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StreSzczenie

Proponowane podejście interakcyjne w badaniach nad afazją, skupiając się na analizie 
afatycznych faktów językowych i wykorzystując lingwistyczne metody ich opisu, zmienia 
perspektywę oglądu i interpretacji tego zaburzenia. Wcześniejsze badania nad afazją ak-
centowały rodzaj i stopień zakłóceń językowych. Postępowanie logopedyczne, zoriento-
wane na diagnozę i terapię zaburzeń mowy chorych z uszkodzeniami mózgu, wymusza 
zainteresowanie również zachowanymi możliwościami językowymi tej grupy pacjentów. 
O przebiegu skutecznej interakcji z chorym dotkniętym zaburzeniami mowy decydują 
wszak zachowane sprawności językowe, a najistotniejszą przesłanką w procesie progra-
mowania procesu terapeutycznego są wysiłki komunikacyjne czynione przez pacjentów 
afatycznych w celu zrealizowania założonej intencji. Specyfika zachowań językowych  
w afazji jest wypadkową dwu procesów: dezintegracji i kompensacji, warunkowanymi  
z jednej strony – trudnościami w aktualizacji jednostek systemu językowego, z drugiej 
zaś strony – przyjętymi przez chorych strategiami komunikacyjnymi. Z punktu widze-
nia procedur postępowania logopedycznego oraz funkcjonowania osób z afazją w społe-
czeństwie najważniejsze są ich zachowane sprawności interakcyjne. Specyfika interakcji,  
w której uczestniczą osoby z afazją, wiąże się ze swoistym wykorzystaniem trzech elemen-
tów: 1) zwerbalizowanego lub niewerbalnego komunikatu; 2) wypowiedzi o komunikacie  
w dwu funkcjach: organizacji komunikatu oraz semiotycznego statusu użytych środ-
ków; 3) wiedzy nadawcy i odbiorcy wynikającej z uwarunkowań tekstowych oraz poza-
tekstowych. Analiza tych trzech kategorii interakcyjnych: tekstu, kontekstu i metatekstu,  
pozwala na skonstruowanie modelu zachowań interakcyjnych chorych z afazją, w którym 
poprzez opis struktur języka można dochodzić do wniosków o stanie struktur poznaw-
czych. 
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summary

The proposed interactional approach in studies on aphasia changes the perspective 
of examination and interpretation of this disorder by focusing on the analysis of aphasic 
language facts and by using linguistic methods of their description,. Earlier studies 
on aphasia emphasized the types and degrees of language disorders. The logopedic 
management oriented towards diagnosis and treatment of speech disorders in patients 
with brain damages also prompts the interest in the retained brain capabilities in this group 
of patients.  It is the preserved language skills that determine effective interaction with 
the patient suffering from speech disorders, the most essential grounds for the process of 
programming a therapy being communication efforts made by aphasic patients in order 
to realize the intended objective. The specificity of language behavior in aphasia is the 
resultant of two processes: disintegration and compensation which are determined, on 
the one hand, by difficulties in the actualization of units of the language system, and on 
the other hand, by communication strategies adopted by patients. From the standpoint of 
logopedic management procedures and the functioning of aphasic persons in society, what 
is the most important are their preserved interaction skills. The specificity of interaction in 
which aphasic persons take part involves the utilization of three elements: 1) a verbalized 
or non-verbal communication; 2) an utterance about a communication in two functions: 
the organization of a communication and the semiotic status of the factors; 3) the sender’s 
and the receiver’s knowledge resulting from textual and non-textual determinants. The 
analysis of the three interaction categories: text, context and metatext, allows us to devise 
the model of interaction behaviors in aphasic patients, in which, through the description 
of language structures, we can arrive at the conclusions about the condition of cognitive 
structures. 

Key words: interaction, speech, aphasia, text, metatext, context.

W POSZUkIWAnIU PErSPEkTyWy bAdAWCZEJ

każda z istniejących koncepcji afazji z natury rzeczy opiera się na 
zespole danych i twierdzeń z zakresu anatomii i fizjologii układu ner-
wowego, psychologii, językoznawstwa itd. W gąszczu różnorodnych,  
interdyscyplinarnych koncepcji opisów tego zaburzenia, wyrastających  
z rozmaitych twierdzeń dotyczących funkcjonalnej organizacji mózgu, 
istoty i właściwości mowy osób zdrowych, jej związku z innymi funkcja-
mi psychicznymi i procesami fizjologicznymi warunkującymi jej prawi-
dłowy bądź zaburzony przebieg itd., należy wybrać te ustalenia, które, 
chociaż powstałe na gruncie różnych nauk, nie są sprzeczne wewnętrznie, 
znalazły swoją weryfikację w badaniach empirycznych oraz, dając możli-
wie szeroki i spójny ogląd zjawisk afatycznych, dobrze służą eksplikacji 
materiału językowego i wskazują kierunki jego interpretacji. Skoro afazja, 
jako jednostka patologii mowy, wyraża się w paradygmacie objawów ję-
zykowych, to fundamentalne znaczenie dla jej opisu mają ustalenia meto-
dologiczne dotyczące istoty mowy i języka.

Jolanta Panasiuk



149

Uwagi lingwistów na temat funkcjonowania języka u osób z afazją 
budzą poważne wątpliwości interpretacyjne. brak teoretycznego rozróż-
nienia pomiędzy wiedzą o języku a sprawnością w jej wykorzystywaniu 
sprawił, że o stanie systemu językowego wnioskowano na podstawie 
przejawów zaburzeń w realizacji konkretnych wypowiedzi przez chorych 
z uszkodzeniami podległej półkuli mózgu, co w konsekwencji doprowa-
dza do ujmowania afazji jako przejawu dezintegracji systemu językowego 
(Jacobson, 1989, Zarębina, 1973, kania, 1976). Takie  podejście metodolo-
giczne odnosi się wszakże do wszelkich badań lingwistycznych. Trafnie 
skomentował to krzysztof korżyk:

(...) jedną z paradoksalnych własności językoznawczych koncepcji, teorii czy modeli 
proponowanych dla wyjaśnienia zjawisk językowych jest to, że owe konstrukty odnoszą 
się ostatecznie nie tyle do jednorodnego, autonomicznego systemu znakowego zwanego 
językiem, ile raczej do grupy różnorodnych zjawisk, traktowanych zwykle przez języko-
znawców jako przejawy istnienia owego abstrakcyjnego obiektu. Przejawy te to przede 
wszystkim (1) wypowiedzi i teksty – wytwory szczególnego rodzaju aktywności ludzi 
(fizycznej, psychicznej/umysłowej i społecznej) określanej zwykle mianem mówienia, (2) 
wspomniana aktywność ujmowana z różnych perspektyw teoretycznych oraz (3) jej różnie 
konceptualizowane “podłoże” biologiczne – “bio-psychiczny substrat językowy. (korżyk, 
[w:] Awdiejew, 1999, s. 9).

  
rozróżnienie statusu ontologicznego dwu różnych zjawisk: systemu, 

rozumianego jako byt mentalny, i konkretnego zachowania językowego, 
będącego faktem fizykalnym – jest ważnym postulatem metodologicz-
nym, a szczególnego znaczenia nabiera w badaniach nad patologią mowy. 
Zjawiska te, chociaż współzależne, nie są tożsame. Metodologiczne stan-
dardy lingwistyki nakazywały badać teksty i przedstawiać ich właściwo-
ści jako cechy systemu. W wyniku takiego podejścia zaciera się granica 
pomiędzy dwiema sferami funkcjonowania języka – langue i parole1. Fer-
dynand de Saussure nie postulował bynajmniej ostrego rozgraniczania 
mowy jednostki (parole) i języka, który jest własnością całej społeczności, 
i który, znajdując się w świadomości językowej każdej jednostki, deter-
minuje określoną strukturę mowy indywidualnej (langue), wskazywał 
jednakowoż na potrzebę ścisłego teoretycznego rozróżnienia tych dwu 
płaszczyzn, będąc jednocześnie świadomy, że w praktyce takiego ścisłego 
rozgraniczenia przeprowadzić się nie da (Ivić, 1975). 

