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Wprowadzenie
Spotkanie z drug¹ osob¹ wyzwala u ludzi
pytania: kim jest ten cz³owiek, jaki jest, jak siê
zachowuje i dlaczego w³aœnie tak? Odpowiedzi
s¹ tu wypadkow¹ faktów docieraj¹cych w interakcji, oraz œwiadomie, lub czêœciej, nie do koñca
œwiadomie przyjêtej koncepcji cz³owieka. Powy¿sze kwestie nabieraj¹ szczególnego znaczenia zw³aszcza w sytuacji gdy wa¿nym elementem pe³nionej roli zawodowej jest ci¹g³y kontakt
z drugim cz³owiekiem.
Wiele ról zawodowych bazuje na modelach
naturalistycznych, w których cz³owiek – nie do
koñca podmiot, a czêsto raczej przedmiot –
determinowany jest przez zbiór obiektywnych,
niezale¿nych od niego czynników reguluj¹cych
(tak¹ propozycjê stanowi koncepcja psychodynamiczna, behawioralna, socjobiologiczna, poznawcza) (22, 35). W ten sposób pojmowana
jednostka jest jednoznaczna, zrozumia³a, przewidywalna; mo¿na j¹ diagnozowaæ, modelowaæ,
transformowaæ, kontrolowaæ, mo¿na te¿ poddawaæ j¹ manipulacjom.
Jak trafnie jednak zauwa¿a Straœ-Romanowska „im bardziej nasilaj¹ siê w historii spo³eczeñstw, a tak¿e w ¿yciu pojedynczych osób,
zewnêtrzne próby uprzedmiotowienia cz³owieka, tym ostrzej zarysowuje siê podmiotowy wymiar jego istoty” (35, s. 21). Istotê tê stanowi
niepowtarzalnoœæ, kreatywnoœæ, transcendowanie siebie, wolnoœæ, godnoœæ, poszukiwanie

sensu, samoœwiadomoœæ. Nienaturalistyczne,
czyli humanistyczne (personalistyczne, fenomenologiczne, egzystencjalne) ujêcie osoby, domaga siê traktowania jednostki ludzkiej w p³aszczyŸnie jej subiektywnych prze¿yæ i wyborów. Subiektywny œwiat pragnie zrozumienia, które z jednej strony pozwoli na pe³niejsze porozumienie,
z drugiej zaœ jest szans¹ na przezwyciê¿enie
problemów jednostki poprzez pomoc w doskonaleniu jej istoty (37). Dopiero poprzez przyjêcie
postawy rozumiej¹cej jesteœmy w stanie postrzegaæ drugiego tak, jak to wyrazi³ Kluckhohn „Ka¿dy cz³owiek jest pod pewnym wzglêdem: taki, jak
wszyscy inni ludzie; taki, jak niektórzy inni; taki,
jak nikt inny” (38).

Cel pracy
G³ównym zamierzeniem analiz jest ukazanie
znaczenia, jakie w realizacji postawy humanistycznej i postulatu humanistycznego rozumienia
odgrywa twarz ludzka. Moim zamys³em nie jest
stworzenie „poradnika komunikowania siê twarz¹”. Takie prace ju¿ powsta³y, a ich przek³ad na
codzienn¹ praktykê, chocia¿ prosty – najczêœciej
okazuje siê ma³o efektywny. Dzieje siê tak g³ównie za spraw¹ preferowania deskryptywnego
poziomu analizy, bez prób wnikniêcia w mechanizmy – dziêki temu wiemy co i w jaki sposób mamy
czyniæ, by komunikacja by³a dobra, ale nie wiemy
dlaczego.
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Tymczasem w „sztuce twarzy”, jak w ka¿dej
sztuce, obok sprawnoœci technicznej konieczna
jest szczególna wra¿liwoœæ, któr¹ nabywa siê
poprzez poznawanie i zrozumienie subtelnoœci
instrumentu i tego, co pozwala z siebie wydobyæ.
Chc¹c przybli¿yæ tajniki tej sztuki, jako poziom
analiz przyjmujê poziom funkcjonalny.

