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Abstrakt

Celem niniejszego artykuªu jest ukazanie typów, form i ró»nic kulturowych w komunikacji niewerbalnej. Pierwszym zaprezentowanym aspektem jest mimika oraz
zwi¡zane z ni¡ ró»nice znaczeniowe w wyra»aniu emocji. Kolejnym omówionym i zobrazowanym zagadnieniem jest ró»norodno±¢ gestów i postaw ciaªa. Bardzo wa»ny
podczas interakcji jest równie» dystans oraz dotyk. W zwi¡zku z tym w artykule
zostaªy przedstawione ogólnie przyj¦te kryteria w zachowaniu odlegªo±ci mi¦dzy
rozmówcami, pochodz¡cymi z ró»nych kultur, oraz rola i znaczenie dotyku. Innym
wa»nym aspektem jest wygl¡d zewn¦trzny oraz dobór kolorów, który jest równie»
istotnym przeka¹nikiem informacji niewerbalnej odzwierciedlaj¡cej charakter czy
stan emocjonalny nadawcy. Ostatnim poruszonym zagadnieniem jest wokalizacja,
czyli przekazywanie informacji za pomoc¡ tonu, barwy gªosu, rytmu, tempa i intonacji. Przytoczone przykªady maj¡ na celu ukazanie roli sygnaªów niewerbalnych
w procesie komunikacji mi¦dzyludzkiej.
Sªowa kluczowe:

gesty, postawa, dystans, kolory, emocje

Abstract

The aim of this article is to demonstrate a wide variety of types, forms and cultural dierences existing in nonverbal communication. The rst issue discussed is
dedicated to emotions decoded by facial expressions conveying particular implications. Another studied and illustrated with examples point is referred to a great
variety of gestures and posture. Distance and touch are also signicant factors during interaction between interlocutors from dierent cultures. Accordingly, there
are general norms of appropriate space, roles and meaning of touch presented. Furthermore, another point introduced refers to physical appearance and the choice
of colours. It is considered a very indicative medium of nonverbal communication
revealing person's character or emotional state. The last issue discussed relates to
vocalization, that is sending messages by means of pitch, quality of voice, pace
and intonation. To conclude, all the examples presented prove signicance of no-
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nverbal communication, show the importance of miscellaneous meanings and their
appropriate comprehension.
Keywords:

gestures, posture, distance, colours, emotions

Wst¦p
Celem niniejszego artykuªu jest ukazanie typów, form i ró»nic kulturowych w komunikacji niewerbalnej. Na pocz¡tek nale»y wspomnie¢, »e ten
rodzaj komunikacji obejmuje wszystkie zachowania i postawy, dzi¦ki którym
mo»emy nadawa¢ i odbiera¢ komunikaty (w sposób ±wiadomy lub nie±wiadomy). Gesty, mowa ciaªa, mimika, ruch oczu, dotyk, gªos, dystans interakcji
czy wygl¡d zewn¦trzny przekazuj¡ bardzo istotne informacje dotycz¡ce na
przykªad osobowo±ci rozmówcy, jego intencji oraz oczekiwa«, stanu emocjonalnego, pozycji spoªecznej, wyksztaªcenia czy te» samooceny. W procesie
porozumiewania si¦ komunikacja niewerbalna odgrywa bardzo istotn¡ rol¦.
Przyjmuje si¦, »e w kontek±cie uczu¢, postaw czy przekona« komunikacja
niewerbalna zajmuje a» 93%, przy czym gesty, postawa czy mimika stanowi¡ 55%, a wszystkie cz¦±ci skªadowe gªosu  38%. Pozostaªe 7% dotyczy
wypowiadanych tre±ci (Mehrabian, 1981, s. 75-80).1

Rysunek 1: Elementy skªadowe komunikacji
zob. M. Kumar,

A Simple guide to non verbal communication,

(2015), http://hubpages.

