współdziałania wyżej wymienionych kodów. 
Właściwie rzecz ujmując, chcąc dokonać pełnej i wyczerpującej analizy sytuacji komu-
nikacyjnej, wymagane byłoby uwzględnienie w opisie wszystkich trzech elementów. Nie 
jest jednak celem niniejszego studium holistyczne spojrzenie, a jedynie zasygnalizowa-
nie współzależności żywej mowy i gestu wpływających na proces rozumienia i odbioru 
tekstu staropolskiego. Dlatego też zaznaczam, że prezentując wyniki badań, opieram się 
na sztucznym podziale, nie znajdującym pokrycia w rzeczywistym odbiorze (w którym 
dochodzi do zlewania się poszczególnych kodów). A temat prozodii6 pojawia się jedynie 
w związku z rozważaniami poświęconymi komunikacji niewerbalnej, a właściwie na ich 
marginesie. 

W ostatnich latach gwałtownie wzrosło zainteresowanie językiem ciała. Wyodrębniła 
się dziedzina naukowa zajmująca się odczytywaniem nieświadomej komunikacji nie-
werbalnej – synergologia. Metoda ta, poświęcona odczytywaniu znaczenia zachowań 

3 Premierowe wystawienie spektaklu telewizyjnego, w reżyserii Piotra Tomaszczuka, odbyło się 19 grudnia 2005 
roku w Teatrze Telewizji na poniedziałkowej Scenie Jedynki. Wśród obsady aktorskiej znaleźli się między in-
nymi: Maciej Sturh (Józef, Naganiacz), Janusz Michałowski (Pan Bóg, Lucyfer, Faraon), Anna Dymna (Rachel, 
Anielica), Władysław Kowaleski (Jakób, Anioł), Jacek Braciak (Judas, Diabeł), Cezary Kosiński (Ruben, Diabeł), 
Michał Piela (Zabulon, Diabeł), Maja Ostaszewska (Zefi ra, Diablica), Stanisława Celińska (Achiza, Diablica), 
Jerzy Łapiński (Potyfar), Jarosław Gajewski (Corobon, Anioł), Wiktor Zborowski (Piekarz Zofar, Diabeł Asmo-
deus) oraz Andrzej Mastelarz (Podczaszy, Anioł). Podwójne, a nawet potrójne role w wykonaniu jednej osoby 
wynikają z niezwykłego pomysłu adaptacyjnego Kazimierza Dejmka, który w swojej przeróbce rozpiął ziemskie 
wydarzenia pomiędzy obrazem piekła i nieba, tym samym osiągając syntezę sztuki sakralnej i świeckiej, łączącej 
w sobie elementy poważne z komicznymi. Szczególnie interesujące wydają się intermedia wzbogacone tekstami 
m.in. Jana Kochanowskiego, Sebastiana Klonowica i Szymona Zimorowicza.

4 „Ang. kinesics, dyscyplina zajmująca się opisem ruchowego systemu infrakomunikacyjnego, w tym mimiki 
i gestykulacji; ang. proxemics, dyscyplina zajmująca się opisem systemu infrakomunikacyjnego opartego na 
relacjach przestrzennych, w jakie wchodzą komunikujące się osoby” (R.A. Kneblewski, Komunikacja werbalna 
i niewerbalna w aspekcie fi lozofi cznym: Rozważania metodologiczne w kierunku teorii aktów komunikowania, 
[w:] Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1980, s. 239).

5 K. Ożóg, Ustna odmiana języka mówionego, [w:] J. Bartmiński  (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001, 
s. 91–92. 

6 Przez prozodię rozumiem wszelkie zjawiska brzmieniowe języka przynależne wyrazom, wśród których wyod-
rębniam cztery najistotniejsze elementy (akcent, intonację, pauzę i tempo) występujące pojedynczo lub w kom-
binacjach. 
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człowieka, cieszy się niesłabnącym powodzeniem na całym świecie7. Jej popularność 
jest wynikiem między innymi przekonania, że „kłamanie ciałem na dłuższą metę jest 
praktycznie niemożliwe. [...] Ciało mówi to, co naprawdę myśli głowa”8. 

Gest i ruch ciała, stanowiące najstarsze języki ludzkości, odczytujemy jako kanały 
przekazujące informacje bardziej osobiste i indywidualne niż te, które wynikają ze zna-
czenia słów9. 

Mimika i pantomimika są szybciej dekodowane przez odbiorcę, a przekazywane za ich 
pomocą informacje są obdarzone przezeń większą wiarygodnością niż parole języka 
naturalnego. Przyczyny tego stanu rzeczy należy szukać w przypisywaniu gestom statusu 
odruchów, czyli zachowań podlegających w stopniu daleko mniejszym kontroli naszej 
świadomości od komunikatów werbalnych10. 

