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Adaptacja kodu pozawerbalnego
w akwizycji jÆzyka polskiego jako obcego
Jednym z gâównych celów, jakie stawia sobie nauczyciel języka, jest wyposaůenie studenta w elementy umoůliwiajĊce mu funkcjonowanie w danym
œrodowisku językowym, a więc komunikowanie się. Sukces komunikacyjny
studenta jest sukcesem dydaktycznym nauczyciela. áatwo tu jednak wpaœý
w puâapkę izolacji. Izolacji poszczególnych elementów komunikacji. By
mogâo dojœý do peânego porozumienia, niezbędne jest wzajemne dopeânianie się kodów werbalnego i niewerbalnego. O ile nauczyciel przykâada zwykle duůĊ wagę do wyuczania gramatyki, leksyki, odpowiednich struktur,
o tyle najczęœciej nie koncentruje się w ogóle (lub zaledwie w minimalnym
stopniu) na uczeniu tego, co wyraůamy bez sâów. Jeœli przyjĊý sâusznoœý tezy
Alberta Mehrabiana, ůe zaledwie 7% przekazu to sâowa, zaœ aů 55% wyraůa
się za pomocĊ kodu pozawerbalnego1, okazaý się moůe, ůe bezwiednie zaniedbywana jest niezmiernie waůna częœý edukacji2. Nie jest to âatwo zauwaůalne w przypadku uczenia osób wywodzĊcych się z bliskich sobie kultur,
lecz nauczyciel uczĊcy języka polskiego jako obcego moůe znaleŭý się zasadniczo w dwóch sytuacjach. We wâasnym kraju uczy grupy wielonarodowoœciowe i wielokulturowe, a co za tym idzie zmaga się w swojej codziennej
pracy z wieloœciĊ kodów pozawerbalnych, koniecznoœciĊ ich odczytywania
1

