
Środki werbalnej ekspresji 
a język ciała – taniec współczesny 

jako medium emocji

Wprowadzenie

Praca zwraca uwag  na aspekt j zykowego wyra ania emocji. Spo ród 

wszelkich rodków wyrazu, wyró niony zostaje teatr ta ca wspó czesnego, 

który dzi ki swojej uniwersalno ci i braku zapo redniczenia poj ciowego wy-

kracza poza przestrze  konstrukcyjnego j zyka, pozwalaj c na nieograniczo-

n  ekspresyjno . Sfera emocjonalna zdaje si  by  najbardziej wyrazistym 

spektrum wykroczenia ta ca ponad formy poj ciowe. W celu udowodnienia 

tej tezy zostaje podj ta analiza sposobów odzwierciedlania emocji poprzez 

j zyk werbalny teatru dramatycznego a  po j zyk ta ca improwizowanego 

i teatralnego. 

J zyk cia a a j zyk poj

J zyk jest konstruktem spo ecznym, wytworzonym w celu komunika-

cji. Jego zadaniem jest tworzenie poj  i okre lanie relacji mi dzy nimi. J zyk 

werbalny, ukszta towany spo ecznie system budowania wypowiedzi, zosta  

powszechnie uznanym narz dziem u ywanym w procesie komunikacji inter-

personalnej. Spo ród znanych cz owiekowi systemów wydaje si  by  najbar-

dziej precyzyjny. To w a nie precyzja pozwoli a cz owiekowi na pragmatyczne 

wykorzystanie s owa a rozwój komunikacji niezmiernie wp yn  na post p 
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cywilizacyjny. Istnienie uzale nione jest od posiadania nazwy, nadanie imienia 

jest spo ecznym wyznacznikiem bytu postaci i rzeczy. Badacze ró nych dzie-

dzin, mi dzy innymi Þ lozofowie, od wieków zastanawiali si  czy istnieje sfera 

ycia ludzkiego, która pozostaje nieopisana, poniewa  nie da si  jej nazwa . 

Stwierdzenie takiego faktu mo e by  dyskusyjne, natomiast pewnym jest, 

e j zyk jest niedoskona y. Istnieje ogrom poj , których nie da si  werbalnie 

doprecyzowa , desygnuj  bowiem zbyt z o one elementy. W tej sferze szczegól-

n  rol  pe ni warstwa emocjonalno-uczuciowa j zyka.  

Emocja to stan chwilowy, tymczasowy, ulotny, jedyny w swoim rodzaju. 

Tworzenie poj cia nadaj cego nazw  danej emocji jest bezsensowne, bowiem 

pozostaje zrozumia e wy cznie dla osoby odczuwaj cej tylko przez moment 

jej prze ywania. W takim przypadku poj cie j zykowe nie równa si  precyzji. 

J zyk ponadto wydaje si  by  bardzo ograniczony formalnie. Ekspresja emo-

cji wymaga j zyka bardziej swobodnego, wizualnego. 

Pewnym odej ciem od formalizmu j zykowego i jednoznaczno ci jest 

metafora. Metaforyczno  jest zawsze nieprecyzyjna, na tym polega jej si a 

i s abo . PotraÞ  pokaza  co , co nie mie ci si  w j zyku, wkracza w domys , 

jednak domys  ten mo e zosta  ukierunkowany do  ró nie. Czy metafora jest 

w stanie odda  emocje? Jej plusem jest z pewno ci  wykroczenie poza stan-

dardowe znaczenia. Pokazuje stany, które s  nieopisywalne j zykowo, zwraca 

uwag  na ich niestandardowo . Nie niesie jednak bezpo redniego adunku 

emocji, brak jej wizualno ci. Pos uguje si  s owem i cho  cz sto odwo uje si  

do obrazu, wyobra nia mo e projektowa  ró ne interpretacje, przez co mo e 

on zosta  zniekszta cony.

Taniec jest form  sztuki, która mo e przedstawi  w a ciwie wszystko. 