Podobnie widzi problem S. Molcho: 
[...] język ciała jest bardziej wymowny niż język złożony ze słów. Nie ma nic odkryw-
czego w stwierdzeniu, że nie do końca kontrolujemy nasze ciało. Ciało reaguje sponta-
nicznie, nie potrafi  tak udawać jak słowa. To ciało jest pierwsze niż słowo11. 

Jest to możliwe dzięki temu, że 
nieświadome gesty są zapisem brajla naszych myśli, ich ekspresją. Są zaworem bezpie-
czeństwa emocji, których werbalne wyrażenie uniemożliwia sytuacja, ale które zrodziły 
się w naszym mózgu pod wpływem silnych impulsów elektrycznych i chemicznych. 
W ten sposób wyparta myśl staje się widoczna na ciele12.

Naturalnie problematyka niewerbalnych komunikatów z pewnością przynajmniej 
dotyka, jeżeli nie obejmuje zagadnień: gestykulacji, wyrazu mimicznego twarzy, doty-
ku i kontaktu fi zycznego, wyglądu fi zycznego, dźwięków paralingwistycznych, kanału 
wokalnego, spojrzenia i wymiany spojrzeń, dystansu fi zycznego między rozmówcami, 
pozycji ciała w trakcie rozmowy oraz organizacji środowiska13. Nie roszcząc w tej chwili 
żadnych pretensji do wyczerpania tak złożonej tematyki, poprzestaję z konieczności na 
ogólnej charakterystyce zjawiska komunikacji niewerbalnej. 

M. Brocki defi niuje termin dostrzegając w nim dwie płaszczyzny: 
[...] w znaczeniu szerszym komunikacją niewerbalną będzie wszelkie zamierzone i nie-
zamierzone, pozasłowne przekazywanie informacji. Zwolennicy takiego rozumienia 
omawianego zwrotu są skłonni zaliczyć do komunikacji niewerbalnej przekazy myśli 
za pomocą dzieł sztuki nieliterackiej, wystroju pomieszczeń i stroju osób, planów 

7 P. Turchet , Mowa ciała. Zrozumieć człowieka po jego gestach, Warszawa 2006. 
8 B. Trac iewicz , Wybrane aspekty kulturowego zróżnicowania języka komunikowania niewerbalnego, [w:] 

G. Habrajska (red.), Język w komunikacji, tom I, Łódź 2001, s. 79–85. 
9 W. Godzic , Ciało na ekranie i poza ekranem, [w:] A. Gwóźdź  (red.), Kino: Gest – Ciało – Ruch. Film w per-

spektywie systemów komunikowania niewerbalnego, Wrocław 1990, s. 114. 
10 K. Banszkiewicz, Kinezyka fi lmu czy kinezyka w fi lmie?, [w:] A. Gwóźdź  (red.), Kino: Gest – Ciało – Ruch..., 

op. cit., s. 111.
11 S. Molcho, Mowa ciała, Warszawa 1998, s. 11. 
12 P. Turchet , op. cit., s. 25. 
13 Z. Nęcki , Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, s. 185–186. 
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sytuacyjnych i map, przedmiotów, którymi posługują się ludzie danego środowiska, 
oraz cech statycznych i dynamicznych ciała ludzkiego. W znaczeniu węższym ko-
munikacja niewerbalna zostaje zrelatywizowana do części i całości ciała ludzkiego 
[...] Komunikacją niewerbalną będzie więc wszelki przekaz informacji, w którym 
bez użycia słowa mówionego, pisanego lub kodów słowopochodnych, za pomocą 
statycznych i dynamicznych właściwości ciała ludzkiego zostaje osiągnięty cel po-
rozumienia się dwu lub więcej osób14. 

Wydaje się, że na tym poziomie badań, intuicyjne rozumienie terminu „gest” (kojarzo-
nego zazwyczaj błędnie jedynie z ruchem ręki) przestaje wystarczać. Przejrzystą defi nicję, 
wydobywającą wszystkie aspekty zjawiska, odnajduję w artykule A. Krupskiej-Perek Kod 
językowy a inne składniki aktu komunikacji bezpośredniej: 

Gesty komunikacyjne w najszerszym tego słowa znaczeniu to wszelkie podlegające 
(z)rozumieniu, fi zyczne, spowodowane pracą mięśni, ale nie artykulacyjne sygnały 
niewerbalne nadawane, na ogół, spontanicznie w obrębie aktu komunikacji bezpośred-
niej, współrealizujące intencję komunikacyjną nadawcy (bez przemieszczenia ciała – 
kinezyka lub z jego przemieszczeniem – proksemika) sytuują się na poziomie illokucji, 
czyli innuncjacji15.