Postawa humanistyczna warunkiem
koniecznym wspó³czesnej opieki medycznej
Postulat humanistycznego rozumienia nie
jest i nie mo¿e byæ tylko postulatem teoretycznym. Stanowi on odpowiedŸ na lawinowo narastaj¹ce problemy egzystencjalne, z którymi boryka siê wspó³czesny cz³owiek; problemy, które w
sposób szczególny intensyfikuj¹ siê i nabieraj¹
znaczenia w takich sytuacjach jak ból, cierpienie,
samotnoœæ, choroba czy œmieræ. Tymczasem,
jak zauwa¿a w swych rozwa¿aniach o etyce
w medycynie wybitny bioetyk Gillon, nakazy
zasady czynienia dobra takie jak ¿yczliwoœæ,
ciep³o, zainteresowanie, uprzejmoœæ, coraz bardziej trac¹ na wartoœci, a miejsce ich zajmuje
sk³onnoœæ do manifestowania obojêtnoœci i lekcewa¿enia (14). Dlatego te¿ wspó³czesne modele opieki medycznej w sposób szczególny
akcentuj¹ znaczenie postawy humanistycznej.
Ideê tak¹ propagowa³ Antoni Kêpiñski, twierdz¹c, ¿e pierwowzorem poznania humanistycznego jest relacja dziecko – matka. Tezê tê
wzmacnia kolejna analogia autora – w sieci odniesieñ pacjenta jego relacje z lekarzem tworz¹
uk³ad typu dziecko – ojciec, natomiast z pielêgniark¹ – uk³ad dziecko – matka (17, 18).
P³aszczyzn¹ stwarzaj¹c¹ szczególne mo¿liwoœci ujawniania postawy humanistycznej jest
realizacja funkcji terapeutycznych, stanowi¹cych
g³ówne elementy formalne roli zawodowej w s³u¿bie zdrowia. Dzia³alnoœæ terapeutyczna pojmowana jest jako system poczynañ zmierzaj¹cych
do odrzucenia przez pacjenta niew³aœciwych dla
jego zdrowia wzorów myœlenia i zachowania
(31). To bardzo trudne zadanie, zw³aszcza ¿e
wraz z przyjêciem nowej perspektywy podejœcie
humanistyczne redefiniuje pojêcia zdrowia i choroby. Istotê tej zmiany stanowi zast¹pienie statyczno-statystycznego pojmowania zdrowia jako
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braku objawów patologicznych rozumieniem
dynamicznym, zgodnie z którym zdrowie stanowi
szeroko pojêt¹ zdolnoœæ tworzenia i rozwijania
siebie (7, 30).
Aktywnoœæ terapeutyczna wymaga odczytania oczekiwañ pacjenta, silnie sprzê¿onych ze
stanem potrzeb i emocji. Choroba prze¿ywana
jest zwykle jako sytuacja zagra¿aj¹ca poczuciu
godnoœci, si³y, to¿samoœci, w³asnej wartoœci,
mo¿liwoœci rozwoju, autonomii, bezpieczeñstwa.
Taki stan wyzwala silne emocje – lêk, apatiê,
bezsilnoœæ, a czêsto te¿ z³oœæ i wrogoœæ, wzmagane dodatkowo niejasnoœci¹ i niezrozumieniem
sytuacji. St¹d ró¿norodnoœæ oczekiwañ pacjenta; st¹d te¿ wieloœæ ról, tych pozaformalnych,
które w interakcji z nim musz¹ zostaæ przyjête
przez personel medyczny – obcego, Ÿród³a informacji, nauczyciela, przywódcy, zastêpcy, konsultanta (31). Realizacja ka¿dej z nich wymaga
wielu umiejêtnoœci spo³ecznych – zw³aszcza
skutecznego komunikowania siê.