com/education/A-Simple-Guide-to-Non-Verbal-Communication, 12.12.2015

1

Wszystkie przytoczone w niniejszym artykule fragmenty dzieª angloj¦zycznych s¡

przetªumaczone przez autork¦ artykuªu.
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Na podstawie tego zestawienia wyra¹nie widzimy, »e odbiorcy komunikatu bardziej polegaj¡ na przekazie niewerbalnym oraz brzmieniu gªosu,
ignoruj¡c jednocze±nie tre±¢ wypowiedzi. Mo»na zada¢ pytanie, dlaczego tak
si¦ dzieje. Otó» jest kilka powodów, dla których posªugujemy si¦ t¡ form¡
przekazu informacji. Jednym z nich jest fakt, »e mamy do czynienia z ograniczon¡ ilo±ci¡ sªów. Ponadto komunikacja niewerbalna jest postrzegana jako
bardziej autentyczna, prawdziwa, poniewa» trudniej jest kontrolowa¢ niewerbalne zachowania i postawy ni» wypowiadane tre±ci. Bardzo cz¦sto zdarza
si¦, »e to, co widzimy, nie koresponduje z tym, co sªyszymy. Dla przykªadu:
dana osoba twierdzi, »e jest bardzo smutna, chocia» na jej twarzy widnieje
u±miech, a ton gªosu jest radosny. Dla odbiorcy komunikat jest jasny. Jest
on bowiem przekonany, »e ta osoba jest wesoªa. Nie nale»y równie» pomija¢
faktu, »e postawy i zachowania niewerbalne wzbogacaj¡ i urozmaicaj¡ tre±ci
przekazywane werbalnie.

Typy komunikacji niewerbalnej
Niewerbalny przekaz informacji jest bardzo zªo»onym kanaªem komunikacji, poniewa» skªada si¦ z wielu elementów. Przyjrzyjmy si¦ bli»ej klasykacji tych elementów, które umo»liwiaj¡ wysyªanie i odbieranie ró»norodnych
komunikatów.
Kinezjetyka, czyli mowa ciaªa, obejmuje (Komunikacja) :
a) emblematy  gesty, które mo»na zast¡pi¢ sªowem, np. znak V oznaczaj¡cy zwyci¦stwo.
b) ilustratory  gesty, które ilustruj¡ werbalne tre±ci, np. I caught suuuch
big sh.
c) stany emocjonalne  gesty i mimik¦, które wyra»aj¡ emocje, np. znudzenie, zªo±¢, entuzjazm, rado±¢. Stany emocjonalne mog¡ by¢ okazywane ±wiadomie lub nie±wiadomie.
d) regulatory  gesty, które towarzysz¡ wypowiedzi, np. podnoszenie r¦ki
w celu zabrania gªosu.
e) adaptatory  gesty i zachowania, które pomagaj¡ opanowa¢ emocje,
zrelaksowa¢ si¦, np. drapanie si¦ po karku, obgryzanie paznokci.
f) postaw¦ ciaªa, czyli sposób, w jaki np. stoimy, siedzimy.
g) dystans podczas interakcji, czyli wykorzystanie przestrzeni, zachowanie odpowiedniej odlegªo±ci.
h) wygl¡d zewn¦trzny, czyli np. rodzaj ubrania, bi»uteria, wybór kolorów.
i) haptyk¦, czyli dotyk podczas interakcji.
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Z kolei wokalizacja, czyli wyra»anie siebie przez d¹wi¦ki, które nie s¡
sªowami, obejmuje (Komunikacja) :
a) tempo
b) intonacja
c) ton
d) rytm
e) barwa gªosu

Komunikacja niewerbalna w ró»nych kulturach
Powszechnie wiadomo, »e kultura danego obszaru ma ogromny wpªyw
na ksztaªtowanie si¦ komunikatów niewerbalnych oraz ich znacze«. Te same gesty, mimika czy wokalizacja mog¡ by¢ zupeªnie inaczej odczytywane
w ró»nych kr¦gach kulturowych. Nawet je±li pewne postawy i zachowania
spoªeczne s¡ uznane za norm¦ w jednej kulturze, w innej mog¡ by¢ postrzegane jako co± niespotykanego, nieakceptowanego, a wr¦cz obra¹liwego.
Dlatego te» w dalszej cz¦±ci tego artykuªu opisz¦ wybrane elementy komunikacji niewerbalnej oraz przytocz¦ przykªady ró»nic znaczeniowych w ró»nych
kulturach.