1 Według definicji F. de Saussure’a: „język (langue) jest zbiorem niezbędnych kon-
wencji, przyjętych przez społeczność po to, ażeby umożliwić posługiwanie się zdolnością 
mowy przez jednostki. Zdolność mowy jest czymś różnym od języka, ale czymś, co się bez 
języka nie może realizować. Przez mówienie (parole) rozumie się akt jednostki realizującej 
swoją zdolność mowy za pomocą konwencji społecznej, którą jest język. W mówieniu za-
wiera się pojęcie realizacji tego, na co zezwala konwencja społeczna” (Saussure, 1991, 40, 
przyp. 10). 
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dane z zakresu patologii mowy jasno dowodzą możliwości rozłącz-
nego badania języka i mówienia, stąd rozróżnienie terminologiczne na 
„kompetencję” – rozumianą jako właściwość umysłu jednostki, wiedza  
o regułach gramatycznych, która rozwija się w ogólnym procesie dorasta-
nia i socjalizacji – oraz wykonanie – pojmowane jako działanie językowe 
(mówienie), kształt, jaki ta wiedza otrzymuje w jednostkowych wypowie-
dziach, na które wpływ mają rozmaite czynniki natury biologiczno-fizycz-
nej, psychologicznej i społecznej – ma znaczenie fundamentalne dla opisu 
i interpretacji zaburzeń mowy, a przez to i dla wyjaśnienia mechanizmów 
komunikacji międzyludzkiej (Panasiuk, 2000b, 2001b). 

Zasadność, możliwość, a wręcz konieczność rozróżnienia języka (lan-
gue), mowy (language) i mówienia (parole) poszczególnych jednostek jawi 
się wszak wyraźnie w lingwistycznych badaniach przejawów patologii 
językowej. Wprawdzie Saussureowską opozycję lepiej tu zastąpić pojęcia-
mi wprowadzonymi przez noama Chomsky’ego: competence i performance, 
sprawa bowiem odnosi się do konkretnej osoby, u której na skutek róż-
norodnych czynników natury biologiczno-anatomiczno-fizjologicznej lub 
psychicznej wyraźnie następuje dysocjacja pomiędzy wiedzą o znakach  
i regułach ich łączenia w większe całości a możliwościami jej użycia. I cho-
ciaż sam F. de Saussure stwierdzał, że „człowiek pozbawiony możliwości 
posługiwania się mówieniem zachowuje język, jeśli tylko rozumie znaki 
głosowe, które słyszy” (Saussure, 1991, 42), to mimo to badacze-struktu-
raliści wnioskowali o dezintegracji parole na podstawie patologii w sfe-
rze langue2. Wskazują na to chociażby tytuły niektórych lingwistycznych 
opracowań3.

Istnieje jednak pewna rzeczywistość (…) Mam na myśli przypadki patologiczne, gdy 
mowa zostaje ograniczona do jednozdaniowych wypowiedzi albo do reprodukowania go-
towych już zdań, a zdolność łączenia słów  w nowe zdania zanika; albo też sytuacje, gdy 
zdolność ta zostaje  zachwiana, ale wobec tego iż pacjent nie potrafi manipulować mor-
fologicznymi składnikami słowa, zniesione zostają operacje derywacji lub fleksji. kiedy 

2 Strukturaliści krytykowali psychologizm Ferdynanda de Saussure’a, zaznaczając, że 
pozostaje on w sprzeczności z innymi tezami jego teorii. dziś obserwujemy powrót do 
psychologizmu w postaci tzw. mentalizmu gramatyki transformacyjno-generatywnej no-
ama Chomsky’ego czy językoznawstwa kognitywnego.

3 Por. chociażby: Dezintegracja systemu fonologicznego w afazji (na materiale jezyka polskie-
go) Józefa Tadeusza kani (kania, 1976) czy Rozbicie systemu językowego w afazji (na materiale 
polskim) Marii Zarębiny (Zarębina, 1973). Jednakże Leon kaczmarek w opublikowanym 
głosie w dyskusji po referacie Wofganga dresslera na temat zaburzeń fonologicznych w 
afazji wyraźnie postuluje: „że trzeba odróżnić zjawiska językowe od substancji. Słowne 
przecież wypowiedzi dzieci wieku wczesnoprzedszkolnego czy nawet dyslalików są 
przez nas – mimo bardzo wielkiego niekiedy zniekształcenia substancji w płaszczyźnie 
segmentalnej, tj. wadliwej realizacji fonemów – percypowane. komunikacja językowa w 
tych przypadkach, choć mniej lub bardziej utrudniona, istnieje” (kaczmarek, za: Mierze-
jewska, 1978, 24).
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indziej znów zasób słów pozostać może nienaruszony, lecz naruszona jest zdolność  roz-
poznawania i reprodukcji nowych słów ponieważ składniki fonemiczne przestają być dla 
pacjenta  autonomicznym narzędziem dokonywania rozróżnień, podczas gdy normalny 
słuchacz czy użytkownik języka potrafi odróżniać słowa, których nigdy dotąd nie słyszał 
i nie używał.

r. Jakobson, 1989, 1, 136.

Opis zaburzeń językowych w afazji wymaga ponadto uwzględnienia 
złożonej natury samego języka, którego charakter wynika bezpośrednio 
z trzech relacji (por. Henz, 1988), które ujmują różne aspekty językowej 
aktywności człowieka:

1) wobec rzeczywistości subiektywnej,
2) wobec rzeczywistości obiektywnej,
3) wobec społeczeństwa. 
dodatkowo, przyjmując rozróżnienie dokonane przez logików, po-

między z jednej strony – językiem, odnoszącym się do faktów wobec nie-
go zewnętrznych, a z drugiej strony – „metajęzykiem”, mówiącym o nim 
samym jako o swoistym bycie, można wyodrębnić kolejną relację:

4) „język – przedmiot” – „metajęzyk”.
Człowiek, stojąc w obliczu otaczającej go rzeczywistości obiektywnej 

(zewnętrznej), używa języka do formułowania sądów na temat tej rzeczy-
wistości i swego w niej miejsca. Istotą relacji człowieka względem otacza-
jącego go świata jest zdolność do wiązania znaków językowych z poje-
dynczymi przedmiotami i zjawiskami rzeczywistości pozajęzykowej4. 