Znaczenie twarzy w komunikacji
interpersonalnej
Tradycyjne modele naturalistyczne szczególne znaczenie przypisuj¹ s³owu. W podejœciu
humanistycznym, zw³aszcza gdy chodzi o budowanie dobrych relacji, ogromnej wagi nabiera
komunikacja bez s³ów. Dziêki niej ujawniamy to
co chcemy, a poprzez s³owa nie potrafimy ale
i przeciwnie – to czego nie chcemy ujawniæ,
chocia¿ moglibyœmy to w prosty sposób zwerbalizowaæ.
Komunikacja niewerbalna opiera siê na wielu
aktach takich jak gesty, ruchy wyrazowe twarzy,
dotyk i kontakt fizyczny, wygl¹d zewnêtrzny,
dŸwiêki paralingwistyczne, styl wokalizacji, pozycja cia³a, spojrzenia i ich wymiana, organizacja
przestrzeni, dystans fizyczny (25). Czyni¹c przedmiotem dalszych analiz twarz, nie umniejszam
znaczenia pozosta³ych form komunikowania siê.
Nale¿y postawiæ pytanie dlaczego twarz jest
tak wa¿na w komunikacji interpersonalnej?
OdpowiedŸ na to pytanie jest wielow¹tkowa –
zacznijmy od rozwa¿añ filozoficznych Levinasa:
„Skóra twarzy pozostaje w najwy¿szym stopniu
naga, w najwy¿szym stopniu obna¿ona (...)
w twarzy zawarte jest istotne ubóstwo. Dowodem
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na to jest fakt, ¿e usi³uje siê zamaskowaæ to
ubóstwo” (36). Wprawdzie Goffman w swej
koncepcji ¿ycia – teatru, „rozci¹ga” maskê poza
twarz, na ca³ego cz³owieka – odtwórcê roli, to
zgodnie z pierwszymi zamys³ami konstrukcji
maski s³u¿y³a ona za „przebranie” twarzy. Jako
pierwsi mask¹ pos³ugiwali siê aktorzy teatrów
greckich i my nadal tak czynimy, chocia¿ nasze
maski s¹ z innego tworzywa – najczêœciej s¹ one
tkane z ruchów ekspresyjnych, starannie
dobranych na dan¹ okazjê.
Czy maska k³amie? Tak, o ile zgodnie z zamys³em wk³adaj¹cego j¹ ma stworzyæ u³udê,
przeciwieñstwo tego, co naprawdê jest. Miêdzy
mask¹, a tym co ona maskuje powstaje „coœ na
kszta³t przeciwieñstwa aksjologicznego” – to co
negatywne chce siê przedstawiæ jako pozytywne
(36, s.63).
Kontakt z tak „zamaskowan¹” twarz¹ wyzwala lêk – u zamaskowanego przed demaskacj¹,
a u odbiorcy przed tym, co kryje siê pod mask¹.
Prowadzi to do „paradoksu maski” – uzyskiwania
efektów odwrotnych od zamierzonych (17).
Mo¿na te¿ maskê wk³adan¹ na twarz traktowaæ mniej radykalnie – dotyczy to tych sytuacji,
gdy prezentowany wyraz ma s³u¿yæ wydobyciu
na jaw w³aœciwoœci, na posiadaniu których
jednostce szczególnie zale¿y. A zale¿eæ mo¿e
z wielu powodów, wœród których najistotniejsze
to wymogi norm spo³ecznych i towarzyskich,
wymogi ról i zwi¹zanych z nimi oczekiwañ
innych, chêæ schlebiania sobie lub imponowania
innym (2). Taka maska, chocia¿ nie wyra¿a ca³ej
prawdy o jednostce, ma pewne walory pozytywne – normalizuje stosunki poprzez wp³yw na
postawê emocjonaln¹ do aktora i aktora do
samego siebie.
Dobry kontakt nie polega na zdjêciu maski, bo
to nie jest nawet do koñca mo¿liwe. Jêzyk
mimiczny zawsze pozostanie jêzykiem dublowanym – tekstu i podtekstu, uczuæ prawdziwych
i udawanych. Kultura uczuciowa, o któr¹ dopominaj¹ siê humaniœci i która jest tak istotna w s³u¿bie zdrowia, domaga siê zmiany prze¿yæ, a nie
masek (17). Warto te¿ uœwiadomiæ sobie fakt, ¿e
maska na twarzy jest cienka i uczucie ³atwo j¹
przebija.
Dlaczego maska na twarzy jest tak delikatna?
Byæ mo¿e jest nadmiernie „rozci¹gniêta” – ma
ukryæ emocjê prawdziw¹, ukazaæ fa³szyw¹,

a jednoczeœnie nie dopuœciæ do ujawnienia siê
sygna³ów emocji prze¿ywanych w zwi¹zku
z sytuacj¹ k³amania, takich jak strach, wina czy
te¿ radoœæ oszukiwania. Tê trudn¹ sytuacjê
komplikuje dodatkowo fakt, ¿e nie wszystkie
miêœnie twarzy podlegaj¹ wolicjonalnej kontroli.
Tym, co mo¿e zdradziæ nosiciela fa³szywej
maski s¹ na przyk³ad: mikroekspresje – bardzo
krótkie, trwaj¹ce oko³o 0,25 s. pe³ne, obejmuj¹ce
ca³¹ twarz ruchy wyrazowe ukrywanych emocji;
ekspresje „t³umione” – niekompletne wyrazy
aktualnie prze¿ywanych afektów; gwa³townie i z
wyraŸnym wysi³kiem podejmowane próby st³umienia ekspresji „t³umionych”; oznaki prze¿ywanych uczuæ zawarte w tzw. miêœniach wiarygodnych – g³ównie ust, oczu, brwi i czo³a; asymetria
wyrazu; d³u¿szy okres „wchodzenia” wyrazu na
twarz i gwa³towne jego „schodzenie” (10).
£atwoœæ demaskowania fa³szu w ruchach
wyrazowych, a przede wszystkim trafnoœæ i miêdzyosobnicza zgodnoœæ w zakresie rozpoznawania ekspresji sprawia, ¿e twarzy przypisywane
jest bardzo du¿e znaczenie w wiarygodnym
komunikowaniu emocji, zw³aszcza ¿e wed³ug
sugestii wielu badaczy, ponad po³owa tego, co
jest w ogóle wyra¿ane, wyra¿ane jest poprzez
twarz.