Jako forma dzia alno ci ludzkiej jest jednym z najstarszych elementów kultu-

ry, jego pocz tki si gaj  czasów uformowania biologicznego typu cz owieka, 

czyli oko o 80 tysi cy lat p.n.e. Taniec rozwija  si  wraz z cz owiekiem, który 

stara  si  na ladowa  elementy otaczaj cego ycia i wyrazi  swój uczuciowy 

stosunek do niego, u ywaj c do tego najbardziej naturalnego „instrumentu”, 

jakim jest jego w asne cia o. Odt d taniec towarzyszy ludzko ci a  po dzisiej-

sze czasy, pe ni c rozmaite funkcje, pozostaj c jednym z najwspanialszych 

tworów ludzkiej kultury.

ZdeÞ niowanie ta ca jest trudnym zadaniem, poniewa  jednoznaczne 

okre lenie tak z o onej formy sztuki nie jest w pe ni mo liwe. Taniec jest 
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uk adem ruchów wykonywanych w sposób wiadomy. Nie sk ada si  na  jed-

nak tylko warstwa wizualna, ca e pi kno tej sztuki znajduje si  w emocjach 

tancerza. Ruch cia a mo e sta  si  odbiciem ludzkiej duszy. Taniec to najbar-

dziej uniwersalny j zyk, potraÞ  wyrazi  to, czego nie da si  zwerbalizowa . 

Jest obrazem, wizualizacj  emocji bez po rednictwa struktur s ownych. 