Tematem wspomnianego studium jest infrastruktura komunikacyjna z szczególnym 
uwzględnieniem gestu przenikającą materię językową. Autorka wskazuje tutaj jako 
podstawową problematykę podział gestów ze względu na udział w akcje komunikacji, 
kryterium konwencjonalności, a także kryterium funkcji. W drugiej części pracy wyod-
rębnia modele posługiwania się gestami w aktach komunikacji. Zasadniczą konkluzję 
stanowi stwierdzenie, że gest jest uzupełnieniem słowa. 

Badaczka w sposób niezwykle konsekwentny i jasny wydobywa dziewięć rodzajów 
gestu, klasyfi kowanych ze względu na pełnione przez nie funkcje. W pierwszej kolejności 
dzieli gesty na niekomunikacyjne i komunikacyjne, dalej uwzględniając kryterium kon-
wencjonalności, wśród gestów komunikacyjnych wyodrębnia gesty arbitralne i spontanicz-
ne. Do arbitralnych zalicza wszystkie te, których należy się nauczyć, zarówno w sposobie 
wykonywania, jak i rozumienia (np. ruch głową oznaczający „tak” lub „nie”, czy też ruch 
ręką znaczący „pa pa”). Natomiast gesty spontaniczne defi niuje jako zachowania aktu-
alizujące się w każdej sytuacji komunikacyjnej. Ostatecznie gesty spontaniczne dzieli na 
wspomniane już dziewięć typów: gesty indeksowe, gesty imitacyjne i pantomimiczne, 
gesty ilustracyjne, gest syntetyzujące, gesty ekspresywno-impresywne, gesty interpunk-
cyjne, gesty akcentowo-rematyczne, gesty interpretacyjne, gesty metakomunikacyjne, 
gesty wyłączające16. 

Interesujący podział, wyrastający z analizy współistnienia zachowań werbalnych i nie-
werbalnych, proponuje M. Knapp. Wyróżnia on powtórzenia (przekazanie informacji za-
równo przez kanał werbalny, jak i niewerbalny), zastąpienia, inaczej zwane substytucjami 

14 M. Brocki , Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001, s. 95–96. 
15 A. Krupska-Perek, Kod językowy a inne składniki aktu komunikacji bezpośredniej, [w:] G. Habrajska (red.), 

Język w komunikacji, t. I, Łódź 2001, s. 156. 
16 Ibidem, s. 158–160. 
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(użycie gestu zamiast słowa), regulację konwersacji (zmiana barwy głosu), akcentowanie 
tekstu mówionego (za wykorzystaniem gestu) oraz maskowanie (wykorzystanie aktów 
niewerbalnych do zatajenia prawdy)17.

Powyższe dywagacje wydają się tyleż oczywiste, co i prowokujące do dalszych re-
fl eksji. Zważywszy jednak na fakt, że zasadniczym przedmiotem obserwacji jest tutaj 
wykonanie uwydatniające autentyczność, szczerość osobistego przeżycia w momencie 
prezentacji, nie zatrzymuję się nad nimi podczas badań. Tym bardziej, że ciało aktora 
w niewielkim stopniu uwydatnia gesty naturalne, a przybiera postawy świadome/wyuczo-
ne, pozostające w kontekście z wygłaszaną treścią. 

Zajmując się fenomenem gry aktorskiej, musimy zdawać sobie sprawę, iż mamy do 
czynienia z konwencjami kinezycznymi, nie zaś z kinezyką autentyczną18. 

I jeszcze jedna uwaga: gest pozostaje w ścisłym związku ze słowem. U podstaw teorii, 
że gest zawsze towarzyszy żywej mowie, leży złożenie, iż istotę jego znaczenia można 
opisać konfrontując go z warstwą dźwiękową wypowiedzi. W przypadku gry aktorskiej, 
wyrażającej się we wspólnocie tworzyw: sztuki słowa i sztuki gestu, analiza zachowań 
gestycznych i treści przez nich niesionych stanowi interesującą dziedzinę badawczą. Do-
skonale na jej przykładzie można opisać kulturowe rozumienie gestu i przypisywanych mu 
znaczeń. Jednak tym, co wzbudziło moje zainteresowanie jest związek gestu z istotnymi 
środkami formy mówionej wypowiedzi. 

W żadnym z opracowań poświęconych mowie ciała nie odnalazłam choćby rozsia-
nych wypowiedzi dotyczących współzależności zachowań dźwiękowych i gestycznych. 
Z uwagi na fakt, że wkraczam na niezbadany obszar prozodii i gestu, proponuję własną 
konwencję przy defi niowaniu terminów i wyznaczaniu klasy przedmiotów, które zamie-
rzam charakteryzować. 