Wyra»anie emocji
W wyra»aniu emocji szczególn¡ rol¦ odgrywa j¦zyk twarzy. Lech Tkaczyk w swojej ksi¡»ce Komunikacja niewerbalna  postawa, mimika, gest
wskazuje, i» na j¦zyk twarzy skªada si¦ mowa oczu, nosa, ust, brody, uszu,
czoªa, skóry, wªosów, a tak»e sposób trzymania gªowy. Przyjrzyjmy si¦ kilku
wybranym zagadnieniom.
Mówi si¦, »e oczy s¡ zwierciadªem duszy. I tak na przykªad szeroko
otwarte oczy sugeruj¡, »e nasz rozmówca jest zainteresowany tematem interakcji i chce uzyska¢ jak najwi¦cej informacji. Gdy nasze ¹renice si¦ rozszerzaj¡, jest to znak, »e pragniemy, a wr¦cz po»¡damy rzeczy, przedmiotu
lub osoby, na któr¡ patrzymy. Je±li wzrok rozmówcy umyka na boki, mo»e to oznacza¢, »e jego uwaga jest z jakich± powodów rozproszona, lub »e
unika on konfrontacji lub odbiega od prawdy. Natomiast wzrok zwrócony
w gór¦ mo»e sugerowa¢ znudzenie, frustracj¦, pro±b¦ o wsparcie lub zamy±lenie. Opuszczanie wzroku mo»e sygnalizowa¢ zawstydzenie, pokor¦, szacunek
lub brak zainteresowania. Je±li nasz rozmówca patrzy w dal, mo»emy mie¢
do czynienia z typem marzyciela (Tkaczyk, 1998, s. 12-15, 33). Uporczywe wpatrywanie si¦ w kogo± mo»e by¢ odczytane jako oznaka agresji albo
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zauroczenia. Ukradkowe zerkanie lub przypatrywanie równie» mo»e wynika¢
z zauroczenia, ale mo»e sugerowa¢ tak»e po»¡danie. Mru»enie oczu mo»e by¢
odczytywane jako oznaka koncentracji lub zakªopotania, zmieszania. Mruganie oczami, podobnie jak mru»enie oczu, mo»e sugerowa¢ zakªopotanie lub
by¢ oznak¡ obopólnego zrozumienia, tzw. porozumienia dusz lub wspólnie
dzielonego sekretu (Cherry, 2015).
W przypadku skóry cz¦sto pojawiaj¡cym si¦ przykªadem jest czerwienienie si¦ twarzy, które mo»e by¢ wyrazem wstydu, za»enowania lub silnego
zdenerwowania. Innym przykªadem jest opalenizna. Ludzie opaleni cz¦sto
uchodz¡ za typy zwyci¦zców, liderów grupy, przywódców, pewnych siebie
egocentryków, maj¡cych silne poczucie wªasnej warto±ci (Strzelec, 2011).
Gdy mówimy o j¦zyku czoªa pierwszym pojawiaj¡cym si¦ skojarzeniem
z t¡ cz¦±ci¡ twarzy jest nadmierna mimika, w efekcie której pojawiaj¡ si¦
zmarszczki. Marszczymy czoªo, gdy wª¡czone zostaj¡ mniej lub bardziej
skomplikowane procesy my±lowe. Poza tym zmarszczone czoªo mo»e równie» odzwierciedla¢ zdziwienie, zaskoczenie czy zªo±¢. Je±li koncentrujemy
si¦ na czym± lub na kim± bardzo intensywnie, cz¦sto ±ci¡gamy brwi, co po
dªu»szym czasie mo»e spowodowa¢ powstanie poprzecznej faªdy nad nasad¡
nosa. Cz¦ste podnoszenie jednej brwi mo»e równie» doprowadzi¢ do powstania trwaªych zmarszczek. Ten rodzaj mimiki mo»e by¢ wywoªany ironi¡,
pych¡, podejrzliwo±ci¡, w¡tpliwo±ci¡ czy niedowierzaniem (Strzelec, 2011).
Ostatnim zagadnieniem, które chciaªabym zaprezentowa¢, jest sposób
trzymania gªowy. Pochylona do doªu mo»e oznacza¢ ulegªo±¢, bierno±¢, pokor¦ czy spolegliwo±¢. Przechylona na bok mo»e by¢ wyrazem zainteresowania,
skupienia uwagi i zaanga»owania; jest to tak»e gest u»ywany w czasie irtowania. Gªowa wyprostowana ±wiadczy o silnym charakterze rozmówcy, jego
pewno±ci siebie, wyniosªo±ci, przebojowo±ci czy zarozumialstwie (Strzelec,
2011).
Wydawa¢ by si¦ mogªo, »e uniwersalne stany emocjonalne takie, jak: rado±¢, strach, zªo±¢ czy smutek s¡ wyra»ane w podobny sposób na caªym ±wiecie. Niestety tak nie jest. Za przykªad niech posªu»y kultura arabska, w której
stany emocjonalne wyra»ane s¡ bardzo otwarcie. W krajach azjatyckich natomiast panuje ogólne przekonanie, »e emocje nale»y poskramia¢ bez wzgl¦du na to, czy jest to smutek, rado±¢, zªo±¢ czy strach, a okazywanie ich  jak
to ma miejsce w krajach arabskich  jest wr¦cz nie do zaakceptowania. Amerykanie w relacjach mi¦dzyludzkich cz¦sto post¦puj¡ w my±l zasady: Never
trust a person who doesn't look you in the eyes. Przeciwwag¡ dla Amerykanów
s¡ Japo«czycy, którzy unikaj¡c kontaktu wzrokowego, sygnalizuj¡ szacunek,
powa»anie, respekt czy posªusze«stwo w stosunku do rozmówcy (Nonverbal).
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Rysunek 2: Przykªady uniwersalnych stanów emocjonalnych
zob.