Jednostka, usiłując poznać i zrozumieć rzeczywistość obiektywną, 
tym samym w określony sposób ją sobie przetwarza. doświadczenia 
poznawcze człowieka powstałe w toku rozwoju filo- i ontogenetyczne-
go znajdują odbicie w strukturze samego języka ogólnego i osobniczego. 
Język utrwala te doświadczenia w strukturach pojęciowych, a jednocze-
śnie je umożliwia, stanowiąc formę abstrakcyjnego myślenia. Stanowisko 
determinizmu językowego w ludzkim poznaniu, oparte na idei Wolfgan-
ga von Humboldta, badaniach Edwarda Sapira i benjamina Lee Whorfa5, 
poglądach lingwistycznych Josta Triera czy koncepcjach filozoficznych 
Ludwiga Wittgensteina, kazimierza Ajdukiewicza i Hansa george’a ga-
damera, przyjmuje Stanisław grabias, budując metodologiczne podstawy 
badań nad zaburzeniami mowy (grabias, 2007). Ludzkie procesy pozna-
wania świata odbywają się poprzez kategorie zawarte w języku, dzięki 
językowi człowiek odrywa się od – charakterystycznego dla innych istot 

4 Ten aspekt funkcjonowania języka przyjęło językoznawstwo strukturalistyczne.
5 relacja języka do rzeczywistości subiektywnej – myślenia i poznania – jest przed-

miotem lingwistyki kognitywnej.
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żywych – biologicznego sposobu orientowania się w rzeczywistości (gra-
bias, 2001). 

Inherentną cechą istoty ludzkiej jest dążenie do kontaktu z innymi 
członkami danej społeczności, chęć przekazania otoczeniu informacji o so-
bie i świecie. Z pragnieniem zaistnienia w środowisku społecznym i chęci 
wyrażenia się idzie w parze potrzeba odbioru reakcji otoczenia. W takiej 
optyce zachowania werbalne traktowane są jako element globalnych spo-
łecznych zachowań człowieka. Przedmiotem zainteresowania badacza  
języka staje się nie kod językowy, ale aktywność mowna, opisywana przez 
S. grabiasa – za Alfredem Schulzem – w kategoriach interakcji. Istotne 
stają się takie elementy interakcji, jak: uczestnicy – rodzaj relacji i kontaktu 
między nimi, sytuacja – czas, miejsce, liczba uczestników, temat i forma 
wypowiedzi, a także intencja przekazu, pełnione przezeń funkcje prag-
matyczne (grabias, 1997, 2007). W zachowaniu człowieka, ujmowanym  
w perspektywie interakcyjnej, wszystko – każdy ruch czy gest, a nawet ich 
brak – są nośnikami treści, znakami6.

każdy znak – jak  twierdził Charles Sanders Peirce – jest przekładalny 
na inne znaki, które go szerzej rozwijają. Znaki są ekwiwalentne „gdy każ-
dy z nich może być interpretantem drugiego”, należy przy tym zaznaczyć, 
że podstawowym, bezpośrednim, selektywnym interpretantem jakiego-
kolwiek znaku jest „wszystko, co jest explicite w samym znaku zawarte, 
niezależnie od kontekstów i okoliczności wypowiedzi”, w której ów znak 
występuje. „Symbol bowiem nie może wskazywać żadnej poszczególnej 
rzeczy, wskazuje on na rodzaj rzeczy, ponadto sam jest rodzajem, a nie 
poszczególną rzeczą” (Peirce za: Jakobson, 1989, 1, 383–384). Ze względu 
na operacje metalingwistyczne, których dokonuje człowiek na słowach 
i strukturach składniowych, należy rozgraniczyć dwa poziomy języka,  
tj. „język przedmiotowy” – mówiący o świecie zewnętrznym wobec języ-
ka, i język „podmiotowy” – używany jest do określania znaków samego 
kodu językowego, czyli „metajęzyk”. Takie rozróżnienie zostało umoty-
wowane we współczesnej logice, choć było wyraźnie antycypowane już 
przez starożytnych greków i tradycję Indii, a także rozwijane w średnio-
wieczu. Operacje metajęzykowe nie są ograniczone jedynie do nauki,  
są integralną częścią aktywności językowej człowieka. Ilekroć nadawca 
i/lub odbiorca sprawdzają czy używają tego samego kodu, wypowiedzi 
są zorientowane na kod, a zatem spełniają funkcję metajęzykową, czyli 
glosującą. 

6 nurt badania języka w zachowaniach społecznych zapoczątkowały socjolingwisty-
ka i językoznawstwo interakcjonistyczne, realizowane w ostatnich latach w obrębie teorii 
komunikacji.
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Metodologia badania przejawów zaburzeń językowych u osób  
z uszkodzeniami mózgu, wobec takiej złożoności perspektyw opisu języ-
ka, stawia dodatkowe problemy. Wszak opis ma dotyczyć zaburzeń mowy 
– wyższej złożonej czynności psychicznej, której przyczyną i warunkiem 
jest właśnie język.

POJęCIE MOWy

Mowa, w nowoczesnym ujęciu, wypracowanym dla potrzeb logope-
dii przez Stanisława grabiasa, to „zespół czynności, jakie przy udziale 
języka wykonuje człowiek poznając rzeczywistość i przekazując jej in-
terpretację innym uczestnikom życia społecznego” (grabias, 2001, 11). 
W każdym zachowaniu komunikacyjnym człowieka wyróżnia autor wy-
kładniki dotyczące sfery zachowań indywidualnych oraz przejawy za-
chowań wspólnych wszystkim członkom danej społeczności. Zachowania 
językowe człowieka nie są zatem jedynie procesem produkowania tekstu 
i jego percepcji, ale są przede wszystkim wyrazem ludzkich możliwości 
poznawczych i reguł społecznego funkcjonowania człowieka. 

Przytoczona definicja odchodzi od ujęć powszechnie funkcjonujących 
w literaturze, bowiem najczęściej utożsamia się mowę albo jedynie z ko-
munikacyjnymi zachowaniami człowieka, albo z warunkowanym biolo-
gicznie procesem mówienia7. Tymczasem zachowania werbalne człowie-
ka ujmuje autor jednocześnie w trzech sferach rzeczywistości: w sferze 
zjawisk biologiczno-fizycznych, psychicznych oraz społecznych (grabias, 
1997). 