Przyjmuję, że gest współtowarzysząc elementom prozodycznym, spełnia co najmniej 
trzy funkcje: 
1. warunkuje zmianę w warstwie brzmieniowej wypowiedzi;
2. dodatkowo wyróżnia elementy segmentalne i suprasegmentalne;
3. zastępuje wykonanie prozodyczne. 

Zatem można go rozpatrywać w odniesieniu do podstawowych środków składających 
się na „żywą mowę”, a wiec do intonacji, akcentu i pauzy. 

Zważywszy na fakt, że opracowując materiał uwzględniam czynniki prozodyczne, 
poniżej pokrótce opisuję poszczególne terminy i wprowadzam system notacji. 
1. Akcent zdaniowy – wyróżnienie wyrazu w wypowiedzeniu poprzez zmianę wysokości 

muzycznej tonu podstawowego, siły artykulacyjnej lub czasu trwania:
– [podkreślenie]; 
– [*] – przez podział (skandowanie).

17 Z. Nęcki , op. cit., s. 188–189. 
18 K. Banszkiewicz, op. cit., s. 105. 
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2. Intonacja – modulacja głosu towarzysząca wygłaszaniu wypowiedzi: 
– [/] – antykadencja (melodia rosnąca);
– [\] – kadencja (melodia opadająca);
– [—] – półkadencja (brak całkowitego obniżenia melodii). 

3. Pauza – różne typy świadomych zatrzymań podczas wygłaszania tekstu:
– [|] – krótka pauza (poniżej 1 sekundy);
– [||] – długa pauza (powyżej 1 sekundy);
– [+] – pauza nierzeczywista (brak pauzy);
– [#] – pauza wypełniona (przy czym charakter wypełnienia może być trojaki: 

nieartykułowane dźwięki paralingwistyczne, dźwięki artykułowane lub jednostki 
leksykalne)19. 

4. Tempo – zaznaczam jedynie zmiany, które następują w obrębie jednej wypowiedzi:
– [>]...[<] – przyśpieszenie tempa;
– [<]...[>] – zwolnienie tempa.
Gesty opisuję w nawiasach kwadratowych, dodatkowo ich obecność (a w niektórych 

przypadkach i symbol cechy prozodycznej, do której się odnoszą), zaznaczam przez 
pogrubienie druku.

Gest a intonacja zdaniowa

Dokonane obserwacje pozwalają mi na wyróżnienie gestów, które zastępują bądź 
umacniają melodię zdania i takich, które ją kształtują. Do pierwszej grupy zaliczam 
wszystkie krótkotrwałe gesty (najczęściej bardzo dynamiczne) świadczące – że się tak 
wyrażę – o podniesieniu bądź obniżeniu linii melodycznej. Natomiast drugą kategorię 
tworzą zachowania towarzyszące całej wypowiedzi, wywierające wpływ na jej ostateczny 
kształt dźwiękowy. Przytaczam po kilka przykładów z obu grup. 

Ostatnie zdanie poniższej wypowiedzi kończy się słabą antykadencją, co nie znajduje 
należytego uzasadnienia zarówno w zapisie, jak i emocjonalnym charakterze wypowiedzi. 
W przypadku, gdybym kwestię Racheli poddała analizie zawężonej do opisu zachowań 
czysto prozodycznych, skłonna byłabym mówić o niedostosowaniu formy dźwiękowej 
wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej. Dopiero pocałunek, który Rachel składa na czole 
Józefa, przybiera rolę kadencji sygnalizując zamknięcie intonacyjne zdania. 

[>]I ja bym też tak mogła rzec: [\] [ǀ] dziwnie mnie ten Pan raczy strzec!... [\] [ǀ] A z kło-
potów rozmaitych dosyć radości obfi tych. [\] [#] Kiedy patrzę na swe dziatki, [/] [ǀ] one 
stoją jako kwiatki, [\] [#] zwłaszcza Józef, [<] [\] [ǀ] [<] dziecię twoje, [\] [ǀ] dziwnie 
cieszy serce moje. [\] [ǀ] Prawy książę między temi naszemi dziećmi drugiemi. [>] [/] 
[pocałunek] (Rachel). 

19 A. Szwajkowska, Wartość komunikacyjno-emotywna pauz a ich parametry ilościowe, [w druku]. 
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Gest może nie tylko uzupełniać, ale również wzmacniać kontur muzyczny, jak ma to 
miejsce w kolejnym przykładzie: 

Bo gdy Achisę usłyszał [/] [#] swojego płaszcza odbieżał. [+] Golutki do beczki wskoczył. 
[/] [ǀ] Teraz psiną kryje oczy! [\] [kopnięcie beczki] (Zefi ra). 