Zob. A. Mehrabian, Tactics of Social Influence, Wyd. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New
Jersey 1970.
2 Inaczej proponuje R.L. Birdwhistell: komponent sâowny to mniej niů 35%, zaœ 65% to informacje przekazywane niewerbalnie. Cyt za: E. Lipiľska, Niewerbalne œrodki przekazu w nauczaniu
i organizacji egzaminów, w: A. Seretny, W. Martyniuk, E. Lipiľska, red., Opisywanie, rozwijanie
i testowanie znajomoœci języka polskiego jako obcego, Wyd. Universitas, Kraków 2004, s. 148.
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i równoczeœnie wyposaůenia studentów w zachowania niewerbalne charakterystyczne dla języka, którego naucza. Moůe teů uczyý poza granicami kraju
grupę jednorodnĊ kulturowo, dla której często bywa jedynym native speakerem
i jest nie tylko noœnikiem języka, ale teů gestów oraz zachowaľ zwiĊzanych
z danĊ kulturĊ. Œwiadomoœý tego powoduje, ůe nauczyciel zdaje sobie sprawę, ůe kaůde jego zachowanie moůe byý odczytywane jako wzorcowe, powinien zatem staraý się odpowiedzialnie przekazywaý swym zachowaniem kod
pozawerbalny. Ewa Lipiľska pisze, ůe znajdujĊcy się w takiej sytuacji nauczyciel: „musi byý więc nadzwyczaj uwaůny w swoich reakcjach, bo wszystko, co robi, jak się rusza, ubiera, patrzy itp. moůe byý interpretowane jako
charakterystyczne dla mieszkaľców kraju, który reprezentuje”3.
Komunikacja niewerbalna obejmuje trzy dyscypliny: parajęzyk4, kinezykę5
i proksemikę6. Z perspektywy studenta przyswajajĊcego zasady języka polskiego i pracujĊcego z nim nauczyciela najwaůniejsze wydajĊ się na poczĊtku
kinezyka – komunikacja za pomocĊ gestów i mimiki oraz proksemika, okreœlana jako semiologia przestrzeni7, „w toku której informacje sĊ przekazywane przez odpowiedniĊ aranůację przestrzeni”8. Kod pozajęzykowy jest
noœnikiem informacji dodatkowych, które mogĊ byý toůsame z przekazem
werbalnym, suplementarne w stosunku do niego lub teů z nim sprzeczne9.
Ewa Mendak i Dorota Pogorzelska stawiajĊ tezę, ůe „korzystne i wprost
naturalne wydaje się wykorzystanie w procesie glottodydaktycznym zwâaszcza dwu pierwszych spoœród wymienionych funkcji”10. MówiĊc o dwóch
E. Lipiľska, Niewerbalne œrodki przekazu…, s. 152.
Termin wprowadzony przez G.L. Tragera, zob. G.L. Trager, Paralanguage: A First
Approximation, „Studies in Linguistics” 1958, t. 13, s. 1–12; G.L. Trager, The Typology of Paralanguage, „Anthropological Linguistics” 1961, t. 3, s.17–21.
5 Zob. R.L. Birdwhistell, Introduction to Kinesics, Wyd. University of Michigan Library, Louisville 1952 oraz R.L. Birdwhistell, Kinesics and Context, Wyd. University of Pennsylvania Press,
Philadelphia 1970.
6 Zob. E.T. Hall, Bezgâoœny język, Wyd. PIW, Warszawa 1987 oraz E.T. Hall, Ukryty wymiar,
Wyd. PIW, Warszawa 1976.
7 E. Mendak, Kody niewerbalne jako obiekty nauczania języka obcego, w: Ksztaâcenie polonistyczne
cudzoziemców, t. 6, Studia i materiaây, Wyd. Uá, áódŭ 1996, s. 65.
8 E. Lipiľska, Niewerbalne œrodki przekazu…, s. 149.
9 Zob. U. Zaliwska-Okrutna, Modele dziaâalnoœci komunikacyjnej a przyswajanie języka, w: F. Grucza,
red., Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka: materiaây III Sympozjum ILS, Wyd. UW, Warszawa 1978, s.34.
10 E. Mendak, D. Pogorzelska, Moůliwoœci wykorzystania elementów komunikacji pozawerbalnej
w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego, w: S. Grabias, red., Język polski jako obcy, seria: Komunikacja językowa i jej zaburzenia, t. 4, Wyd. UMCS, Lublin 1992, s. 71.
3

4
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pierwszych funkcjach, autorki majĊ na myœli informacje toůsame i suplementarne. Podejœcie to – choý z gruntu zasadne – wydaje się jednak mocno niekompletne. Praktyka glottodydaktyczna pozwala bowiem na wysnucie wniosku, iů to wâaœnie sytuacje, w których kod pozawerbalny pozostaje
w sprzecznoœci z kodem werbalnym sĊ tymi, na które naleůy zwróciý szczególnĊ uwagę, by – w miarę moůliwoœci oczywiœcie – uchroniý obcokrajowca
przed niepowodzeniem komunikacyjnym i zwiĊzanym z nim dyskomfortem.
UczĊcy się danego języka, którzy opanowali na pewnym poziomie kod werbalny, często nie potrafiĊ go odpowiednio dopeâniý mowĊ ciaâa. „W tej sytuacji – [pisze Krystyna JarzĊbek] – usiâujĊ przenieœý do kontaktów z cudzoziemcami znany sobie repertuar znaków. Zgodnie z normami przyjętymi we
wâasnym kraju interpretujĊ teů ruchy obcokrajowców”11. Komplikacje wynikajĊce z braku opanowania językowego kodu pozawerbalnego dostrzega
takůe John Hinds, uwaůajĊcy osoby, które nie znajĊ języka gestów, za językowe kaleki (language cripples). Uwaůa, ůe będĊ oni skazani na niezrozumienie
i dezinformację, które mogĊ czasami nie byý obarczone konsekwencjami,
mogĊ byý humorystyczne, ale czasem mogĊ powodowaý powaůne i niezbyt
przyjemne konsekwencje12. Z kolei Fernando Poyatos okreœla braki w komunikacji, powstaâe na skutek nieopanowania kodu gestykulacyjnego i mimicznego, mianem braku kulturowej pâynnoœci (cultural fluency) niezaleůnej
od stopnia znajomoœci języka13.
W nauczaniu języka polskiego jako obcego uczenie kodu pozawerbalnego
wydaje się jednak wciĊů jeszcze niewystarczajĊco wyeksponowane. Uœwiadomiâam to sobie w peâni, kiedy – wyposaůona w gesty znane mi z kultury
polskiej – komunikowaâam się z Japoľczykami podczas pracy na Tokio
University of Foreign Studies. Prawdziwym impulsem do zajęcia się tĊ problematykĊ byâ gest wykonany przez mojego interlokutora stojĊcego nad
rzekĊ w doœý duůym oddaleniu ode mnie. Dystans przestrzenny i szum rzeki
uniemoůliwiây przekaz werbalny. Spostrzegâam jednak wykonany w moim
kierunku gest, którego nie umiaâam zinterpretowaý.