Sfera biologiczno-fizyczna dotyczy działania aparatu nadawczego 
(oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego) oraz odbiorczego (na-

7 „Mowa jest aktem w procesie porozumiewania się” – twierdził Leon kaczmarek. 
Proces ten zamyka się w precyzyjnie określonym cyklu, w którym pozycję wyjściową 
zajmuje język, stanowiący podstawę  procesu mówienia składającego się z cerebracji  
i produkcji substancji fonicznej, którego wynikiem jest forma wypowiedzi, a etapem koń-
cowym rozumienie, na które składają się trzy elementy: słyszenie, odbiór i analiza języ-
kowa (kaczmarek, 1988, 22). nauki medyczne, opisując mowę, poszukują biologicznych 
uwarunkowań czynności oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych (Foniatria kliniczna, 
1992, 222). Podobnie ujmują zjawisko niektóre prace psychologiczne i pedagogiczne. Ha-
lina Mystkowska (1970, 8) zaprezentowała następującą definicję: „Mowę należy (...) uj-
mować jako funkcję organizmu ludzkiego: układu nerwowego, narządów mowy, ruchu, 
słuchu”, podobnie swoisty biologizm cechuje ujęcie Ireny Styczek, według której mowa 
jest zespołem czynności polegających na przekształcaniu spostrzeżeń, wyobrażeń, proce-
sów  myślowych w odpowiednie symbole dźwiękowe, które kontrolowane są podwójnie 
poprzez impulsy proprioceptywne i słuchowe (Styczek, 1970).
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rządu słuchu) uwarunkowanych pracą ośrodków mózgowych. Według 
tradycyjnych ujęć korowe struktury nerwowe sterujące czynnościami 
mowy tworzą tzw. „obszar mowy” zlokalizowany w środkowej części 
półkuli dominującej dla mowy. Obserwacje kliniczne, dane neurologiczne  
i badania eksperymentalne wskazują na znaczne zróżnicowanie funk-
cjonalne poszczególnych okolic w obrębie obszaru mowy. Jednak  
w świetle ostatnich badań klinicznych, potwierdzonych w nowoczesnych 
metodach neuroobrazowych, oczywiste staje się, że prócz ośrodków zlo-
kalizowanych w obrębie „obszaru mowy”, dla prawidłowego przebiegu 
czynności językowych niezbędne jest funkcjonowanie także innych struk-
tur mózgu.

Sfera psychiczna zachowań językowych wiąże się – jak twierdził 
noam Chomsky – z funkcjonowaniem w umyśle abstrakcyjnego systemu 
znaków i reguł gramatycznych pozwalających ze znaków prostych bu-
dować znaki złożone. Wiedza o ich użyciu nie musi być przez jednost-
kę uświadamiana (Chomsky, 1968). W teoriach lingwistycznych wiedza 
ta odpowiada  kompetencji językowej, a w ujęciu S. grabiasa: „zdolności 
umysłowej, pozwalającej budować dowolną liczbę zdań ze skończonego 
zbioru elementów językowych oraz odróżniać zdania gramatycznie po-
prawne od zdań niepoprawnych” (grabias, 1997b, 34). Zdolności te ce-
chują wszystkich uczestników danego języka8. O charakterze wypowiedzi 
decyduje jednak nie tylko gramatyka, ale też świadome lub nieuświado-
mione reguły używania języka w różnych sytuacjach stwarzanych przez 
wspólnotę i doświadczenia nadawcy, określane przez della Hymes’a jako 
kompetencja komunikacyjna. 

W kategoriach kompetencji komunikacyjnej da się opisać społeczne 
uwarunkowania języka. Składają się na nią językowe reguły społeczne 
(wyznaczające sposoby realizowania językowych ról społecznych), języ-
kowe reguły sytuacyjne (pozwalające budować wypowiedzi adekwatne 
do sytuacji) i reguły pragmatyczne (umożliwiające skuteczną realizację 
intencji).

S. grabias wyróżnia także kompetencję kulturową, czyli wiedzę o ota-
czającej rzeczywistości, systemie wartości, jaki obowiązuje w danej kultu-
rze oraz sposobach interpretacji rzeczywistości będących efektem tkwiącej 
w języku potocznej wiedzy o świecie, która powstaje przy udziale języka 
(grabias, 1997a).

W przypadkach zaburzeń języka spowodowanych uszkodzeniem 
struktur korowych obserwuje się trudności w realizacji wszystkich typów 

8 Z kolei zachowania indywidualne, które określa S. grabias sprawnościami języko-
wymi, charakterystyczne są dla każdego oddzielnie i obejmują sposoby realizacji tekstu,  
w których ujawniają się psychiczne i fizyczne cechy nadawcy (grabias, 1997b).
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kompetencji, przy czym afazję określa przede wszystkim brak dostępu do 
kompetencji językowej lub trudność w jej aktualizacji.

W pojęciu mowy proponowanym przez S. grabiasa można wyróżnić 
dwa typy czynności ze względu na status ontologiczny oraz immanentnie 
zawarte w nich funkcje9. Pierwsza z nich dokonuje się w tzw. mowie we-
wnętrznej10, a jej wynikiem jest pozbawiony substancjalnej postaci tekst 
pomyślany. Taka forma użycia języka bądź to służy akomunikacyjnym 
procesom poznawczym organizującym w umyśle mówiącego wiedzę  
o rzeczywistości, bądź to porządkuje wiedzę z zamiarem jej przekazania 
i stanowi czynność quasi-komunikacycjną. drugi typ tworzą zachowania 
dokonujące się w mowie zewnętrznej, która ma postać dźwiękową (wtór-
nie graficzną lub gestową) i umożliwia językową komunikację (grabias, 
1997b). dla badania afazji przytoczona definicja mowy wydaje się najbar-
dziej użyteczna, gdyż ujmuje swym zakresem trzy rodzaje zachowań speł-
niających odrębne funkcje. Są nimi:

– czynności poznawcze człowieka, które dokonują się wyłącznie za 
pomocą języka, a ich wynikiem jest zorganizowana pojęciowo wiedza, 
tkwiąca w umyśle i będąca reprezentacją rzeczywistości;

– językowe czynności komunikacyjne, które ujawniają się na tle 
spójnych z nimi zachowań mimicznych i gestowych, stanowiących tzw. 
parajęzykowe kody mowy;

– czynności socjalizacyjne i grupotwórcze, które leżą u podstaw 
tworzenia się modelu zachowań językowych obowiązujących w obrębie 
danej grupy (grabias, 1997).

Zdolność porozumiewania się za pomocą języka jest jedną z inherent-
nych cech gatunku ludzkiego. Może być realizowana w formie ciągu fo-
nicznego lub systemu znaków graficznych, w postaci werbalnej lub nie-
werbalnej. Mówienie, rozumienie, pisanie, czytanie – zgodnie z intencją 
własną lub rozmówcy – to czynności powszechne i nierozerwalnie zwią-
zane z codziennym życiem człowieka w społeczeństwie. 

9 Mariusz Maruszewski pisał: „Człowiek jako jedyny z istot żywych gatunek posiadł 
tę zdolność w wyniku długotrwałego procesu ewolucyjnego i stanowi ona jedną z głów-
nych przesłanek zarówno osiągnięć rozwojowych całego gatunku ludzkiego, jak również 
warunek niezbędny pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poszczególnych jednostek 
ludzkich (…) zdolność porozumiewania się odgrywa także bardzo istotną rolę w regula-
cji własnej aktywności człowieka, stanowi narzędzie organizacji własnego działania oraz 
wpływa na sposób pojmowania otaczającego świata, na zdolność myślenia o nim (Maru-
szewski, 1974, 6). 