Non verbal Communication by on Prezi, https://prezi.com/a9escsiehxwp/nonverbal-

communication/ 12.12.2015

Gesty i postawa ciaªa
Gesty dªoni i postawa ciaªa stanowi¡ integralny element komunikacji
niewerbalnej. Lech Tkaczyk omawia wybrane gesty dªoni, b¦d¡ce ekspresyjn¡ form¡ ruchów. I tak na przykªad, zdaniem autora, r¦ce caªkiem przekr¦cone wskazuj¡ na nieudane »ycie uczuciowe, a zakrycie wewn¦trznej strony dªoni mo»e ±wiadczy¢ o ch¦ci zatajenia prawdy. Z kolei zaciskanie palca
wskazuj¡cego jednej r¦ki dªoni¡ drugiej r¦ki (tzw. szukanie oparcia ), oznacza
rodzaj zagubienia. Pocieraj¡ce si¦ ªagodnie opuszki palców mog¡ wskazywa¢
na brak ch¦ci zaanga»owania si¦ w spraw¦, która dla naszego rozmówcy mo»e by¢ kªopotliwa. Je±li r¦ce tkwi¡ gª¦boko w kieszeniach spodni, mamy do
czynienia z typem introwertyka, który jest daleki od zdradzania swoich my±li, uczu¢ czy pogl¡dów. Zaci±ni¦ta pi¦±¢, tzn. schowana za plecami naszego
rozmówcy i przytrzymywana w nadgarstku dªoni¡ drugiej r¦ki, oznacza nieprzyjemny przebieg rozmowy i mo»e zako«czy¢ si¦ bójk¡ (Tkaczyk, 1998,
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s. 40-41). Z kolei ruch otwartej dªoni mo»e mie¢ wiele znacze«: Come here
albo Go away. W Stanach Zjednoczonych przywoªywanie kogo± w ten sposób
jest ogólnie przyj¦t¡ norm¡. Natomiast ten sam gest na Filipinach, w Korei
Poªudniowej i w niektórych cz¦±ciach Ameryki aci«skiej jest postrzegany
jako grubia«stwo, poniewa» tak przywoªywane s¡ zwierz¦ta (Nonverbal).
Gesty O.K, czy kciuk w gór¦ s¡ ogólnie, akceptowane w krajach anglosaskich i oznaczaj¡ It's okay. W kulturze japo«skiej gest O.K jest symbolem
pieni¦dzy, natomiast w Brazylii oba gesty s¡ wulgarne, oznaczaj¡ce dokªadnie to samo, co ±rodkowy palec w krajach anglosaskich (Nonverbal).
Jeszcze innym przykªadem jest u±cisk dªoni, który przyjmuje ró»ne formy i jest gestem powitalnym. W krajach zachodnich jest on wykonywany
praw¡ dªoni¡. W taki sposób mog¡ wita¢ si¦ przedstawiciele obu pªci. We
Wªoszech u±ciskowi dªoni mo»e dodatkowo towarzyszy¢ obejmowanie ramienia rozmówcy lew¡ r¦k¡. Jednoczesny u±cisk prawej i lewej dªoni spotkamy
w Turcji. W Nikaragui m¦»czy¹ni podaj¡ sobie prawe dªonie w ge±cie powitania, a kobiety zazwyczaj delikatnie klepi¡ si¦ po ramieniu. W krajach
muzuªma«skich u±cisk dªoni jest przywilejem m¦»czyzn  kobiety nie wykonuj¡ »adnych gestów powitalnych. Natomiast w Japonii czy Tajlandii gestem
powitalnym jest ukªon. Je±li witamy osob¦ starsz¡ lub przedstawiciela wy»szych sfer, powinni±my wykona¢ gª¦boki ukªon, opu±ci¢ wzrok i trzyma¢
otwarte dªonie na udach (Leaver, Ehrman, Shekhtman, 2005, s. 184).