Twarz jako Ÿród³o wiedzy o emocjach
Twarz, nawet ta przebrana w maskê, ujawnia
prze¿ywany afekt. Warto w tym miejscu zastanowiæ siê, jakie ma to znaczenie w komunikowaniu siê ludzi. Spostrzegany wyraz pozwala odbiorcy zorientowaæ siê w stanie afektywnym nadawcy – co prze¿ywa, a co udaje; co jest prze¿yciem sytuacyjnym tu i teraz, a co jest przejawem
dominuj¹cego tonu afektywnego w tym miejsc
bolesnych czy skrzywieñ osobowoœci. Tak pozyskana wiedza wykorzystywana jest do generowania oczekiwañ i zachowañ. Poza mimiczna
partnera interakcji stanowi te¿ dla nas przes³ankê do wnioskowania, jak jesteœmy odbierani,
czyli jest swoistym „wyrokiem na patrz¹cego”
(17). Dziêki temu „zwierciad³u spo³ecznemu”
mo¿emy modyfikowaæ w³asne zachowania.
Ponadto widok ekspresji mo¿e u obserwuj¹cego
wywo³aæ specyficzn¹ reakcjê emocjonaln¹ –
empatyczn¹ (np. wspó³czucie na widok smutku),
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reaktywn¹ (np. strach na widok z³oœci) czy te¿
indukowaæ stan analogiczny do stanu nadawcy
(np. panika, œmiech) (8).
Emitowany wyraz mo¿e byæ tak¿e wykorzystany jako komunikat przez samego nadawcê.
Zgodnie z hipotez¹ feedbacku informacje o ruchach miêœni analizowane s¹ przez nasz umys³
i stanowi¹ istotn¹ przes³ankê wykorzystywan¹
w generowaniu aspektu fenomenologicznego
emocji (1). Zwolennicy idei feedbacku uprzywilejowan¹ pozycjê twarzy t³umacz¹ tym, ¿e jest ona
najbardziej wra¿liw¹ i dominuj¹c¹ czêœci¹ cia³a,
o du¿ej gêstoœci reprezentacji neuronalnej; w przeciwieñstwie do innych reakcji, mimowolne ruchy
wyrazowe oporne s¹ na habituacjê, a najmniejsze
grupy miêœni czy nawet pojedyncze ich egzemplarze mog¹ kurczyæ siê na ró¿ne sposoby,
niezale¿nie od innych. Ponadto ekspresja twarzy
pojawiaj¹ca siê jako odpowiedŸ na bodziec jest
bardzo szybka, znacznie szybsza od reakcji autonomicznych czy poznawczych (1, 9, 26).
Raz jeszcze podkreœlaj¹c wysok¹ sprawnoœæ
ludzi w zakresie emisji i poznawania ekspresji
(co natywiœci wi¹¿¹ z biologicznym jej uwarunkowaniem) pragnê zwróciæ uwagê na czynniki,
które determinuj¹ te funkcje, a przez to mog¹
wp³ywaæ na ich efekty.