K. JarzĊbek, Gestykulacja i mimika. Sâownik, Wyd. ŒlĊsk, Katowice 1994, s. 11.
J. Hinds, Nonverbal Modalities of Communication, „Nihongo Kyoiku” 24, 1974, s. 37–46. Cyt.
za: S. Johnson, Nonverbal Communication…, Indiana University Press, Indianapolis 1979, s. 8.
13 F. Poyatos, Man beyond Words: Theory and Methodology of Nonverbal Communication, Wyd.
New York State English Council, Oswego 1976, s. 7.
11

12

386

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3

Gest japoľski obrazujĊcy przywoâywanie kogoœ, kto stoi w oddali

Byâ to gest przywoâujĊcy, zastępujĊcy występujĊcy w kodzie werbalnym zwrot
‘chodŭ tu’. Nie byâam jednak pewna, czy dâoľ, która jest ewidentnie wyciĊgnięta
w moim kierunku, porusza się w stronę wykonujĊcego gest (co byâoby w mojej
interpretacji przyzywaniem), czy teů odchyla się w mojĊ stronę (w geœcie, który
zinterpretowaâabym w tej sytuacji jako: ‘odejdŭ’ lub ‘idŭ dalej w stronę, w którĊ
idziesz’). Te wĊtpliwoœci wynikaây z dwóch przyczyn. Po pierwsze z nieznajomoœci japoľskiego kodu pozawerbalnego, po drugie z szybkoœci wykonywanego
gestu. Gest skierowany w mojĊ stronę byâ, oczywiœcie, znakiem przyzywania,
zaproszenia do zbliůenia się we wskazanym kierunku. Sytuacja ta skâoniâa mnie
zatem do refleksji na temat moůliwoœci wzajemnego dekodowania zachowaľ
pozawerbalnych oraz przeprowadzenia wstępnych badaľ nad wzajemnym zrozumieniem gestów przez Polaków i Japoľczyków.
Wybór gestów, które zostaây poddane porównaniu, zostaâ oparty na intuicyjnym kryterium częstotliwoœci występowania poszczególnych zachowaľ
niewerbalnych oraz na ich przydatnoœci w procesie komunikacyjnym. Trudnoœý wyselekcjonowania odpowiednich gestów jest tu tym większa, ůe gestykulacja uzaleůniona jest takůe od charakteru osoby, a nawet od szeroko
pojętej kultury narodu14, gdyů sĊ narody znane z wylewnoœci (jak ma to miejsce choýby w przypadku Wâochów) czy teů z powœciĊgliwoœci (jakĊ przypisuje się wâaœnie Japoľczykom).
Z przeprowadzonych obserwacji i wywiadów z Japoľczykami wyâania się
wizja doœý duůej odmiennoœci kodów pozawerbalnych w kulturach polskiej
14