Cia o jest pierwotnym i naturalnym rodkiem wyrazu cz owieka, którym 

cz owiek od pocz tku swojego ycia wyra a emocje. Znajomo  poj  nie jest 

wrodzona, natomiast komunikacja cia em, mimik , gestem odgrywa zasadni-

cz  rol  od czasu narodzin. S owo jest konstruktem, który jako poj cie obejmuje 

jaki  zakres desygnatu, ogólnie okre lony. Nie ma zdolno ci charakteryzowania 

stanów niepowtarzalnych, poniewa  takie s  niemo liwe do zdeÞ niowania po-

przez niezrozumia o  dla odbiorcy. Taniec jest w stanie pokaza  co  niepowta-

rzalnego, jednorazowego, chwilowego, tymczasowego. Mówi c np. o uczuciach, 

s owa powtarzane przez lata powszedniej . Okre la si  je tym samym s owem, 

a uczucie przecie  nigdy nie jest takie samo. Przyk adowo, u ywaj c s ów ko-

cham ci  wyra a si  uczucie mi o ci. Samo w sobie nie rozgranicza rodzaju 

uczucia, mi o ci rodzicielskiej czy ma e skiej. W celu ukazania jej rozmiarów 

mo na pos u y  si  stopniowaniem, epitetami lub metafor . Stopniowanie jest 

bardzo ograniczone, cz sto powtarzane i powszednie. Epitet jest okre leniem, 

które nie jest dookre leniem, np. mówi c kocham ci  niezwykle, sygnalizuje 

si  niestandardowo , natomiast nie okre la si  konkretnego wymiaru. Meta-

fora porównuje mi o  do jaki  zjawisk, stara si  uj  j  w sposób nieprzeci tny 

tak, aby poprzez u yte rodki ukaza a wyobra enie wymiaru mi o ci. Pos ugi-

wanie si  metafor  jest jednak dodatkowym usztucznieniem j zyka. Metafora 

nie ma zdolno ci wizualizacji, ale tworzenia wyobra e . Konstrukcja s owna 

kocham ci  poprzez ograniczenie kombinacji i powtarzalno  wykazuje si  du-

ym uproszczeniem. Podobn  analiz  mo na przeprowadzi  na innych okre-

leniach emocji i uczu , wynik zawsze oka e si  podobny. Nie oznacza to oczy-

wi cie, e taniec jako wizualizacja powinien by  jedynym wyrazicielem uczu  

i ka dy powinien by  tancerzem, natomiast nale y zauwa y  ogromne mo li-

wo ci ta ca jako medium, które nie ogranicza si  przecie  do emocji. Taniec 

jest j zykiem, który pozwala na opowiadanie o kwestiach istotnych nie tylko 

emocjonalnie, ale i Þ lozoÞ cznie, politycznie, spo ecznie. Wspó cze ni twórcy 

potraÞ  ubra  w ruch najtrudniejsze poj cia, przedstawi  pogl d na aktualne 

problemy, sprowokowa  dyskusj  na ka dy temat.
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Teatr dramatyczny a teatr ta ca

Wyznacznikiem podzia u teatru dramatycznego i teatru ta ca mia o by  

u ycie s owa. Podzia  na teatr s owa i teatr ruchu w obecnych czasach zaczyna 

si  up ynnia , w teatrze dramatycznym re yserzy coraz cz ciej jako jednego 

ze rodków wyrazu u ywaj  ta ca, natomiast w teatrze ta ca pojawiaj  si  

s owa. Zupe nie inna jest jednak rola obu elementów w sztukach. Teatr dra-

matyczny to przede wszystkim s owo, aktor pos uguje si  tekstem, który jest 

no nikiem tre ci. W teatrze ta ca g ównym rodkiem ekspresji jest cia o, które 

pozostaje na pierwszym planie. S owo mo e tu si  pojawia  jako bardzo spo-

radyczne uzupe nienie, element bezpo rednio ci, wprowadzaj cy wiat poj . 

Teatr dramatyczny czy ruch i s owo, teoretycznie powinien by  bar-

dziej precyzyjny od ta ca. Jednak nie o precyzj  tu chodzi, ale o uniwer-

salno  i stopie  zapo redniczenia. J zyk to podstawowa bariera kulturowa, 

od której uwolniony jest taniec. Teatr dramatyczny wizualizuje s owa, jest 

ruchomym obrazem, pozwala na dialogi i s owne dyskusje. Uwaga widza po-

dzielona jest mi dzy s owo i obraz. Teatr ta ca skupia uwag  na ciele, któ-

remu cz sto towarzyszy scenograÞ a czy rekwizyt, jednak jest to dodatkiem, 

uzupe nieniem tre ci, jak  niesie ruch. 

Teatr ta ca jest efektem pracy twórców – choreografa (re ysera) i tan-

cerza (aktora). Zadaniem re ysera jest zainspirowanie tancerza do odegra-

nia danej roli, zaproponowanie kroków oddaj cych charakter granej postaci. 

Teatrowi ta ca zarzuca si  wi c cz sto sztuczno , wyre yserowanie. Pojawia 

si  pytanie, gdzie s  emocje skoro ca y zespó  realizuje tylko dany schemat, 

powtarza te same kroki? Odpowiedzi  mo e by  prosty fakt, e ka d  cho-

reograÞ  mo na zata czy  na setki ró nych sposobów do tej samej muzyki, 

wywo uj c za ka dym razem skrajnie ró ne uczucia. Fakt ten dowodzi, jak 

wielkie zaanga owanie tancerza jest potrzebne do zata czenia danej roli tak, 

aby przekaza  emocje postaci, przekona  widza o ich autentyczno ci. Chore-

ograÞ a polega na komponowaniu form tanecznych i czeniu ich w ca o cio-

we uk ady. Do zada  choreografa nale y tworzenie ogólnej koncepcji uk adu 

tanecznego. W tworzeniu uk adu powinien wzi  pod uwag  tak e muzyk , 

tre  do której taniec nawi zuje, kostiumy, dekoracje, rekwizyty, o wietlenie. 