Determinanty identyfikacji emocji
na podstawie ruchów wyrazowych twarzy
Efekt identyfikacji afektu na bazie wyrazu ekspresyjnego jest funkcj¹ jakoœci emitowanego wyrazu, w³aœciwoœci odbiorcy oraz kontekstu,
w którym przekaz zachodzi.
Jeœli chodzi o jakoœæ ekspresji, badania dowodz¹, ¿e trafniej i szybciej rozpoznawane s¹
wyrazy emocji pozytywnych i wyrazy pozowane
(15, 16). WyraŸne obni¿enie efektów rozpoznawania ma miejsce wówczas, gdy twarz nadawcy
jest drêtwa, ma³o dynamiczna. Okazuje siê, ¿e
brak elementów dynamicznych silniej wp³ywa na
identyfikacjê emocji ni¿ manipulacje oœwietleniem, kontrastem, wielkoœci¹ obrazu czy nawet
degradacja informacji o przestrzennym uk³adzie
cech (29, 40).
Jakoœæ ekspresji wyznaczana jest te¿ przez
czynniki charakteryzuj¹ce sytuacje spo³eczne
takie jak liczebnoœæ uczestników interakcji, ich
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status, zadania, wiek, p³eæ, pe³nione role (39).
O kierunku wp³ywu wymienionych zmiennych
w du¿ej mierze decyduj¹ zasady nabywane
w procesie socjalizacji, okreœlaj¹ce jak¹ ekspresjê do kogo i kiedy mo¿na przes³aæ. To w³aœnie
specyfika socjalizacji le¿y u pod³o¿a wiêkszej
ekspresywnoœci kobiet i wiêkszej jednoznacznoœci ich wyrazów (39).
Interesuj¹ce badania dotycz¹ wp³ywu oceny
partnera interakcji w kategoriach przyjacielski –
wrogi. Postrzeganie partnera jako osoby przyjaznej prowadzi do traktowania go jako podzielaj¹cego nasze doœwiadczenia, co z kolei wyzwala
tendencjê do naœladowania reakcji w tym –
reakcji mimicznych. Konfrontacja z osob¹ wrog¹
wyzwala przeciwny wzorzec atrybucji cech
i tendencji do zachowañ. Naœladowanie osób
ocenianych jako przyjazne jest szczególnie
wyraŸne w przypadku wyrazów emocji pozytywnych; co wiêcej – obecnoœæ tych osób wp³ywa na
wyraŸne hamowanie ekspresji zwi¹zanych ze
stymulacj¹ bólow¹. Gdy odbiorca we wstêpnym
kontakcie ma trudnoœci z dokonaniem oceny
partnera w kategoriach przyjazny – wrogi, a tak¿e gdy nie jest w stanie przewidzieæ charakteru
przysz³ych odniesieñ – hamuje wszelkie ruchy
wyrazowe.
Szczególnie znacz¹cy jest kolejny wyznacznik
jakoœci emitowanego wyrazu – stan zdrowia nadawcy, zw³aszcza zdrowia psychicznego. Przyk³adem mog¹ tu byæ analizy Krause i Kringa (20,
21) przeprowadzone wœród osób z diagnoz¹
schizofrenii. Chorzy ci emituj¹ ruchy wyrazowe
zbli¿one do osób zdrowych, ale z wyraŸn¹ przewag¹ ekspresywnoœci w dolnej po³owie twarzy
i z niezbornoœci¹ dynamiczn¹ czêœci twarz konstytuuj¹cych. Konsekwencj¹ tego jest efekt, który najogólniej mo¿na zinterpretowaæ jako „zwiêkszenie dystansu”, a ponadto pojawia siê trudnoœæ z wyra¿aniem takich stanów jak radoœæ,
strach, smutek, zdziwienie. Brak dynamiki górnej
po³owy twarzy oznacza te¿ zubo¿enie ruchów
wspó³towarzysz¹cych konwersacji.
Specyficzne w³aœciwoœci jêzyka mimicznego
okreœlone zosta³y wœród osób z dysfunkcjami
w sferze afektywnej. Naatanen (23) w badaniach
aleksytymików zaobserwowa³ niezbornoœæ pomiêdzy samopercepcj¹ prze¿ywanego afektu
a aktywnoœci¹ miêœni twarzy (wyprzedzenie
czasowe wyrazu w stosunku do odczucia), co
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wskazuje na odraczanie uwzglêdniania w samoobserwacji fizjologicznych przes³anek emocji
dostarczanych przez twarz (23).
Rozbie¿noœæ wyrazu i prze¿ycia nie jest
jednak w³asnoœci¹ typow¹ we wszelkich trudnoœciach emocjonalnych – nie stwierdzono jej np.
w badaniach osób z diagnoz¹ – stres posttraumatyczny (5).
Osoby charakteryzuj¹ce siê wysokim poziomem odczuwanej wrogoœci (zw³aszcza gdy jest
ona skorelowana z obni¿on¹ postaw¹ obronn¹)
emituj¹ du¿o wyrazów pogardy i wbrew potocznym opiniom – niewiele wyrazów z³oœci (32).
Swoiste formy wyrazowe obserwuje siê te¿
u osób z padaczk¹ (szczególnie u dzieci) –
ekspresje pozytywne, zw³aszcza intensywne, nie
s¹ eksponowane w odniesieniach spo³ecznych,
tak jak to ma miejsce w normie, lecz przede
wszystkim w sytuacji zwracania siê z proœb¹
o pomoc lub pozyskanie czegoœ (5). I jeszcze
jedna grupa – osób uzale¿nionych od narkotyków. Wzrost aktywnoœci miêœni twarzy (zw³aszcza miêœni zygomatycznych) jest u nich silnie
skorelowany z si³¹ g³odu narkotycznego (24).
Jak wczeœniej wspomnia³am, sprawnoœæ iden-tyfikacji wyrazu, chocia¿ w du¿ej mierze zale¿na
od jego jakoœci, determinowana jest tak¿e przez
w³aœciwoœci odbiorcy. W licznych badaniach
stwierdzono miêdzy innymi, ¿e sprawnoœæ rozpoznawania roœnie wraz z wiekiem, zale¿na jest
od p³ci odbiorcy (dominacja kobiet), poziomu
wewnêtrznej kontroli i self-monitoringu (19, 28).
Wœród zmiennych natury psychologicznej szczególne znaczenie przypisywane jest nastrojowi
odbiorcy. Czynnik ten wp³ywa na interpretacjê
odbieranych ekspresji poprzez u³atwianie selektywnego przypominania informacji, selektywne kodowanie i koncentrowanie uwagi na
zbie¿nych elementach sytuacji oraz torowanie
asocjacji. Oznacza to, ¿e nastrój dokonuje
aktywacji spójnych z nim kategorii, co czyni je
dominuj¹cymi w interpretacji wyrazu (12, 13).
Badania empiryczne osób z zaburzeniami
w sferze afektywnej (takimi jak fobie, uzale¿nienia, zachowania przestêpcze, schizofrenia, depresja) potwierdzaj¹ tezê o wp³ywie dominuj¹cego tonu afektywnego na sprawnoœæ i trafnoœæ
dekodowania ekspresji oraz preferencje okreœlonych grup ruchów wyrazowych (wykazano np. ¿e
schizofrenicy preferuj¹ szczêœcie, osoby depre-