Złość Zefi ry na niedoszłego oblubieńca znajduje swój wyraz w kłamliwym oskarżeniu 
oraz w formie dźwiękowej. Kobieta dla wzmocnienia swojej wypowiedzi nie tylko po-
sługuje się silną kadencją, ale dodatkowo dołącza gest. Kopnięcie jest tożsame czasowo 
z wymawianiem ostatnich słów frazy. 

Agresja w zachowaniu znajduje swoje odbicie w tonie głosu, jedna warunkuje drugą. 
Pytanie, która jest pierwsza? Skłonna jestem przyjąć, że gest poprzedza słowo, a szcze-
gólnie jego brzmienie, odciskając na nim swoje piętno. 

[braterskie objęcie Józefa] [<] Witajże, [/] [ǀ] zacny książe i sławny proroku! [>] [\] [ǀ] [>] 
[brutalne odepchnięcie brata] A snać już nie doczekasz tu onego roku, kiedyśmy się przed 
tobą wszytcy kłaniać mieli – [<] [+] bośmy to z onych snopków tak wyrozumieli. [\] 
[Józefa, podczas gdy mówi do niego Judas, przytrzymuje drugi z braci] (Judas). 

Objęciu Józefa towarzyszy spokojny tembr głosu ze słabo wyczuwalną nutką ironii. 
Moment odepchnięcia brata zmienia diametralnie sytuację komunikacyjną. Wrogość 
staje się wyraźna nie tylko w zachowaniu, ale i w głosie, który potocznie określić można 
jako syczący. 

Do tej pory opisałam sytuacje, w których zachowanie mówiącego wpływa na kształt 
dźwiękowy jego wypowiedzi. W komunikacji międzyludzkiej spotykamy się jeszcze 
z jednym zjawiskiem. Sposób w jaki interlokutorzy odbierają tekst, ich reakcje w trakcie 
jego prezentacji mogą mieć (i przeważnie mają) istotny wpływ na zmiany w obrębie 
wypowiedzi. 

Zdarz [*] wam [*] Pan [*] Bóg [*] szczęsny czas, [\] [ǀ] [bracia nie odpowiadają na 
powitanie] braciszkowie mili, [\] [ǀ] wszystkichście nas tam doma bardzo zasmucili, 
[Ruben zdejmuje Józefowi płaszcz] iż o was już [—] [ǀ] kilka dni nic słyszeć nie było... 
[\] [ǀ] [<] [pokazuje okrycie Judasowi i je wyrzuca] Bardzo szczęsnemu ojcu [>] [—] 
[ǀ] [>] to było nie miło... [<] [\] (Józef). 

Reakcja braci odbija się zarówno w zdziwionym wyrazie twarzy Józefa, jak również 
w tonie jego głosu. Rzucaniu lękliwych spojrzeń towarzyszy lekkie falowanie konturu 
intonacyjnego. Dwukrotne zastosowanie półkadencji wynika z niepewności. O ile kaden-
cja wyraża kres, a antykadencja oczekiwanie, półkadencja, sytuując się między nimi, nie 
przynosi jednoznacznego rozstrzygnięcia frazy. Kontynuacja wypowiedzi po zastosowaniu 
takiej melodii pozostaje jedynie możliwością, a nie koniecznością, tym samym zapewnia 
mówiącemu możliwość zakończenia dyskursu. 

Trzecim przypadkiem, w którym dostrzegam istotną zależność pomiędzy intonacją 
zdania a zachowaniem towarzyszącym jego artykulacji są wypowiedzi, w których ma 
miejsce długotrwały dotyk. Z moich obserwacji wynika, że każdy ruch ciała łamiący 
barierę intymności nie pozostaje bez wpływu na zachowania językowe. 
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Achiza, oferując swoją pomoc w zorganizowaniu schadzki, mówi tonem rzeczowym, 
acz pełnym poruszenia. Dopiero moment objęcia Zefi ry przynosi namiętny i rozmarzony 
tembr głosu, wyrażający się w częstym frazowaniu, słabych antykadencjach i pauzach 
wypełnionych westchnieniami. 

Bodaj wisiał! [\] [ǀ] Puść go w moją opiekę, [+] ujrzysz żeć ja mu przypiekę, [+] iście 
mu głowę zawinę, [+] gdy mu powiem tę nowinę. [\] [ǀ] Bylebym tylko w to trafi ła abym 
go gdzieś przyłudziła, [+] abyście pospołu byli i ze sobą co mówili. [obejmuje Zefi rę 
w pasie] [+] Już to [#] na świętą zgodę [/] [ǀ] pójdę [/] [ǀ] i w loch go [/] [ǀ] przywiodę. 
[\] [ǀ] [głaszcze Zefi rę po ramionach, plecach i udzie] A ty pani chciej tam zdążać, [#] 
jakoby sukno oglądać. [#] (Achiza). 