Na to wszystko musi tak e na o y  swoj  wizj . Choreograf pracuje z tance-

rzami, których rodkiem wypowiedzi jest cia o. Komponuj c taniec powinien 

wzi  pod uwag  indywidualne cechy tancerza. Dobra choreograÞ a, uk ad 
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kroków to dopiero po owa sukcesu. Drug  po ow  jest to, co zrobi z ni  tan-

cerz, jak zinterpretuje na scenie, ile w o y emocji w wykonanie. Choreograf 

jest projektantem, tancerz wykonawc . Zadaniem tancerza teatru ta ca jest 

takie przedstawienie tre ci czy Þ lozoÞ i, eby widz móg  z ni  polemizowa , 

odnie  si  do niej. Wspó czesny teatr ta ca pe en jest spektakli nie atwych, 

nieoczywistych, podejmuj cych trudne tematy.

Improwizacja 

Improwizacja tworzy efekt wyra aj cy jedno  my li i ruchu. Proces 

tworzenia zbiega si  z dzia aniem. Odrzuca standard i schemat, jedynym pra-

wem jest automatyczna transformacja my li w ruch. Tancerz jest jedynym 

kreatorem tego, co si  dzieje z jego cia em, sam decyduje jaki ruch zastosuje, 

jest twórc , pomys odawc  i wykonawc . Dzi ki temu jego przekaz jest oso-

bisty. Relacja improwizuj cego tancerza z widzem jest bardzo bezpo rednia, 

tancerz obna a swoje wn trze, daje niezapo redniczony j zykowo komuni-

kat cielesny. Odrzuca ograniczenia kulturowe, po prostu dzia a. Artysta jest 

spontaniczny, przez to bardzo autentyczny. 

Emocje w improwizacji to najwy szy stopie  bezpo rednio ci przekazu. 

Patrz c na tancerza nie potrzeba s ów, mówi za niego cia o, ruch, mimika. 

S owa s  ród em nieporozumie . Ruch, je li jest tworzony w idei oddania 

emocji, nie mo e zosta  le zrozumiany. Artysta decyduj c si  na t  form  

ekspresji daje widzowi wolno  w interpretacji, a sobie mo liwo  pokazania 

tego co czuje. S owa ograniczaj , jest jaka  liczba s ów, które mo na powie-

dzie , s owem ci ko jest zaskoczy . Ruch improwizowany jest nieprzewidy-

walny, przybiera bardzo ró ne formy, zaskakuje. To, co zrobi tancerz zale y 

tylko od jego wyobra ni. J zyk to poj cia, które nie s  bytem, a desygnatem, 

wi  si  z zapo redniczeniem formalnym. Taniec wspó czesny odrzuca for-

malno , pozwala na wszelkie eksperymenty, poprzez wizualn  form  umo -

liwia pokazanie tego, czego nie da si  powiedzie .

Podsumowanie

Taniec jest najbardziej ekspresyjn  sztuk  znan  cz owiekowi. Towarzy-

sz ce mu ruch, dynamika, opowie  cia a i osobiste emocje s  unikalnym spo-

sobem wyra enia osobowo ci tancerza. Taniec jest doznaniem o charakterze 
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metaÞ zycznym, które mo e bez u ycia s ów wyrazi  ka d  warto , uczucie, 

emocj , przedstawi  wszelkie antagonistyczne poj cia, zobrazowa  tekst opo-

wie ci. Taniec nie mo e pozosta  odebrany tylko jako rozrywka. Praca mia a 

na celu uwypukli  intelektualn  tre  ta ca, jego mo liwo ci jako no nika tre-

ci i sztuki odzwierciedlaj cej emocje, pokaza , jak j zyk ta ca Þ guruje w ze-

stawieniu z j zykiem poj . 

Summary

Measures of the verbal expression and the body language – the modern dance 

as the medium of the emotion

In the article one paid attention on the intellectual content of the dance, on his 

possibility as the carrier of the content and the art reß ecting emotions, one put 

together the language of the dance with the language of concepts. The dance 

is an experience about the metaphysical character which can without the use 

of words express every value, the feeling, the emotion, present all antagonistic 

concepts, picture the text of the story. The dance cannot remain taken only 

as the entertainment. 
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