Rysunek 3: Przykªady gestów
zob.

tions,

J.

Baba,

Communication and journalism. Nonverbal communication func-

2015, http://wecommunication.blogspot.com/2015/09/nonverbal-communication-

functions.html. 12.12.2015

Postawa ciaªa jest równie» bardzo wa»nym no±nikiem sygnaªów niewerbalnych. Je»eli stopy naszego rozmówcy skierowane s¡ ku sobie, jest to sygnaª, »e wykazuje on ch¦¢ kontaktu z nami, natomiast je±li kieruje je w stron¦
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przeciwn¡, prawdopodobnie ma zamiar odej±¢. Je±li siedzimy z naszym rozmówc¡ w jednym rz¦dzie i mamy jednakowo zaªo»one nogi jedna na drug¡,
np. lewa na praw¡, oznacza to jednomy±lno±¢, zgodno±¢ czy blisko±¢. Skrzy»owane nogi zazwyczaj wskazuj¡ na nieufno±¢, sceptycyzm i pow±ci¡gliwo±¢.
Je»eli nasz rozmówca przyjmuje tak¡ poz¦, to mamy do czynienia z postaw¡ obronn¡. W przypadku kobiet krzy»owanie nóg ma dodatkowo na celu
ukazanie ich walorów. Taka postawa pozwala bowiem na uwydatnienie dªugo±ci czy smukªo±ci nóg, przez co wygl¡daj¡ na bardziej pon¦tne, powabne,
atrakcyjne. Natomiast nogi zakr¦cone podwójnie ±wiadcz¡ o tym, »e nasz
rozmówca jest spi¦ty, niespokojny, niepewny czy pow±ci¡gliwy (Thiel, 1997,
s. 83-84, 95). Je±li jednak zakr¦ci stopy wokóª nó»ek krzesªa, to dªugo nie opu±ci naszego towarzystwa  poza taka wskazuje te» na bezkompromisowo±¢,
zawzi¦to±¢ i stanowczo±¢ rozmówcy (Biaªy, 2015). Z kolei zakªadanie nóg na
stóª mo»e budzi¢ kontrowersje w ró»nych kulturach. W Stanach Zjednoczonych poza ta jest akceptowan¡ form¡ relaksu, ale ju» w krajach Bliskiego
Wschodu jest ona skrajnie obra¹liwa, gdy» podeszwy stóp postrzegane s¡
jako najbrudniejsza cz¦±¢ ciaªa (Nonverbal).

Rysunek 4: Przykªady postawy ciaªa
zob.

S. Hiller,

Oaks and anecdotes. Posts tagged non-verbal communication,

2013,

https://thefortuneacademy.wordpress.com/tag/non-verbal-communication/ 12.12.2015

W komunikacji niewerbalnej istotne znaczenie ma tak»e sposób, w jaki siedzimy. Je»eli rozsiadamy si¦ wygodnie na caªej powierzchni fotela, na
pewno nie mamy ochoty szybko z niego zej±¢. Gdy przycupniemy na samym
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brzegu, mo»emy odczuwa¢ niepewno±¢, skr¦powanie, nie±miaªo±¢, skonfundowanie i z pewno±ci¡ nie zabawimy zbyt dªugo. Z kolei je±li usi¡dziemy na
por¦czy fotela, mo»emy wykazywa¢ ch¦¢ dominacji. Jednak taka postawa
±wiadczy równie» o poufaªo±ci, bliskich relacjach z rozmówc¡ czy bezceremonialno±ci. Kiedy koªyszemy si¦ na krze±le, przyjmujemy wówczas rol¦ obserwatora (Biaªy, 2015). Je±li siedzimy wygodnie na kanapie, kªad¡c jedno
rami¦ na oparciu i zakªadaj¡c nog¦ na nog¦, tzw. postawa otwarto±ci, wykazujemy wówczas pozytywne nastawienie do pozostaªych rozmówców oraz
ch¦¢ wzi¦cia udziaªu w rozmowie na wszelkie proponowane tematy. Natomiast postawa kontra lub pozycja czwórki, czyli gdy siedzimy swobodnie, ale
zakªadamy tylko kostk¦ lewej stopy na prawe kolano, jest postaw¡ defensywn¡, sygnalizuj¡c¡, »e nasz rozmówca jest zdeterminowany, aby wª¡czy¢ si¦ do
dyskusji i kontrowa¢ wysuwane argumenty. Co wi¦cej, mo»e on wykazywa¢
ch¦¢ dominacji nad pozostaªymi uczestnikami, a nawet gotowo±¢ do ataku
werbalnego (Tkaczyk, 1998, s. 48).