10 na oznaczenie „mowy wewnętrznej” używano w lingwistyce terminu „cerebracja” 
(por. J.b. de Courtenay za: kaczmarek, 1988).
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InTEnCJOnALnOść ZACHOWAń JęZykOWyCH

dla wszystkich czynności wspólne jest to, że u ich podstaw leży zamiar 
lub pragnienie, czyli intencja. Intencjonalność11 ludzkiego działania, zda-
niem Johna  r. Searle’a (1995), jest immanentnie zawarta w samym dzia-
łaniu i  odznacza się trzema cechami: zawsze zawiera jakąś treść, zawsze 
zawiera jakieś warunki spełnienia i na ogół ma swoją moc przyczynową. 

(...) Intencjonalność  stanowi tę cechę umysłu, dzięki której tworzy on wewnętrzne 
reprezentacje obiektów i stanów rzeczy w świecie. Lecz nasze umysły są jednocześnie  
w stałym kontakcie przyczynowym ze światem. kiedy widzimy przedmioty, wywołują 
one wrażenia wzrokowe. kiedy pamiętamy wydarzenia z przeszłości, wydarzenia te wy-
wołują nasze obecne wspomnienia. kiedy mamy zamiar wykonać jakiś ruch, zamiar ten 
powoduje, że nasze ciało się porusza. W każdym wypadku mamy do czynienia zarówno  
z elementem przyczynowym, jak i intencjonalnym. dla funkcjonowania intencjonalności,  
a także dla naszego przetrwania w świecie konieczne jest, aby zdolność tworzenia repre-
zentacji, jaką ma umysł, oraz związki przyczynowe zazębiały się w pewien regularny spo-
sób. dokonuje się to w postaci intencjonalnego związku przyczynowego. (...) przyczyna  
i skutek działają w tym wypadku tak, jak działają, ponieważ albo przyczyna jest reprezen-
tacją skutku, albo skutek jest reprezentacją przyczyny (Searle, 1999, 167–170).

Według J. r. Searle’a, kategoria intencjonalnego związku przyczy-
nowego jest kluczowa dla wyjaśnienia ludzkiego zachowania, bowiem 
jego podstawą są zawsze określone przyczyny, ale gdy w grę wchodzi 
zachowanie racjonalne intencjonalne, to jego wyjaśnienie musi jednocze-
śnie odwoływać się do czynników treściowych oraz neurobiologicznych. 
To sprzężenie dokonuje się w ramach intencjonalnego związku przyczy-
nowego. Związek ten nie ma charakteru deterministycznego, ponieważ 
sama przyczyna intencjonalna nie implikuje, że działanie musi się doko-
nać. Innymi słowy, przyczyny intencjonalne nie stanowią wystarczającego 
warunku działania, podobnie jak sprzężone z nimi czynniki neuronalne12. 

11 Intencjonalność to jedno z podstawowych pojęć filozofii XX wieku, szeroko oma-
wiane w fenomenologii Edmunda Husserla. kategorię intencjonalności Husserl przejął od 
Franza brentany, który w rozprawie Psychologia z empirycznego punktu widzenia odnowił 
pojęcie jeszcze scholastycznej proweniencji i uczynił je wyróżnikiem stanów mentalnych. 
dla F. brentany każde zdarzenie umysłowe charakteryzowało się intencjonalnością, któ-
ra była właściwa jedynie umysłowi ludzkiemu. W myśli Husserla intencjonalność odnosi 
się do świadomości i oznacza, że zawsze jest ona świadomością czegoś. świadomość jest 
jednocześnie ujmowaniem przedmiotu, myśleniem o nim oraz nadawaniem mu sensu, po-
nieważ przedmiot ujawnia się wyłącznie dzięki intencjonalnemu projektowi skierowanej 
ku niemu świadomości. na gruncie filozofii analitycznej Johna r. Searle’a i w psychologii 
intencjonalność cechuje akt, stan lub działanie świadome i zamierzone (Searle, 1995).

12 J. r. Searle komentuje to następująco: „kiedy wyjaśniam moje własne zachowanie, 
stwierdzając, że przekonania i pragnienia skłoniły mnie do działania, zwykle nie sugeruję, 
że nie mogłem postąpić inaczej. Zwykle, kiedy z moich przekonań i pragnień wnioskuję, 
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Mowa – zespół czynności językowych – pozwala człowiekowi istnieć 
w grupie społecznej, kompetencja komunikacyjna i kulturowa umożli-
wiają rozumienie relacji zachodzących pomiędzy uczestnikami życia spo-
łecznego, a kompetencja i sprawność językowa – skuteczne realizowanie 
własnych intencji komunikacyjnych (grabias, 1997b, 2001). 

W przypadku gdy realizacja intencji jest utrudniona zaburzeniami 
mowy, a jednostka jest homo loquens i język pełni funkcję egzystencjalną, 
to procedura realizacji intencji dostosowywana jest do możliwości komu-
nikacyjnych pacjenta afatycznego. Człowiek wykorzystuje zdezintegro-
wane fakty językowe tak, by jak najlepiej zrealizować założoną intencję. 
Wytwarza zatem swoiste sposoby obejścia swych trudności i obiera takie 
strategie komunikacyjne, które umożliwiają mu, przy ograniczonym re-
pertuarze środków językowych, realizację założonej intencji. Strategie te 
kompensują językowe trudności osób z afazją i są wyrazem ich aktywnej 
postawy wobec języka w interakcjach społecznych.

Takie stanowisko już wcześniej dobitnie wyraził r. Jakobson: 

Analiza mowy “przekonująco wskazuje na znaczenie badania i korelacji rozma-
itych faz całego aktu mowy, od jej źródła do odbiorcy: intencji, podrażnienia nerwowe-
go, stopniowego produkowania, przekazu, słyszenia, percepcji, rozumienia. Liczne przy-
kłady izolacjonistycznych ograniczeń badania do jednej poszczególnej fazy tego procesu  
bez uwzględnienia faz następnych, lub przypadków mieszania się faz kolejnych, zaciążyły 
na analizach i pozbawiły je skutecznych kryteriów klasyfikacyjnych. Usytuowanie każ-
dej fazy wobec całości procesu mowy wymaga dokładnego wyjaśnienia” (Jakobson, 1989,  
1, 137).