Zupełnie inny charakter intymności przyjmuje kolejna scena, w której Zefi ra próbuje 
uwieś Józefa. Tutaj namiętność wyczuwalna w artykulacji przybiera już czysto erotyczny 
wydźwięk i podobnie jak w poprzednim przykładzie, ulega wzmocnieniu przez gesty 
dotyku oraz pieszczoty, którymi tym razem Zefi ra obdarza własne ciało. 

Ja bym słówka nie rzekła, [/] [ǀ] [delikatnie głaszcze twarz Józefa, unosi jego brodę 
zmuszając tym samym by spojrzał jej w oczy] gdyby miłość nie przypiekła... [\] [ǀ] 
[zdejmuje Józefowi zapleciony wokół dłoni sznurek i go odrzuca] Lecz by cię miłość 
ruszyła [/] [ǀ] wierz mi, żeć by się zmieniła [/] [ǀ] i ta twa myśl[/] [ǀ] i ta mowa, [ǀ] 
[głaszcze swoje biodra i boczne części brzucha a następnie pożądliwym gestem przesuwa 
dłonią po swojej szyi] a krócej byś stawił słowa. [#] Mnie, miłość tak zniewoliła, [/] [ǀ] 
[wygina ciało do tyłu] iż w tem stoję, com mówiła. [—] [#] [pieści swoją twarz] Bym 
miała stracić i duszę, [—] [#] to już cię miłować muszę!... [\] [#] [zagryza delikatnie 
dłoń złożoną w pięść] (Zefi ra). 

Jej ciało i głos pulsują pożądaniem i namiętnym niespełnieniem. Do odczytania jej 
emocji całkowicie zbędne stają się słowa. Wyznanie przyjmuje kształt barwnego wido-
wiska dźwiękowo-ruchowego. 

Gest a głosowe wykonanie akcentów emocjonalnych 

Nagły ruch, często połączony z wysiłkiem, wzmacnia wypowiadane słowa. Uwydat-
nienie sylab akcentowanego wyrazu dokonuje się między innymi przez zwiększenie ich 
donośności: 

Najlepiejby, aby [/] [ǀ] tu zginął [słowo jest wypowiadane w momencie przecinania 
sierpem wiązki zboża] gdzieś bez wieści... [\] [ǀ] (Judas). 

Wyraz zginął pozostaje w wyraźnej (brzmieniowej) opozycji w stosunku do innych 
słów. Towarzyszący mu dynamiczny ruch ręki, nie tylko podnosi siłę głosu, ale również 
skraca czas jego brzmienia, upodabniając go tym samym do odgłosu towarzyszącego 
przecinaniu wiązki zboża. 

Podobnie wygląda sytuacja w przykładzie cytowanym poniżej. Tu również słowu 
towarzyszy gest przecinania sierpem wiązki, tylko tym razem zostaje on dodatkowo 
wzbogacony o nerwowe odrzucenie zboża. W efekcie cała fraza zostaje wymówiona na 
podwyższonym tonie, świadczącym o agresywnym nastawieniu mówiącego. 
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Winszując nad nami [—] [ǀ] zwierzchność panowanie... [/] [ǀ] Nie doczeka, dali Bóg, 
[przecięcie wiązki i jej nerwowe odrzucenie] naszego kłaniania! [\] [ǀ] (Judas). 

Silne emocje towarzyszące kolejnym dwóm wypowiedziom, a wyrażone przez zaak-
centowanie pierwszych wyrazów, znajdują uzasadnienie w sytuacji komunikacyjnej, na 
którą składa się między innymi zachowanie gestykulacyjne Rubena. 

Nie, [\] [ǀ] [>] [powstrzymuje rękę brata z sierpem] nie daj tego Boże, by krew brata 
mego miałaby mnie pokropić, [\] [ǀ] na tak wiele złego! [<] [\] [ǀ] (Ruben).

Przytrzymując Judasa chcącego zaatakować sierpem Józefa, Ruben wykrzykuje 
gardłowe nie, z jednej strony świadczące o jego oburzeniu, z drugiej będące sygnałem 
braku przyzwolenia. Podobna, ale z nieco mniejszą zmianą wysokości tonu, artykulacja 
towarzyszy kolejnej wypowiedzi rozpoczynającej się od słowa nie. Słabsza siła głosu 
wynika głównie z gestu, który nie jest już próbą powstrzymania napastnika a specyfi czną 
formą ukarania się. 

Nie, [\] [ǀ] [>] [naciąga okręcony wokół pieści sznur] nie mogę wycierpieć, [\] [ǀ] 
gryzię mnie sumienie, [<] [\] [ǀ] [<] czymże podniósł rękę na swe pokolenie! [>] [/] [ǀ] 
(Ruben).