Dystans podczas interakcji i dotyk
Zachowanie odpowiedniego dystansu zapewnia komfort rozmówcom
podczas interakcji. Odlegªo±¢ zale»y oczywi±cie od stopnia za»yªo±ci. W przypadku czªonków rodziny czy przyjacióª, dystans b¦dzie mniejszy ni» podczas
kontaktu z osobami obcymi. Nie bez znaczenia s¡ tak»e cechy charakteru
rozmówcy. Introwertycy, w przeciwie«stwie do ekstrawertyków b¦d¡ si¦ czuli
bardziej komfortowo, je±li dystans b¦dzie wi¦kszy. Dystans ma zwi¡zek tak»e
z ró»nicami kulturowymi. I tak na przykªad najwi¦kszy dystans zachowuj¡
Japo«czycy, na kolejnym miejscu s¡ Amerykanie, z kolei najmniejszy dystans
zachowuj¡ Arabowie. Wyznacznikiem odlegªo±ci dla Europejczyków i Amerykanów jest dªugo±¢ ramienia. Mniejszy dystans kojarzony jest z wi¦ksz¡
za»yªo±ci¡ albo agresywn¡ postaw¡ rozmówcy, co mogªoby wywoªa¢ poczucie
zagro»enia. Je±li ta odlegªo±¢ zostanie przypadkowo zaburzona przez niezamierzony dotyk, od razu usªyszymy wyra»enie Excuse me. Z kolei w Rosji,
gdzie bliski kontakt jest akceptowany, a wr¦cz po»¡dany, Amerykanie czy
Europejczycy mog¡ by¢ postrzegani jako narodowo±ci ozi¦bªe i zdystansowane (Nonverbal). Edward Hall w swojej publikacji The Hidden Dimension
przedstawia cztery dystanse mi¦dzy rozmówcami skªadaj¡ce si¦ z dwóch faz:
bli»szej i dalszej. Pierwszy z nich to dystans intymny, czyli strefa najbli»sza, do której dopuszczane s¡ na przykªad »ona, m¡» czy dziecko. Strefa
ta rozci¡ga si¦ do 50 centymetrów. Kolejny dystans, który si¦ga do okoªo
120 centymetrów, to dystans indywidualny, czyli strefa prywatna, do której
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mo»emy zaliczy¢ przyjacióª lub dalszych czªonków rodziny: dziadka, babci¦,
wujka, cioci¦ i kuzynów. Trzecia kategoria dystansu mi¦dzy rozmówcami
zostaªa nazwana dystansem spoªecznym i si¦ga do okoªo 3,6 metra. Obejmuje ona kontakty z rozmówcami, z którymi relacje nadawcy nie s¡ za»yªe.
Ostatni typ dystansu to strefa publiczna, zarezerwowana dla osób publicznych oraz wa»nych osobisto±ci takich, jak prezydent czy monarcha. Strefa
ta si¦ga powy»ej 7,5 metra (Hall, 1990, s. 117-125).
Kolejn¡ wa»n¡ form¡ niewerbalnej interakcji mi¦dzyludzkiej, u»ywan¡
instynktownie, jest dotyk. Dzi¦ki mowie dotyku mo»emy wyra»a¢ uczucia
takie, jak: miªo±¢, przyja¹«, przywi¡zanie, sympatia, wspóªczucie, wielkoduszno±¢, wyrozumiaªo±¢ czy tolerancja. Speªnia on kluczow¡ rol¦ w »yciu
czªowieka, poniewa» daje mu poczucie bezpiecze«stwa, akceptacji i poczucia
wspólnoty.
Istnieje wiele ró»nych typów dotyku, które s¡ ogólnie akceptowane, np.
u±cisk dªoni czy obejmowanie rozmówcy. W niektórych kulturach kobiety
poklepuj¡ si¦ po ramieniu w trakcie powitania lub rozmowy. W Rosji kobiety gªaszcz¡ gªow¦ swojej rozmówczyni czy ocieraj¡ si¦ ramionami. Takie
zachowania nie nios¡ podtekstu seksualnego, a s¡ jedynie wyrazem atencji czy solidarno±ci. Dla kogo±, kto pochodzi ze Stanów Zjednoczonych czy
Japonii, gesty te s¡ nieznane i nieakceptowane. W Indonezji, gdzie gªowa
jest odzwierciedleniem duszy, takie zachowania s¡ nawet zakazane (Leaver,
Ehrman, Shekhtman, 2005, s. 192-193).