W interpretacji zachowań interakcyjnych osób z afazją istotny po-
zostaje fakt, że osoby mające problemy w realizowaniu swoich intencji 
spowodowane patologią językową, funkcjonują w społeczeństwie i poro-
zumiewają się z otoczeniem w sposób swoisty, określony rodzajem trud-
ności. Zaburzenie mowy wiąże się więc z warunkowaną wewnętrznie ko-
niecznością określonego zachowania i niemożnością realizacji zachowania 
odmiennego (grabias, 2001). „kiedy jedna osoba komunikuje się z drugą, 
ta druga zawsze mniej lub bardziej rozumie, jakie znaczenia miał komu-
nikat tej pierwszej” (Fiske, 1999, 59). Właśnie specyfika zachowań interak-
cyjnych osób z uszkodzeniami mózgu i afazją będzie celem i przedmiotem 
niniejszej rozprawy. 

co powinienem zrobić, pojawia się pewna luka między przyczynami mojej decyzji (w po-
staci przekonań i pragnień) a rzeczywistą decyzją i kolejna luka pomiędzy decyzją a wy-
konaniem działania. Luki te pojawiają się dlatego, że intencjonalne przyczyny zachowania 
nie są wystarczające, aby zdeterminować zachowanie.” (Searle, 1999, 171–172).
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Trudność metodologiczną w interpretowaniu swoistych zachowań 
językowych osób z afazją stanowić może konieczność oddzielenia prze-
jawów takich zachowań, które choć mają uwarunkowania przyczynowe –  
w tym przypadku zaburzenie mechanizmów neurofizjologicznych, to nie 
spełniają kategorii intencjonalności, są wynikiem reakcji patologicznych 
zachodzących w mózgu, które nie są często uświadamiane przez chorego, 
a przez to nie mogą być przez niego inicjowane i kontrolowane. Ten pro-
blem, przynajmniej od strony teoretycznej, wydaje się rozstrzygać koncep-
cja wytworów13 i czynności psychicznych zapoczątkowana w 1912 roku 
przez jednego z twórców polskiej psychologii – kazimierza Twardow-
skiego (1965). Zjawiska psychiczne znajdują – w myśl tej teorii – wyraz  
w trwałym lub nietrwałym wytworze psychofizycznym, który jest obser-
wowalny, powtarzalny i znaczący. rolą badacza jest na podstawie oznaki 
lub znaku odtworzyć znaczenie stanu psychicznego. W  tym psychose-
miotycznym ujęciu, które w znacznym stopniu wykorzystywało dorobek 
nauk humanistycznych, nie dokonano jeszcze ostrego rozgraniczenia po-
między symptomem (oznaką) a sygnałem wytworów psychofizycznych. 
Aplikacji teorii dokonał uczeń Twardowskiego – Władysław Witwicki, 
który zróżnicował objawy (oznaki) i informacje (znaki) dotyczące życia 
psychicznego, zwłaszcza zaś – życia uczuciowego. do wytworów pod-
dających się interpretacji zaliczył wszystkie zamierzone znaki faktów 
psychicznych, które w swej intencji kierowane są ku drugiej osobie „(…)  
w tym celu, żeby się ktoś dowiedział o pewnym stanie lub o pewnej dys-
pozycji” (1963, 25–28).

Propozycja podziału wytworów psychofizycznych zaproponowana 
przez Witwickiego  oparta jest na kryterium „intencjonalności – braku 
intencjonalności”. Podstawą komunikowania się w świetle tak postawio-
nych założeń teoretycznych jest – interpretacja czyli poszukiwanie zna-
czenia obserwowanych faktów w przebiegu interakcji społecznych.

13 Autor wpisał się w dyskusję metodologiczną nad zakresem badań fizjologicznych 
i psychologicznych. Chodziło o status takich reakcji fizjologicznych organizmu, jak np.: 
blednięcie, wyrazy mimiczne związane z określoną konfiguracją mięśni twarzy, drżenie 
rąk itp. dokonując rozróżnienia między czynnościami (np. krzyczeć, myśleć, mówić) a wy-
tworami (np. krzyk, myśl, mowa), podzielił je na trwałe i nietrwałe. Cechę trwałości przypi-
sał kazimierz Twardowski wytworom i czynnościom fizycznym, wyróżniając wśród nich 
specyficzny gatunek – czynności i wytwory psychofizyczne, które mogą, ale nie muszą być 
trwałe. Wytwory psychofizyczne powstają: „dzięki czynności psychofizycznej, tj. dzięki 
takiej czynności fizycznej, której towarzyszy czynność psychiczna, wywierająca wpływ 
na przebieg czynności fizycznej i tym samym na powstający dzięki tej czynności wytwór.” 
(Twardowski, 1965, 230).
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TEOrIA InTErAkCJOnIZMU SyMbOLICZnEgO

Interakcyjny model społeczeństwa pojawił się pod koniec XIX wie-
ku. W świetle tej koncepcji społeczeństwo interpretowano jako wytwór 
wzajemnego oddziaływania jednostek, nie zaś jako byt zdeterminowany 
przez wrodzone atrybuty poszczególnych jednostek je stanowiących14. 
Za mechanizm uspołecznienia uznawano interakcje społeczne (georg 
Simmel) bądź też działania społeczne (Max Weber). Model zakłada, że 
wszelkie struktury należy pojmować jako układy interakcji elementów 
składających się na te struktury. W ujęciu socjologii humanistycznej tymi 
oddziałującymi elementami są jednostki, które mogą świadomie kierować 
się swoimi wartościami lub interesami (Hałas, 2006).

Teoria interakcjonizmu społecznego, głosząca, że rzeczywistość spo-
łeczna wyłania się z interakcji, przyjęta została jako jeden z podstawo-
wych paradygmatów badawczych XX-wiecznej socjologii (Hałas, 2006). 
koncepcję, wyrosłą na gruncie filozofii amerykańskiego pragmatyzmu 
Charlesa S. Peirce’a, Williama Jamesa, Johna deweya, a przede wszystkim 
george’a H. Meada, rozwinął amerykański socjolog Herbert blumer, któ-
rego uznano za twórcę teorii „symbolizmu interakcyjnego”. Termin „sym-
boliczna interakcja” odnosi się do pewnego i szczególnego typu interakcji, 
jaka występuje między ludźmi. Swoistość owa wynika z faktu, że ludzie 
nie reagują w prosty sposób na swoje działania, ale je wzajemnie interpre-
tują, „definiują”. Ludzka interakcja następuje poprzez symbole, poprzez 
nadawanie znaczenia zachowaniom innych – pomiędzy bodźcem a reak-
cją zachodzi proces interpretacji (blumer, 1969). Od dawna wielu badaczy 
zachowań ludzkich postulowało uwzględnianie w opisie życia społeczne-
go takich symboli jak normy kulturowe czy wartości, ale dopiero george. 
H. Mead (1934) dokonał głębszej oceny znaczenia aktu interpretacji dla 
zrozumienia złożonych form zachowań15.

14 W funkcjonalnym ujęciu systemu społecznego Talcotta Parsonsa jednym z podsta-
wowych elementów jest interakcja, czyli działania między jednostkami. Podobnie w Sym-
bolizmie interakcyjnym – istnienie społeczeństwa jest możliwe tylko dzięki odtwarzaniu 
i podtrzymywaniu sytuacji interakcyjnych. również w koncepcji „strukturacji” Anthony 
giddensa – struktura społeczna istnieje dzięki interakcjom, które są zależne od uwarunko-
wań strukturalnych danego społeczeństwa czy danej grupy społecznej (por. Hałas, 2006).