syjne – smutek, a obie grupy zdecydowanie nie
lubi¹ wyrazu strachu) (27). W literaturze przedmiotu coraz czêœciej efekty wp³ywu nastroju na
odbiór póz mimicznych wi¹¿e siê ze stosowaniem
mechanizmów obronnych – g³ównie projekcji, zaprzeczenia i myœlenia ¿yczeniowego.
Przedstawione determinanty podmiotowe identyfikacji ekspresji – zarówno te natury poznawczej
jak i afektywnej, odpowiedzialne s¹ za poziom tzw.
indywidualnej wra¿liwoœci na uczucia, w tym – na
ekspresje (29). Wra¿liwoœæ ta ma ró¿ne aspekty.
Pierwszym z nich jest œwiadomoœæ ekspresji
twarzy, rozumiana jako dostêpnoœæ wyrazu i progi wra¿liwoœci. Brak dostêpnoœci mo¿e byæ efektem sytuacyjnym, wynikaj¹cym z odwracania
lub zamykania oczu, odwracania g³owy lub ca³ego cia³a, albo sta³¹ charakterystyk¹ jednostki
b¹dŸ te¿ przejawem prze¿ywanych afektów –
depresji, smutku, winy, z³oœci. Progi decyduj¹
o poziomie wra¿liwoœci. Wysoce wra¿liwi obserwatorzy s¹ w stanie zanotowaæ bardzo subtelne
i ulotne sygna³y p³yn¹ce z twarzy. Deficyt wra¿liwoœci mo¿e obejmowaæ wszelkie wejœcia sygna³owe, lub te¿ przyjmuje on postaæ fragmentaryczn¹
(np. odnosi siê tylko do wskazówek twarzowych,
a do innych kana³ów niewerbalnych nie, albo
zawê¿a siê do sygna³ów ekspresyjnych, a wówczas wskazówki jednych emocji s¹ bardzo szybko
wychwytywane, innych – nie).
Drugim aspektem wra¿liwoœci na ekspresje
jest trafnoœæ interpretacji. Osoby, które nie potrafi¹ wy³apywaæ subtelnych, zmiennych wskaŸników, „gubi¹” niuanse ekspresji, przez co ich interpretacje s¹ uproszczone lub nietrafne. Wyró¿nia
siê dwa komponenty trafnej interpretacji – wolnoœæ od zniekszta³ceñ (g³ównie od wp³ywu nastroju, ¿yczeñ, fantazji, mechanizmów obronnych)
i empatiê. Brak zdolnoœci empatycznych sprawia, ¿e jeœli nawet odpoznanie jest trafne, to ma
ono charakter „ch³odny”, „przeintelektualizowany”.
Kolejny wyznacznik wra¿liwoœci na ekspresje
– to adekwatnoœæ odpowiedzi. Rozumiana jest
ona jako umiejêtnoœæ odczytania nie tylko wyrazu, ale i le¿¹cej u jego podstaw intencji nadawcy,
chocia¿ ocena tej intencji mo¿e nie byæ zgodna
z odczuciami odbiorcy. Brak adekwatnoœci prowadzi do s¹dów o arogancji obserwatora.
I wreszcie ostatni aspekt – szybkoœæ odpowiedzi. Wra¿liwy odbiorca odpowiada szybko na
eksponowany wyraz (29).
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Emisja wyrazu i jego rozpoznawanie zawsze
przebiega w okreœlonym kontekœcie sytuacyjnym. Istniej¹ kontrowersje co do tego, które
wskaŸniki – ekspresyjne czy sytuacyjne – maj¹
wiêkszy wp³yw na identyfikacjê wyrazu, chocia¿
wiêkszoœæ badaczy twierdzi, ¿e preferowane s¹
informacje p³yn¹ce z twarzy, a sytuacyjne dostarczaj¹ tylko danych precyzuj¹cych naturê
indywidualnego doœwiadczenia emocjonalnego
nadawcy oraz danych zwi¹zanych z ewentualnymi implikacjami behawioralnymi dla odbiorcy.
Wyj¹tkiem od tej prawid³owoœci s¹ sytuacje,
w których ekspresje s¹ wysoce ambiwalentne
i mniej intensywne od charakterystyk sytuacyjnych
(29, 40).