Wygl¡d zewn¦trzny i kolory
Wygl¡d zewn¦trzny jest równie» wa»nym elementem komunikacji niewerbalnej. W ró»nych kulturach preferowane jest zasªanianie ciaªa w wi¦kszym lub mniejszym stopniu. W odsªanianiu poszczególnych partii ciaªa
wiod¡ prym kraje latynoameryka«skie. Taka ekspozycja jest ju» mniej preferowana w Stanach Zjednoczonych i Europie. Najbardziej konserwatywne
w tym wzgl¦dzie s¡ kraje Bliskiego Wschodu. Sposób ubioru powinien by¢
tak»e dopasowany do miejsca, w którym przebywamy.
Bardzo ciekawym zagadnieniem jest równie» dobór kolorów i ich znaczenie. Je±li posiadamy wiedz¦ na ten temat, na pewno pozwoli nam ona unikn¡¢ wielu kr¦puj¡cych sytuacji. Przykªadowo kolorem oznaczaj¡cym »aªob¦
w wi¦kszo±ci krajów kultury zachodu jest czarny, natomiast w wi¦kszo±ci krajów kultury wschodu  biaªy. W Chinach pisanie czyjego± imienia czerwonym
tuszem oznacza, »e ta osoba nie »yje lub od nas odeszªa. Z drugiej strony
Chi«czycy maj¡ w zwyczaju dawanie sobie drobnych prezentów w czerwo-
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nych kopertach. Kolor zielony symbolizuje zdrowie, dobrobyt i natur¦. Z kolei
w Rumunii kolor zielony jest uto»samiany z kªamstwem, zazdro±ci¡, a w Malezji  z chorob¡ (Kumar, 2015).
Na pewno ka»dy z nas, id¡c na formalne lub nieformalne spotkanie,
niejednokrotnie miaª problem z wyborem koloru bluzki, swetra, koszuli czy
krawata. Wybór koloru, zamierzony lub nie, jest równie» bardzo istotnym
przeka¹nikiem informacji niewerbalnej. Mo»e on wskazywa¢ na przykªad
na »ywioªowo±¢, rado±¢, spokój, pewno±¢ siebie, smutek, powag¦, rozs¡dek,
prostolinijno±¢, bunt, znudzenie czy ch¦¢ uwiedzenia. Poni»ej przedstawiam
dwie tabele, które pokazuj¡ znaczenie poszczególnych kolorów (tab. 1) oraz
ró»nice znaczeniowe w wybranych krajach europejskich (tab. 2).
Tabela 2: Symbolika kolorów
KOLORY

ZNACZENIE

CZERWONY

Podniecenie, »ywioªowo±¢, wymaga skupienia uwagi, potrzeba aktywno±ci zycznej

POMARACZOWY
ÓTY

Zabawa, ambicje, przyci¡ganie uwagi, aktywizacja
Szcz¦±cie, optymizm, rado±¢, entuzjazm, potrzeba kontaktu

ZIELONY

Rozwój, równowaga wewn¦trzna, zdrowie, potrzeba skupienia si¦ na sobie

NIEBIESKI

Zaufanie, lojalno±¢, spokój, bezpiecze«stwo, inteligencja,
twórczo±¢

FIOLETOWY

Dobrobyt, pomy±lno±¢, powodzenie, wªadza, kreatywno±¢, poszukiwanie odpowiedzi na dr¦cz¡ce pytania

SZARY

Ponadczasowo±¢, staªo±¢, stanowczo±¢, równowaga, wyciszenie

BRZOWY

Prostolinijno±¢, potrzeba stabilizacji, ukojenie, pesymizm

BIAY

Czysto±¢, przejrzysto±¢, wyrazisto±¢, nieskazitelno±¢, zachªanno±¢ na »ycie

CZARNY
GRANATOWY

Elegancja, siªa, wªadza, wystawno±¢, egocentryzm
Odpowiedzialno±¢,

kontrola,

dojrzaªo±¢,

wyobra¹nia,

zdrowy rozs¡dek
ZOTY

Podatny na pochwaªy, materialista, egoista, konsumpcjonista

SREBRNY

T¦sknota za uczuciami, romantyzm, poczucie osamotnienia

(Tarczy«ski, 2006, s. 15)