15 koncepcja społeczeństwa jako symbolicznej interakcji – choć często przywoływana 
– rzadko była formułowana systematycznie. Częściowe, z reguły fragmentaryczne,  za-
łożenia, że rzeczywistość społeczna wyłania się z interakcji, przywoływane są w pracach 
wielu socjologów, przede wszystkim Charlesa Hortona Cooleya, Williama I. Thomasa, ro-
berta E. Parka. Ernesta W. burgessa, Floriana Znanieckiego, Ellswortha Farisa czy Jamesa 
Mickela Williamsa.
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kluczowym założeniem koncepcji g. H. Meada było stwierdzenie, że 
człowiek wyposażony jest w Jaźń16, przez co może on być przedmiotem 
własnych działań. W stosunku do samego siebie może działać tak samo, 
jak może to czynić wobec innych ludzi17. To, w jaki sposób człowiek od-
działuje na samego siebie, daje się łatwo zaobserwować empirycznie. Ową 
zdolność oddziaływania na samego siebie uznaje Mead za główny mecha-
nizm, który umożliwia człowiekowi wskazanie sobie samemu rzeczy znaj-
dujących się w otoczeniu i kierowanie swymi działaniami18. Istota ludzka 
staje wobec świata wyposażona w mechanizm umożliwiający udzielanie 
sobie samej wskazań. dzięki takiemu właśnie mechanizmowi do konuje 
się interpretacja działań innych ludzi. Zinterpretować czyjeś działanie – 
to znaczy wskazać samemu sobie, że ma ono takie lub inne znaczenie. Ta 
zdolność udzielania samemu sobie wskazań ma – według Meada – dwoja-
kie znaczenie. Po pierwsze, pozwala wskazać coś – to znaczy wydobyć to 
coś z kontekstu, wyodrębnić je, nadać temu znaczenie, lub – w terminologii 
Meada – uczynić zeń przedmiot (Mead, 1975), po drugie zaś, umożliwia 
zaplanowanie swojego działania jako reakcji na określone doświadczenie.

Przedmiotem jest to wszystko, co człowiek sobie wskazuje, nie należy 
więc go utożsamiać z bodźcem, nie jest to bowiem czynnik o charakterze 
zewnętrznym, który oddziałuje na jednostkę i który można w oderwaniu 
od niej zdefiniować. Istotą przedmiotu jest jego znaczenie nadawane mu 
przez jednostkę, przedmiot jest zatem pochodną dyspozycji człowieka 
do podjęcia działania. Udzielanie samemu sobie wskazań to ciągły pro-
ces przepływu informacji, w którym człowiek postrzega rzeczy, ocenia je, 

16 Czterema podstawowymi kategoriami teorii interakcjonizmu społecznego Meada 
są: Umysł  – rozumiany jako proces myślenia, który pociąga za sobą umiejętność „roz-
ważania” alternatywnych możliwości działania; Jaźń – definiowany jako jednostkowa 
tożsamość z samym sobą, świadomość swojej odrębności; Interakcja – określana jako 
wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, polegające na obustron-
nym wpływaniu na swoje zachowania; Społeczeństwo – ujmowane jako forma życia 
zbiorowego ludzi, oparta na interakcjach pomiędzy jednostkami, które tworzą samowy-
starczalną zbiorowość (Mead, 1975).

17 każdemu z nas dobrze znane są zachowania tego rodzaju, kiedy człowiek unosi się 
gniewem na samego siebie, czyni sobie samemu wyrzuty, jest z siebie dumny, kłóci się sam 
z sobą, próbuje dodać sobie samemu odwagi, mówi sobie, że powinien „zrobić to, a to”, 
lub „nie czynić tamtego”, wyznacza sobie cele, zawiera sam z sobą kompromisy i planuje 
swoje przyszłe działania (blumer, 1984).

18 „Człowiek wskazuje sobie to wszystko, czego jest świadomy: tykanie zegara, pu-
kanie do drzwi, pojawienie się znajomego, uwagę towarzysza, stwierdzenie, że ma jakieś 
zadanie do wykonania lub że złapał grypę. I odwrotnie – wszystko, czego sobie nie uświa-
damia, ipso facto nie podlega procesowi wskazywania. świadome życie człowieka od chwi-
li przebudzenia do momentu zaśnięcia jest nieprzerwanym strumieniem udzielanych sa-
memu sobie wskazań przedmiotów, z którymi ma do czynienia i które bierze pod uwagę”  
(blumer, 1984, 73).
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nadaje im znaczenie, po czym na tej podstawie podejmuje decyzję dzia-
łania. Istota ludzka znajduje się w środowisku przedmiotów, które na nią 
oddziałują, ale też tworzy swoje przedmioty poprzez swą nieprzerwaną 
działalność19. Tak właśnie – według g. H. Meada –  wyraża się działanie 
posługujące się symbolami (Mead, 1975, blumer, 1969). 

Inną konsekwencją faktu, że człowiek udziela sam sobie wskazań, 
polega na tym, że jego działania nie stanowią jedynie wyzwolenia re-
akcji, lecz są przez nią tworzone, konstruowane. Podejmując działania, 
człowiek uprzytamnia sobie różne czynniki, które powinien uwzględnić  
w planowaniu swojego działania. Musi mianowicie określić, co konkretnie 
chce zrobić i w jaki sposób będzie to realizował, musi uświadomić sobie 
różne okoliczności, które mogą okazać się sprzyjające owym działaniom, 
oraz takie, które mogą je uniemożliwić, musi wziąć pod uwagę żądania, 
oczekiwania, zakazy i zagrożenia, jakie objawiać się mogą w sytuacji,  
w której działa (Mead, 1975).

konstruowanie działania przez jednostkę dokonuje się zawsze  
w kontekście społecznym. działanie grupowe polega na wzajemnym 
dostosowywaniu indywidualnych poczynań, kiedy poszczególni ludzie 
dopasowują swoje działania do działań innych na podstawie rozpozna-
nia ich faktycznych lub zamierzonych zachowań.  W ten sposób – według  
Meada – istota ludz ka „wchodzi w rolę innych”, zarówno w rolę okre-
ślonej osoby, jak też grupy („zgeneralizowanych innych”) (Mead, 1975, 
blumer, 1969, Hałas, 2006). 

Według autora koncepcji, udzielania samemu sobie wskazań nie spo-
sób zakwalifikować jako „siły” – wewnętrznej czy zewnętrznej – oddzia-
łującej na jednostkę i skłaniającej ją do podjęcia działania, bowiem naciski 
środowiskowe, wewnętrzne bodźce, popędy biologiczne, pragnienia, po-
stawy, uczucia, idee itp. nie wyczerpują ani nie wyjaśniają procesu udzie-
lania samemu sobie wskazań20. Wskazując sobie określone zjawiska, czło-
wiek umieszcza się niejako ponad nimi i może następnie na nie oddziały-
wać, odrzucając je lub przekształcając wedle tego, jak je definiuje czy inter-
pretuje. Procesu udzielania samemu sobie wskazań nie da się wyjaśnić za 
pomocą czynników, które je poprzedzają. Proces ten jest czymś odrębnym 

19 „W każdym ze swoich niezliczonych działań – czy to mniej istotnych, jak ubieranie 
się, czy też ważniejszych – jak przygotowywanie się do podjęcia kariery – istota ludzka 
wskazuje sama sobie różne przedmioty, nadaje im zna czenie, ocenia ich przydatność dla 
swego działania i podejmuje decyzje na podstawie owej oceny” (blumer, 1984, 75).