Twarz jako Ÿród³o wiedzy pazaafektywnej
Dotychczasowe analizy, które koncentruj¹ siê
g³ównie na ruchach wyrazowych twarzy, mog¹
sugerowaæ, ¿e sygna³y emocji stanowi¹ jedyny
rodzaj komunikatów przekazywanych przez
twarz. Tymczasem ludzka fizjonomia komunikuje znacznie wiêcej – pozwala ona na zdiagnozowanie znajomoœci vs nieznajomoœci, identyfikacjê osoby znajomej, rozpoznanie p³ci, wieku, rasy
a tak¿e ruchów wykonywanych podczas mówienia. Te odmienne typy sygna³ów przetwarzane
s¹, jak utrzymuj¹ wspó³czesne modele kodowania i dekodowania informacji zawartych w twarzy, w wyizolowanych kana³ach systemu poznawczego (11, 41).
Szczególne znaczenie w komunikacji, obok
podsystemu ekspresji, przypisywane jest kana³owi zaanga¿owanemu w rozpoznawanie p³ci,
wieku i rasy. Przetwarzane tam wskaŸniki twarzowe nie prowadz¹ tylko do prostych kategoryzacji spo³ecznych, opartych na wspomnianych
kryteriach, ale umo¿liwiaj¹ te¿ (bezpoœrednio,
a mo¿e poprzez kategoryzacje) przypisywanie
jednostce trwa³ych charakterystyk, odnosz¹cych
siê do jej osobowoœci, inteligencji, zawodu czy
wreszcie fizycznej atrakcyjnoœci – zgodnie z wiar¹, ¿e charakter cz³owieka zawarty jest w jego
twarzy.
Spotykamy siê tu z pewnym paradoksem –
chocia¿ wiele badañ wykaza³o brak zwi¹zku miêdzy wskaŸnikami twarzowymi, a obiektywnymi
miarami osobowoœci, istnieje wysoka zgodnoœæ
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wnioskowañ o osobowoœci opartych na wizerunku fizjonomii, nawet gdy twarz prezentowana jest
tylko w formie fotografii lub schematu. Czyli
w sensie obiektywnym wniosek mo¿e byæ
nieprawdziwy, ale w sensie subiektywnym przypisywana jest mu wysoka prawdziwoœæ, wspierana dodatkowo podobieñstwem wniosków wyprowadzanych przez innych. Najnowsze analizy
z zakresu relacji: twarz – atrybucje, odchodz¹ od
kwestii prawdziwoœci czy trafnoœci wnioskowañ,
koncentruj¹c siê raczej na tym, co jest orzekane.
Stwierdzono wysok¹ zgodnoœæ obserwatorów
w zakresie odczytywania takich cech jak:
u mê¿czyzn – dominacja, arogancja, poczucie
odpowiedzialnoœci; u kobiet – ciep³o emocjonalne; u obu p³ci – seksownoœæ, poczucie humoru,
przyjacielskoœæ, akceptacja spo³eczna, atrakcyjnoœæ fizyczna, inteligencja, wykonywany zawód
(warto tu wspomnieæ o imponuj¹cej zdolnoœci
w dokonywaniu rozró¿nieñ przestêpców ze
wzglêdu na ich „specjalnoœæ”) (3, 33). Spostrze¿enie partnera jako „nosiciela” wspomnianych
cech uaktywnia procesy przetwarzania nowych
informacji, generowania oczekiwañ i zachowañ
zgodnie z wytworzonym schematem, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do potwierdzenia
schematu (efekt samospe³niaj¹cego siê proroctwa).
Wp³yw odczytanych na podstawie twarzy
charakterystyk osoby obserwowanej jest szczególnie wymowny w przypadku atrakcyjnoœci fizycznej. Analizy empiryczne wykazuj¹, ¿e orzekanie o atrakcyjnoœci opiera siê na zarejestrowaniu w twarzy takich charakterystyk jak wyrazista ekspresywnoœæ, typowoœæ fizjonomii, obecnoœæ „znamion dziecinnoœci” (u kobiet) oraz cech
dominacji (u mê¿czyzn) (33). Dostrze¿enie
atrakcyjnoœci uaktywnia proces przypisywania
jednostce innych cech, takich jak inteligencja,
si³a, zrównowa¿enie, szlachetnoœæ, otwartoœæ,
wra¿liwoœæ, uspo³ecznienie; ponadto osobom
tym prognozowane jest wiêksze szczêœcie i to w
ró¿nych dziedzinach ¿ycia (6). Dostrze¿enie
atrakcyjnoœci partnera wp³ywa te¿ na zachowania kierowane wzglêdem niego – w tym, jak
wykazuj¹ badania, na sposób traktowania pacjentów (3). Z drugiej strony osoby nieatrakcyjne
fizycznie nara¿one s¹ na stygmatyzacjê, przypisywanie im cech negatywnych i negatywne
zachowania.