Z dźwiękową formą zaprzeczeń zestawiam w swoich rozważaniach jej ruchowe wy-
konanie. 

[ruch głową znaczący sprzeciw] Oj, gorz-kiż mu będzie kęs w dzisiejszej wieczerzy! 
[\] [ǀ] (Ruben).

Gest poprzedzający wyraz wykrzyknikowy wpływa na jego foniczne wykonanie, przy-
bliżając je do artykulacji charakterystycznej dla zaprzeczenia. Zachowanie Rubena jest 
odpowiedzią na polecenie wydane mu przez Judasa i – chociaż nie znajduje to potwier-
dzenia w tekście – wraz z towarzyszącym mu tonem głosu stanowi wyraźną odmowę. 

Ambroży w jednym ze swoich dzieł zanotował: „ruch ciała jest głosem duszy”. Bardzo 
ładną ilustracją tego, zresztą bardzo trafnego, stwierdzenia są dwa poniżej przytoczone 
przykłady. 

Mnie się zdawa, [/] [ǀ] że niosę trzy kosze na głowie: [/] [ǀ] we dwu mąkę, [/] [ǀ] 
a w trzecim [/] [ǀ] wszytko com piekł sobie, [—] [ǀ] do koszyka rozliczni [/] [ǀ] ptacy 
się zlatują [/] [ǀ] i z onego koszyka co chcą wydziobują. [\] [ǀ] [budzi się przerażony ze 
snu] (Piekarz). 

Wypowiedź piekarza kończy się pełnym przerażenia okrzykiem, który budzi go ze snu. 
Podrywa się on z trwogą widoczną zarówno w spojrzeniu i ruchach rąk (dynamicznie 
wyciąga przed siebie dłoń z rozpostartymi palcami, jakby próbował odgonić senną marę), 
jak również wyczuwalną w tonie głosu, który przybiera silnie opadający kierunek linii 
melodycznej. 

Zmysłowy szept, w którym Zefi ra wyraża swoje emocje, kontrastuje z pełnym niechęci 
i lekceważącym wykonaniem słowa cnota. Zachłanne pragnienie miłości obecne w tonie 
i geście brutalnie przerywa zanurzając wyciągniętą rękę w wodzie i rozchlapując ją, w taki 
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sposób, jakby chciała odtrącić od siebie kłopot. Gest trwa tylko chwilę i na taki też moment 
zmienia się barwa głosu kobiety, by następnie powrócić do pierwotnego rozmarzenia. 

Ach, [ǀ] ach, Achizo niebogo, tobie w żywocie jest błogo, [—] [ǀ] bowiem ty swego 
żywota mo żesz użyć bez kłopota. [\] [ǀ] [>] A ja muszę wżdy strzec tego, bym nie lżyła 
stanu swego. [<] [\] [ǀ] Wolałabym na swobodzie [/] [ǀ] [<] czasem siedzieć i o chło-
dzie, [+] niż w dostatku jako mniszka, [>] [/] [ǀ] a cnota [ǀ] [uderza dłonią w wodę i ją 
rozbryzguje] ma towarzyszka. [\] [ǀ] Jedne ska czą, [/] [ǀ] pląszą drugie poprzez letnie 
noce długie. [/] [ǀ] U mnie i wśród lata zima. [+] Z młodości, urody[/] [ǀ] nic mam. [\] 
[ǀ] (Zefi ra). 

Panie Boże, [/] [ǀ] wszej chwały jedyny na niebie, [\] [ǀ] wiem, że gdy kto na pomoc 
wiernie wzywa ciebie, [/] [ǀ] żaden się na Twym bóstwie nigdy nie omyli, [\] [ǀ] a do-
zna [spogląda na klucze] dziwnej łaski [/] [ǀ] każdy [/] [ǀ] — w krótkiej chwili. [\] [ǀ] 
(Józef).

Na pierwszy plan w cytowanym zdaniu wysuwają się zaakcentowane słowa, podkre-
ślone przez zmianę wysokości tonu i zerwanie statyczności zachowania. 

I ostatnie zdanie, tym razem stanowiące kwestię Achizy, interesujące ze względu na 
technikę zastosowaną do wyróżnienia z treści dwóch słów:

[<] Dawna moda, [>] [/] [ǀ] [>] a zwłaszcza dworska [<] [ǀ] tego uczy: [—] [ǀ] nie wadzi 
mieć do jednej kłódki [/] [ǀ] [liczy na palcach Zefi ry] kilka kluczy. [\] [ǀ] (Achiza). 