Sytuacja oczywiœcie jest znacznie prostsza, kiedy nauczamy studentów z jednego kręgu
kulturowego. Duůo trudniejsza zaœ, gdy mamy w grupie osoby z róůnych krajów i kultur.
Ograniczmy się tymczasem jedynie do porównania gestów polskich z japoľskimi.
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i japoľskiej. Moůna zatem pokusiý się o próbę dokonania podziaâu wybranych gestów pod względem ich zrozumiaâoœci przez uczestników procesu
komunikacji. PoczĊwszy od gestów podobnych, które doœý âatwo zinterpretowaý (wraz z róůnicami pojawiajĊcymi się w tych gestach), przez gesty japoľskie niezrozumiaâe dla Polaków i polskie niezrozumiaâe dla Japoľczyków, aů po wskazanie moůliwoœci nieporozumieľ komunikacyjnych wynikajĊcych ze zbieůnoœci gestów o zupeânie odmiennych znaczeniach15.
Zacznijmy zatem od gestów, które sĊ podobne w obu kulturach. Gestów
podobnych, lecz nie identycznych, gdyů takie sĊ oczywiste i nie ma problemów z ich odczytaniem.
Polacy i Japoľczycy na róůne sposoby wyraůajĊ odmowę. áatwe do odczytania w obu kulturach jest wyraůajĊce brak zgody kręcenie gâowĊ czy teů
wyciĊgnięcie przed siebie rĊk, podczas którego prezentujemy wnętrze otwartych i wyprostowanych dâoni.

Gest japoľski wyraůajĊcy odmowę (I)

Gest polski wyraůajĊcy odmowę (I)

Nieco trudniejszy do zinterpretowania jest wykonywany przez Japoľczyków gest, polegajĊcy na skrzyůowaniu przed sobĊ rĊk, przez co powstaje
znak przypominajĊcy literę x. Często spotykany w sklepach, kiedy sprzedawca zapytany o jakiœ towar, w kodzie werbalnym wyraůa przeprosiny, ůe danego towaru nie posiada, a jego gest wskazuje wyraŭnie, ůe towaru brak.
15

Ze względu na ograniczone moůliwoœci, jakie daje artykuâ, podziaâ ten zostanie dokonany jedynie na najbardziej wyrazistych przykâadach. Autorka ma jednak nadzieję, ůe w przyszâoœci uda jej się rozbudowaý ten artykuâ i pogâębiý rozpoczęte w nim badania.
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Gest japoľski wyraůajĊcy odmowę (II)

PodobnĊ reakcję, czyli niezrozumienie bĊdŭ niepewnoœý poprawnej interpretacji, wywoâuje u Japoľczyków polski gest wyraůajĊcy odmowę, a nawet
częœciej brak zgody na coœ. PrzypominajĊce ruch wskazówek zegara poruszanie palcem wskazujĊcym nie jest oczywistym wyraůeniem zakazu dla
Japoľczyków.

Gest polski wyraůajĊcy odmowę (II)

Jeszcze trudniej jest zinterpretowaý kolejny gest wyraůajĊcy japoľski
sprzeciw, mianowicie gest, w którym osoba trzyma uniesionĊ na wysokoœci
nosa otwartĊ dâoľ, ustawionĊ poprzecznie do twarzy.
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Gest japoľski wyraůajĊcy odmowę (III)