Emilia Dolata

Patologie w rozpoznawaniu twarzy

Podsumowanie

Ukazuj¹c zró¿nicowanie sygna³ów p³yn¹cych
z twarzy i ich znaczenie w budowaniu kontaktu
interpersonalnego, nale¿y wspomnieæ i o takich
sytuacjach, w których jednostka nie mo¿e w pe³ni
lub w ogóle korzystaæ ze wskazówek zawartych
w fizjonomii. Mam na myœli patologie rozpoznawania twarzy. Zaburzenia te mog¹ byæ konsekwencj¹ dysfunkcji rozwojowych, psychopatologii lub uszkodzeñ mózgu. Mog¹ one przyjmowaæ ró¿ne postaci, i wykazywaæ ró¿ny stopieñ
nasilenia symptomów. Prezentacjê form patologicznego przetwarzania twarzy ograniczê do
bardzo krótkiej ich charakterystyki.
Najczêœciej opisywanym zaburzeniem jest
prozopagnozja – niezdolnoœæ rozpoznawania
twarzy osób znajomych. Inn¹ form¹, chocia¿ te¿
po³¹czon¹ z dysfunkcjami pamiêciowymi jest
amnezja twarzy – niemo¿noœæ zapamiêtania nowych twarzy przy stosunkowo dobrze zachowanych zdolnoœciach identyfikacji twarzy wczeœniej
poznanych. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e twarz zostanie
rozpoznana i trafnie skategoryzowana na przyk³ad w zakresie wyrazu emocjonalnego, ale
efekty te nie mog¹ byæ nazwane – jest to anomia
twarzy. Podobn¹ jak trzy wymienione formy genezê (uszkodzenie mózgu) mog¹ mieæ zaburzenia rozpoznawania ekspresji i wieku.
Bardziej zró¿nicowane w patogenezie s¹ tzw.
metamorfozje – polegaj¹ na przekonaniu o istnieniu zmian w twarzy (w jej barwie, konturach, wielkoœci, odleg³oœci) lub jej wyrazie (np. w wymiarach dobry – z³y, ³adny – brzydki; przyjazny –
wrogi). Specyficzn¹ grupê omawianych dysfunkcji stanowi¹ te, które s¹ efektem zaburzeñ schematu znane – nieznane. Zespo³y te odnosz¹ siê
zwykle do osób znanych i wa¿nych w sensie
emocjonalnym, nie s¹ natomiast przejawiane
w kontakcie z jednostkami afektywnie neutralnymi. Przyk³adem tych patologii jest zespó³ Capgras (przekonanie, ¿e widziana osoba jest faktycznie kimœ innym, jest zastêpowana przez
dublera), zespó³ Fregoli (przekonanie o spostrzeganiu okreœlonej osoby, gdy faktycznie obecne s¹
osoby inne, obce) i intermetamorfozje (przekonanie, ¿e osoby dubluj¹ce jednostki prawdziwe s¹
do nich podobne, gdy¿ uleg³y transformacjom
w kogoœ innego) (4, 34).

Podsumowuj¹c swe analizy pragnê raz jeszcze podkreœliæ, ¿e twarz ludzka stanowi bardzo
wa¿ny instrument w budowaniu relacji interpersonalnych. Jest to instrument o wielu mo¿liwoœciach zarówno jeœli chodzi o wyra¿anie siebie jak
i „odpoznawanie” drugiego cz³owieka. Sztuka
operowania twarz¹ domaga siê pog³êbionej
refleksji na kszta³t refleksji rzeŸbiarza, aktora,
portrecisty a tak¿e - a mo¿e przede wszystkim –
Samarytanina.

Streszczenie
Wa¿nym elementem realizacji postulatu humanizacji medycyny jest d¹¿enie do budowania
w³aœciwych stosunków interpersonalnych przy
wykorzystaniu werbalnych i pozawerbalnych
œrodków. Jednym z narzêdzi kreacji relacji jest
twarz i j¹ w³aœnie czyniê przedmiotem swych
analiz, które przeprowadzam nie tyle na poziomie
czysto deskryptywnym co raczej na funkcjonalnym .
Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie, dlaczego
twarz jest tak znacz¹ca w komunikacji, koncentrujê siê na jej funkcjach, zw³aszcza w zakresie
przekazywania afektu. Szczególnie akcentujê
fakt, ¿e zdolnoœci kodowania i dekodowania ekspresji mimicznych maj¹ z³o¿one pod³o¿e i s¹ pochodn¹ wielu determinant wynikaj¹cych z jakoœci emitowanego wyrazu, kontekstu emisji oraz
w³aœciwoœci odbiorcy.
Oprócz ruchów wyrazowych istotne znaczenie
w budowaniu relacji odgrywaj¹ inne rodzaje
komunikatów przekazywanych przez twarz,
pozwalaj¹ce na zdiagnozowanie znajomoœci,
identyfikacjê partnera, rozpoznanie p³ci, wieku,
ruchów towarzysz¹cych mowie. Dane te, jak
sugeruj¹ wspó³czesne modele, przetwarzane s¹
w przynajmniej czêœciowo izolowanych kana³ach
systemu poznawczego.
S³owa kluczowe: komunikacja niewerbalna, twarz, ekspresja twarzy, rozpoznawanie
twarzy
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Summary
An aspiration for building proper interpersonal
relationships (using verbal and nonverbal
means) is very important element of realisation
a postulate of humanitarian medicine. The face
is one of the tools of creation so I make this part
of body the subject of my analysis which I carry
out rather on functional than on descriptive level.
I am looking for the answer on the question:
“Why the human face is so meaningful in
communication?”. I also concentrate on its functions; especially in the scope of passing on an
effect. Particularly I emphasize the fact that an
ability of coding and encoding facial expressions
have complex basis and depend on a lot of
factors resulted from the quality of an emitted
word, context of emission and the receiver’s
features.
Accept the gestures other kinds of announcements – those expressed by the face – have
serious meaning in building the relationship.
Those announcements help in a diagnosis of an
acquaintance, identification of the partner,
gender, age and movements going with the
speech. Above-mentioned data, as suggest the
contemporary models, are processed in partly
isolated canals of cognitive system.

Key words: nonverbal communication,
face, facial expression, face recognition
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