WOCHY

SZWECJA

pieni¦dzy, gniew

Mªodo±¢, brak

do±wiadczenia

Dobro¢, brak

niedojrzaªego

niechcianego,

Co±

Nadzieja

Mªodo±¢, obawa

zdrowie, nuda

Nadzieja,

Nadzieja

ZIELONY

Obawa

zimno

Lekkomy±lno±¢,

gniew, romans

W±ciekªo±¢,

problemy

trudno±ci,

Zazdro±¢,

Gniew, obawa

Dobra jako±¢

Wierno±¢

NIEBIESKI

Znaczenie kolorów w »yciu codziennym, analizie ubioru i reklamie,

miªo±¢

Gniew, ogie«,
niebezpiecze«stwo

Niewinno±¢,

w±ciekªo±¢

Gniew, ogie«,

Gniew, ogie«

nami¦tno±¢, ogie«

Wojna, krew,

trze¹wo±¢ os¡du

obawa, nieudana

zob. D. Nowek,

Depresja

zmartwienie

Dobro¢

czysto±¢

aªoba,

Niewinno±¢,

nielegalnego

mªodo±¢, pokój

zmartwienie

Pesymizm, co±

Niewinno±¢,

aªoba, gªód,

pesymizm

przyjemno±¢,

Gniew, gor¡co,

niebezpiecze«stwo

Miªo±¢, ogie«,

nami¦tno±¢, ogie«

Gniew, miªo±¢,

CZERWONY

Faªsz,

Zazdro±¢

ÓTY

Gniew

Brak pieni¦dzy

Rozpacz, plaga

Choroba

bezpiecze«stwo

skromno±¢, nie-

http://www.psychologiawygladu.pl/2015/05/symbolika-kolorow-w-zyciu-codziennym.html. 12.12.2015

SZWAJCARIA

PORTUGALIA

czysto±¢

pija«stwo,

zazdro±¢,

Mªodo±¢,

Zmartwienie,

czysto±¢

FRANCJA

Niewinno±¢,

aªoba,

zmartwienie

DANIA

Niewinno±¢

aªoba

BIAY

AUSTRIA

CZARNY

Tabela 3: Ró»nice znaczeniowe w wybranych krajach europejskich
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Wokalizacja
Paralingwistyczne ±rodki komunikacji ujawniaj¡ si¦ w momencie, gdy
rozmówca chce przekaza¢ informacj¦ tylko za pomoc¡ tonu, barwy gªosu,
rytmu, tempa i intonacji.
Dono±no±¢ gªosu w jednym j¦zyku mo»e oznacza¢ entuzjazm, podekscytowanie, eufori¦ czy o»ywienie, natomiast w innym  niegrzeczno±¢ czy wr¦cz
gburowato±¢. Pozostaªe elementy wokalizacji, które wzbogacaj¡ przekazywany komunikat niewerbalny takie, jak: segregatory typu uh-huh, shhh, mmm,
zdania zwieraj¡ce d¹wi¦ki sygnalizuj¡ce sapanie, wzdychanie, parskanie czy
d¹wi¦ki wyra»aj¡ce emocje typu aww, oh, w niektórych kulturach s¡ obecne,
a w innych nie wyst¦puj¡. Ró»nice zaznaczaj¡ce si¦ w tym obszarze mog¡
prowadzi¢ do nieprawidªowej interpretacji aktu komunikacji, a w konsekwencji  do nieporozumienia komunikacyjnego (Kumar, 2015).

Podsumowanie
Zaprezentowane rozwa»ania dowodz¡, »e komunikacja niewerbalna jest
bardzo zªo»onym kanaªem przesyªania informacji. Na podstawie przytoczonych przykªadów widzimy, »e urozmaica ona i wzbogaca tre±ci przekazywane
werbalnie. Co wi¦cej, jest skarbnic¡ wiedzy na temat zachowa«, postaw czy
charakteru czªowieka. Istotn¡ kwesti¡ jest jednak poznanie ró»norodno±ci
znacze«, umo»liwiaj¡cych wªa±ciwe nadanie i odczytanie informacji niewerbalnych. Musimy równie» bra¢ pod uwag¦ to, z kim rozmawiamy i w jakiej
sytuacji, czyli kontekst. Je±li nie rozumiemy przekazywanych znaków niewerbalnych lub paralingwistycznych ±rodków komunikacji, nie bójmy si¦ pyta¢
o ich znaczenie.
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