Taki gest moůna zaobserwowaý wielokrotnie w codziennej komunikacji
(choýby w chwili wchodzenia do restauracji, kiedy kelner pyta, czy klient
ůyczy sobie miejsca dla palĊcych czy dla niepalĊcych, zaœ Japoľczyk często
zastępuje w tym momencie kod werbalny tym wâaœnie gestem). Moůna nawet pokusiý się o stwierdzenie, ůe ów gest staje się niewerbalnym aktem
mowy, lecz bez wyjaœnienia jego znaczenia obcokrajowiec moůe mieý problemy ze zinterpretowaniem go.
InteresujĊca w tym kontekœcie wydaje się obserwacja, ůe wâaœnie u Japoľczyków, którzy w sferze werbalnej tak niechętnie wyraůajĊ wprost odpowiedŭ odmownĊ, pojawia się tak wiele gestów zaprzeczenia. Wydaje się, ůe
w tym przypadku kod pozawerbalny nie tylko dopeânia kod werbalny, ale
wręcz przejmuje jego funkcję. Komunikacja odbywa się wtedy bez zakâóceľ,
a rozmówcy czujĊ się bardziej komfortowo, gdyů nie sĊ zmuszeni wyraůaý
wprost odmowy czy sprzeciwu. Wyjaœniaâoby to znacznie mniejszĊ gamę
gestów odmownych w języku polskim, w którym powiedzenie „nie” nie
sprawia aů takiego dyskomfortu ani nadawcy, ani odbiorcy komunikatu.
Gestem, który jest podobny w kulturze japoľskiej i polskiej, jest gest
oznaczajĊcy przysięgę, obietnicę. W Japonii polega on na zaâoůeniu za siebie
przez dwie osoby ugiętych maâych palców prawej ręki. W kulturze polskiej
odpowiednikiem tego gestu jest podanie sobie rĊk i uœcisk dâoni, które mogĊ
byý zakoľczone „przecięciem” zâĊczonych dâoni przez osobę trzeciĊ16. Japoľski gest takůe koľczy się przecięciem splecionych palców przez osobę
trzeciĊ. NajwyraŭniejszĊ róůnicĊ jawiĊcĊ się w tym geœcie jest ograniczenie
kontaktu fizycznego w kulturze japoľskiej, gdzie stykajĊ się jedynie naj16

Zob. K. JarzĊbek, Gestykulacja i mimika…, s. 123.
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mniejsze palce. Kultura ta bowiem przez wiele wieków byâa praktycznie
bezdotykowa, z bardzo duůym dystansem w sferze osobistej17. Gest ten miaâ
zatem ogromne znaczenie, bo przysięga byâa przypieczętowana bliskoœciĊ
fizycznĊ, choýby tak symbolicznie wyraůonĊ.

Gest polski przedstawiajĊcy
przypieczętowanie zâoůonej obietnicy

Gest japoľski przedstawiajĊcy
przypieczętowanie zâoůonej obietnicy

W kaůdej kulturze waůne jest jedzenie. Nie dziwi zatem, ůe pojawia się
ono takůe w języku gestów. I tu w zestawieniu gestu japoľskiego i polskiego
moůemy zaobserwowaý bardzo ciekawe zjawisko. Sam gest bowiem, wyraůajĊcy chęý zjedzenia czegoœ czy udawanie się na posiâek, jest w zasadzie
identyczny. WykonujĊca go osoba jednĊ rękĊ imituje naczynie, z którego je
(choý w polskiej wersji imitacja naczynia pojawia się niezmiernie rzadko),
drugĊ zaœ – narzędzie, którego uůywa. I wâaœnie drugi element tego gestu
wskazuje na odmiennĊ przynaleůnoœý kulturowĊ. Japoľczyk bowiem imituje
gest jedzenia paâeczkami, Polak zaœ âyůkĊ.