Metoda zaczerpnięta z dziecięcych wyliczanek doskonale oddaje dwuznaczny cha-
rakter rady. Podzielenie wyrazów podczas ich artykulacji na sylaby (kil-ka klu-czy), 
z jednoczesnym szybkim ich wymówieniem sprzyja rytmizacji. Zachowania typowe dla 
dziecięcych zabaw i gier, tutaj stanowi o grze miłosnej. 

Gest a komunikacyjna rola pauzy

Interesujące są przypadki, w których dochodzi do wypełnienia pauzy gestem fonicz-
nym, niestety jest to zbyt rozległy temat, aby poruszać go w obrębie tego artykułu. W tym 
miejscu zajmę się jedynie sposobem „przekładania” ruchu na dźwięk. Oczywistym jest, 
że sposób zachowania nadawcy pozostaje w ścisłym związku z organizacją foniczną 
wypowiedzi. Spokojnej, zrównoważonej gestykulacji towarzyszy zazwyczaj wolne tempo 
wypowiedzi, częste, ale krótkie pauzowanie i kierunek intonacyjny zgodny z zapisem 
interpunkcyjnym. 

Dziś mi się w oczach przez sen [/] [ǀ] coś dziwnie broiło, [/] [ǀ] aż mi prawie na sercu 
i teraz [—] [ǀ] niemiło! [\] [ǀ] Widziałem piękną rzekę [/] [ǀ] nadobnie płynącą, [/] [ǀ] 
około niej zaś wszędy trawę [—] [ǀ] zieleniącą, [\] [+] na której [/] [ǀ] sie siedem [—] [ǀ] 
wołów [\] [ǀ] dziwnie tłustych pasło, [/] [ǀ] że snać bych mógł każdego [—] [ǀ] przetopić 
na masło. [\] [ǀ] Potem siedem dziw nie chudych [—] [ǀ] z onej rzeki wyszło, [+] i szły 
[/] [ǀ] ku onym tłu stym [\] [ǀ] trzęsąc rogi pyszno, [/] [ǀ] a potem [/] [ǀ] je pobodły [—] 
[ǀ] i w rzekę wegnały, [/] [ǀ] a same na zielonych [—] [ǀ] pastwiskach postały. [\] [ǀǀ] 
A ktoby mi ten mój sen [/] [ǀ] prawdziwie wyło żył [—] [ǀ] iście bym mu uczynił, [/] [ǀ] 
ażby prawie ożył. [\] [ǀ] (Faraon).
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Zacytowana wypowiedź faraona jest specyfi cznym przykładem stonowanej, a nawet 
chłodnej artykulacji, wynikającej między innymi z całkowitego bezruchu towarzyszącego 
wykonaniu głosowemu. Niezwykle statyczne zachowanie faraona (poruszają się jedynie 
usta i minimalnie dłonie, ręce spoczywają nieruchomo wsparte na poręczach tronu) jest 
typowe dla jego majestatu. 

W opozycji do gestykulacji władcy pozostaje zachowanie kupca zachwalającego swój 
towar: 

Nie masz, panie, zda mi się [—] [ǀ] u nas nic takiego, [\] [ǀ] bo by trzeba na wasz stan 
[—] [ǀ] mieć co osobnego... [\] [ǀ] [<] Te jeno proste rzeczy [>] teraz z sobą mamy, [+] 
których wam snąć nie trzeba; [+] wszak was dobrze znamy. [\] [ǀ] (Corobon). 

Brak pauzowania wynika z szybkiej i „bałaganiarskiej” gestykulacji, słuchając odnosi 
się wrażenie, że słowo goni gest. Znaczące oddzielenie wyrazów pauzami, nie będąc 
domeną kupiecką, stanowi jeden z „ulubionych” środków wyrazu Józefa. 

To źwierzę jego zjadło, [/] [ǀ] [upuszczenie monety] tak wżdy marnie zginął... [\] [ǀ] 
[upuszczenie monety] [/] [ǀ] A jakimże to imieniem [upuszczenie monety] ów tam w kraju 
słynął? [/] [ǀ] [upuszczenie monety] (Józef). 

Każdemu ze świadomych zatrzymań towarzyszy upuszczenie monety i dźwięk, jaki 
wydaje ona opadając na stół. 

Słowem zakończenia: Gest angażuje zarówno ciało jak i duszę, znajdując swoje od-
zwierciedlenie nie tylko w tym, co widzimy, ale także w tym, co słyszymy. Żywe słowo 
stanowi komunikat bogaty w skojarzenia i spostrzeżenia. Jeżeli więź między słuchowym 
i wzrokowym odbiorem zostanie zerwana, człowiek zostanie „wyłączony z plemiennego 
transu magii dźwięczących słów”20. Magii, która „zaklęta” w słowie rodzi się w momencie 
jego artykulacji i wizualizacji. 
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