Gest japoľski symbolizujĊcy
jedzenie czegoœ paâeczkami
17

Gest polski symbolizujĊcy jedzenie czegoœ âyůkĊ

Zgodnie ze zdeterminowanymi kulturowo dystansami, które opisuje A. Pease, dystans
osobisty powinien liczyý od 46 do 122 cm. Japoľczycy ewidentnie plasujĊ się w górnych
rejestrach tej odlegâoœci. Zob. A. Pease, Język ciaâa. Jak czytaý myœli ludzi z ich gestów, Wyd.
Gemini, Kraków 1997, s. 24.
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Oprócz gestów wspólnych lub róůniĊcych się niewiele, pojawiajĊ się w obu
kulturach gesty, których jedna lub druga strona nie rozumie. W procesie
nauczania języka waůne jest zatem uœwiadomienie studentom, ůe zrozumienie gestykulacji musi byý obustronne. W czasie prowadzonych w Tokio
zajęý próbowaliœmy wraz ze studentami ustaliý, których gestów wykonywanych przez nich – ja, jako Polka – nie rozumiem i które z gestów wykonanych przeze mnie sĊ dla nich nieczytelne.
Wskazanie gestów niezrozumiaâych dla Polaków najlepiej więc zaczĊý od
siebie. Ale juů w tym miejscu pojawia się problem w komunikacji polsko-japoľskiej. Polak mówiĊcy „ja” wskazuje na swojĊ klatkę piersiowĊ, tymczasem w tym momencie większoœý Japoľczyków wskazuje na twarz w okolicach brody (niektórzy na nos czy szyję). To drobne przeniesienie juů utrudnia zrozumienie, gdyů Polacy, którzy zostali poproszeni o zinterpretowanie
tego gestu, mieli problem z odczytaniem jego znaczenia.

Gest polski oznaczajĊcy: „ja”

Gest japoľski oznaczajĊcy: „ja”

Podobnie w sytuacji, kiedy grzeczny Japoľczyk próbuje przepchaý się
przez zatâoczone miejsce lub utorowaý sobie drogę na stacji kolejowej czy
wyjœý z metra. Wykonuje wtedy gest polegajĊcy na wyciĊgnięciu przed siebie
otwartej dâoni ustawionej poprzecznie do klatki piersiowej (często teů porusza niĊ, jakby torowaâ sobie drogę). Gest ten ma symbolizowaý wyraůenie
‘przepraszam, czy mogę przejœý’, same sâowa jednak najczęœciej nie padajĊ,
a gest zostaje w peâni zrozumiany przez wszystkich uczestników komunikacji. W polskim języku gestów nie ma odpowiednika takiego gestu, jest więc
najczęœciej caâkowicie nieczytelny.
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Gest japoľski symbolizujĊcy chęý przejœcia pomiędzy kilkoma osobami

Polacy poproszeni o zinterpretowanie japoľskiego gestu oznaczajĊcego
pieniĊdze, takůe byli bezradni. Japoľczycy, by pokazaý, ůe chodzi o pieniĊdze, âĊczĊ ze sobĊ kciuk z palcem wskazujĊcym, tworzĊc kóâko, resztę palców zaœ rozpoœcierajĊ. Gest ten jest zupeânie rozbieůny z polskim gestem,
gdyů Polacy, chcĊc pokazaý pieniĊdze lub pâacenie, pocierajĊ kilkakrotnie
kciukiem o palec wskazujĊcy i serdeczny.

Gest japoľski oznaczajĊcy pieniĊdze

Gest polski oznaczajĊcy pieniĊdze

ZaskakujĊcym Polaków gestem jest takůe gest âĊczony z relacjami damsko-męskimi, informujĊcy rozmówców, ůe jakiœ męůczyzna nie moůe czegoœ
zrobiý z powodu kobiety, z którĊ jest zwiĊzany (na przykâad nie moůe iœý
z kolegami na piwo, bo czeka na niego ukochana). Na oznaczenie takiej sytuacji rozmówca wspominajĊcy o wzmiankowanym męůczyŭnie skâada w pięœý
wszystkie palce dâoni, wyciĊgajĊc wyprostowany jedynie najmniejszy palec.
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Gest japoľski oznaczajĊcy, ůe jakiœ męůczyzna ma kochankę

Gest ten, funkcjonujĊcy w kulturze japoľskiej (podobno bardziej popularny wœród męůczyzn, mówiĊcych o koledze, niů wœród kobiet), jest zupeânie
nieczytelny dla Polaków. Waůne jednak, ůe jest to gest semantycznie nacechowany ujemnie, zaœ w warstwie stylistycznej funkcjonuje jako ůargon dotyczĊcy nieprzyzwoitego tematu. DoprecyzowujĊc zatem znaczenie tego
gestu, moůna by stwierdziý, iů podniesienie najmniejszego palca wskazuje na
istnienie kochanka lub kochanki osoby, która jest przedmiotem rozmowy,
z tym odcieniem, ůe istnienie tej drugiej osoby jest albo nieoczekiwane, albo
niepoůĊdane. Dla wielu ludzi samo robienie tego znaku jest nieeleganckie,
prostackie. Moůna tu zaobserwowaý ciekawy proces rewersyjny. Gest, pierwotnie majĊcy pomóc w unikaniu wyraůenia nieprzyzwoitego tematu sâowami, staje się sam w sobie nieprzyzwoity i dlatego na dalszym etapie zaczyna się unikaý wykonywania tego gestu.
Warto zapytaý, jakich polskich gestów nie rozumiejĊ Japoľczycy? Zaskoczenie budzĊ w Japoľczykach dwa gesty, które wpisaây się doœý mocno
w polski system komunikacji pozawerbalnej. Jednym z nich jest pukanie się
w czoâo na oznaczenie osoby gâupiej lub czegoœ gâupiego.

Gest polski na okreœlenie kogoœ gâupiego

Zapytani o interpretację tego gestu studenci byli skâonni odczytywaý go raczej
jako gest zamyœlenia. Przypominaâ on im bardziej japoľski gest zastanawiania
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się niů wskazywania na kogoœ niespeâna rozumu, bo taki gest w Japonii wykonuje się, rysujĊc nad skroniĊ kóâko, a następnie rozcapierzajĊc dâoľ nad gâowĊ.

Gest japoľski (skâadajĊcy się z dwóch elementów) na okreœlenie kogoœ gâupiego

Zaskoczenie i œmiech wœród studentów budzi takůe popularne w Polsce
przesyâanie caâusa. Prawdopodobnie wynika to z zakorzenionego w œwiadomoœci spoâecznej przekonania o ograniczeniu okazywania czuâoœci
i uczuý jedynie do sfery prywatnej i domowej. Reakcja studentów jest dowodem na to, ůe gest traktowany przez Polaków jako lekki i ůartobliwy nie
zawsze jest tak odbierany.

Gest polski przedstawiajĊcy przesyâanie caâusa

NajwiększĊ puâapkę w uproszczeniu interpretacji gestów stanowiĊ gesty
uznawane za oczywiste. Doskonaâym przykâadem moůe tu byý przywoâany
przez Guirauda gest: „dotknięcie lub uderzenie szyi kantem dâoni. Dla Francuza jest to uniwersalny gest deskryptywny oznaczajĊcy tyle co »zabiý«. Dla
Polaków jest to gest symboliczny oznaczajĊcy »piý alkohol«”18.
18

E. Mendak, Kody niewerbalne…, s. 67.
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Gest polski symbolizujĊcy kogoœ
pijanego lub chęý na wypicie alkoholu
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Gest japoľski symbolizujĊcy
utratę pracy

Dla Japoľczyka tymczasem gest ten będzie oznaczaâ utratę pracy. Japoľczyk, który chce przekazaý pozawerbalnie picie alkoholu, imituje gest podnoszenia do ust czarki z sake.

Gest japoľski symbolizujĊcy picie alkoholu

Czy moůna w tym przypadku mówiý o uniwersalnoœci gestu i jego jednoznacznoœci? Wręcz przeciwnie. Postawa taka moůe prowadziý jedynie do
nieporozumienia komunikacyjnego, a sam gest interpretowany w izolacji od
przekazu werbalnego jest zupeânie inaczej odczytywany w zaleůnoœci od
kultury, z jakiej wywodzi się osoba posâugujĊca się nim. To jeden z najbardziej jaskrawych przykâadów nieprzekâadalnoœci i nieprzystawalnoœci gestów
polskich i japoľskich. Obcokrajowiec (Polak), który znajdzie się w takiej
sytuacji, moůe poczuý się bardzo niepewnie i niekomfortowo. Naraůony
bowiem będzie na kompletne zaâamanie komunikacyjne. Jeœli Japoľczyk nie
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dopeâni swego przekazu w kodzie werbalnym, informujĊc o sytuacji utraty
pracy przez kolegę, na pewno jego intencje nie zostanĊ odebrane zgodnie
z zamierzeniem. Polski gest rozumieli jedynie studenci, którzy byli przez
dâuůszy czas w Polsce i zdoâali przyswoiý sobie polskĊ gestykulację.
W roku 1992 Mendak i Pogorzelska pisaây: „elementy niewerbalne sĊ juů wykorzystywane praktycznie na lekcjach języka polskiego jako obcego. Na razie
nauczycielami sĊ w tych przypadkach potrzeba i intuicja. To one dyktujĊ lektorom, jak naleůy uůywaý mimiki, gestów, intonacji, by wesprzeý proces komunikacji N-U [nauczyciel – uczeľ – B.M.-A.] oraz by demonstracjĊ naturalnego
zachowania daý modele, których naœladowanie zaowocuje w przyszâoœci przychylnym lub choýby neutralnym przyjęciem ucznia w œrodowisku polskim”19.
Od chwili sformuâowania tego stwierdzenia minęâo juů 20 lat. Jednak pomimo
tak duůego upâywu czasu w publikacjach z zakresu glottodydaktyki polonistycznej doœý rzadko pojawiaây się tematy zmierzajĊce do gâębszego przeanalizowania zagadnienia akwizycji kodu pozawerbalnego w nauczaniu języka polskiego
jako obcego. Na tym polu ciĊgle pozostaje jeszcze bardzo wiele do zrobienia
zarówno w kwestii badaľ, jak i propozycji rozwiĊzaľ uâatwiajĊcych nauczycielowi przekazywanie swojego kodu pozawerbalnego i interpretowanie zachowaľ
niewerbalnych studentów. Przedstawiony powyůej tekst niech będzie więc jednĊ
z prób wniknięcia w to zagadnienie i zapowiedziĊ dalszych analiz, które mogĊ
w przyszâoœci uchroniý od nieporozumieľ komunikacyjnych, takich jak choýby
to, które spotkaâo jednego z zaprzyjaŭnionych Polaków. Nie znaâ on chiľskiego
systemu pokazywania na palcach liczebników i w sklepie w Pekinie, proszĊc za
pomocĊ gestu – w zamyœle – o dwa piwa, dostaâ ich osiem, gdyů symbol liczby
dwa w Polsce i osiem w Chinach sĊ identyczne.

Gest polski przedstawiajĊcy liczbę 2, a w Chinach symbolizujĊcy liczbę 8
19

E. Mendak, D. Pogorzelska, Moůliwoœci wykorzystania elementów…, s. 77.
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Nonverbal code adaptation in acquisition of Polish as a foreign language
Nonverbal communication in the process of acquisition of Polish as a foreign language is a
very important issue which – up to now – was rarely considered. Contact with different
cultures, especially those really distant, makes obvious the importance of that matter from the
perspective of intercultural communication. It is important as a supplement of verbal code in
the studied language, but it is also a source of simplifications, disruptions and finally communicative misunderstandings which make it impossible to fully exist in familiarised culture and
language.
Keywords: nonverbal communication, gestures, acquisition of Polish as a foreign language,
communicative success