20 „Proces ten jest odrębny w tym sensie, że istota ludzka wskazuje sobie i interpretuje 
ukazanie się lub pojawienie takich rzeczy, odnotowując określone żądania społeczne, jakie 
wobec niej istnieją, uznając nakaz, stwierdzając, że jest głodna, że ma ochotę coś kupić, 
świadoma, że żywi takie, a nie inne uczucia, że nie lubi jadać z kimś, kim pogardza, lub że 
rozmyśla nad wykonaniem jakiejś konkretnej rzeczy” (blumer, 1984, 76).
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sam w sobie i jako taki musi być uznawany oraz badany. Zachowanie jed-
nostki jest więc wynikiem sposobu, w jaki interpretuje zjawiska i konstru-
uje własne działanie (blumer, 1969).

TEOrIA InTErAkCJI W SOCJOLIngWISTyCE

Pojęcie interakcji w polskiej socjologii rozwijał M. Ziółkowski. We-
dług badacza, „interakcja to sposoby działań jednostki w konkretnych sy-
tuacjach oraz stosowane potocznie zabiegi rozumienia i dostosowywania 
się działań partnerów” (Ziółkowski, 1981, 21), zatem: działania jednostki 
i jej partnerów nie są dowolne, zależą od sytuacji, w jakiej interakcja za-
chodzi, reguł życia utrwalonych w danym społeczeństwie i kodu języko-
wego niosącego dziedzictwo kulturowe. działania językowe partnerów są 
wynikiem socjalizacji. W procesie socjalizacji badacz wyróżnia trzy etapy:

– człowiek uczy się dopasowywać swoje zachowania do zachowań 
partnerów;

– zdobywa umiejętności określania znaczeń zjawisk społecznych  
i hierarchizowania tych zjawisk;

– opanowuje sztukę patrzenia na siebie z perspektywy innych 
uczestników życia społecznego (Ziółkowski, 1981, 56).

na grunt polskiej socjolingwistyki koncepcję interakcji wprowadził  
S. grabias (1997). Interakcja jest w tej koncepcji związana z właściwościa-
mi biologicznymi człowieka, procesami językowymi, właściwymi istocie 
ludzkiej i regułami życia społecznego, będącego doświadczeniem jednost-
ki. Według badacza, interakcja ma charakter językowy, dokonuje się po-
przez język, bo to język nadaje zachowaniom człowieka swoisty charak-
ter, odróżniając zachowania ludzkie od zachowań innych istot żywych. 
Język obiektywizuje poznanie rzeczywistości, narzucając jednostkom 
intersubiektywne kategorie oglądu rzeczywistości. Człowiek poznaje 
świat poprzez zmysły, te dostarczają mu wiedzy subiektywnej , niepo-
wtarzalnej, niedostępnej innym jednostkom. I chociaż zmysły każdego 
człowieka działają w ramach biologicznych uwarunkowań gatunku, to 
doświadczenia zmysłowe dostarczają indywidualnych danych, decydu-
jących o niedających się utożsamić możliwościach ludzkich zachowań. To 
język porządkuje te doznania w swych intersubiektywnych, bo wspól-
nych w obrębie grup społecznych, strukturach. Język intelektualizuje po-
znanie, przemieniając biologiczną, zmysłową  orientację w rzeczywistości  
w ogląd umysłowy. 

kategorie językowe mają strukturę bytów mentalnych. Według S. gra-
biasa są nimi kategorie gramatyczne – jako byty organizujące podsystemy 
języka, pojęcia – jako właściwe gatunkowi ludzkiemu, uniwersalne mo-
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dele porządkowania doświadczeń, kategorie tekstowe – jako uniwersalne 
struktury warunkujące ludzkie działanie (dialogowe formy wypowiedzi) 
i refleksję niezbędną do zrozumienia świata (narracyjne formy wypo-
wiedzi).  Język jest wreszcie najbardziej precyzyjnym narzędziem, które 
umożliwia budowanie przekazu wiedzy zgodnie z intencjami nadawcy  
i umożliwia mu dotarcie do intencji odbiorcy. 

Wa r u n k i  k r e o wa n i a  i  o d b i o r u  z a c h o wa ń
Zachowania człowieka są wypadkową czynników:
– kulturowych kategorii interpretacyjnych przyjętych w danej grupie 

społecznej, zdobytych w procesie socjalizacji (determinuje je pochodzenie 
społeczne, wykształcenie, zawód);

– wpływu innych grup społecznych, które w odmienny sposób  
interpretują rzeczywistość i wypracowały odmienne systemy wartości;

– zachowania człowieka którym mogą sterować grupy, w jakich nigdy 
nie uczestniczył, ale ich wzory z jakichś powodów akceptuje (cechy oso-
bowościowe)21;

– stanu uświadomienia swoich działań, celów i wartości versus auto-
matyzacja zachowań (grabias, 1997).

O d b i ó r  z a c h o wa ń  innych uczestników interakcji jest natomiast 
warunkowany poprzez następujące zmienne:

– docieranie do psychicznych stanów nadawcy (dokonuje się przez 
ocenę sygnałów nadawcy i kojarzenie ich ze stanami psychicznymi, utoż-
samianymi na zasadzie introspekcji z własnymi stanami);

– orzekanie o spójności zachowania (odczytywanie stanów psychicz-
nych nadawcy na tle sytuacji fizycznej (ujmowanej w kategoriach prze-
strzennych i czasowych), sytuacji społecznej (ujmowanej w kategoriach 
ról społecznych) i odkrywaniu sygnalizowanych przez określone zacho-
wania jego chceń; stopień sensowności zachowań wyznacza spójność tych 
trzech komponentów);

21 W socjologii i psychologii społecznej używany jest termin „uogólniony inny”, 
który określa ogólne reguły społeczne, normy i wartości, które jednostka społeczna zaczy-
na dostrzegać w procesie socjalizacji wtórnej i pojmować, że reguły, według których działa, 
nie są regułami tylko jej znaczących innych, czyli bliskich osób, z którymi się utożsamia, 
ale są one ogólnie przyjęte w społeczeństwie; oraz terminy „znaczący inny” lub „osoba 
znacząca”, które określają osoby odgrywające istotną rolę w socjalizacji przy kształtowa-
niu się osobowości jednostki społecznej. W socjalizacji pierwotnej są to rodzice lub rzadziej 
opiekunowie. W socjalizacji wtórnej mogą to być inne osoby wywierające znaczny wpływ 
na system wartości lub wzorce zachowań jednostki – nauczyciele, księża, zwierzchnicy  
w pracy zawodowej, małżonkowie – zależnie od sytuacji, w jakiej znalazła się jednostka, 
oraz od wcześniej już ukształtowanych struktur osobowości. Od znaczących innych jed-
nostka społeczna uczy się, często poprzez naśladownictwo, odgrywania podstawowych 
dla danego społeczeństwa ról społecznych (Hałas 2006).
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– identyfikowanie się z postawą nadawcy lub jej odrzucenie; dopełnie-
niem tych dwu skrajnych reakcji jest postawa obojętności (grabias, 1997).

Interakcja w koncepcji S. grabiasa jawi się więc jako „układ dwu 
przylegających do siebie procesów: procesów nadawania znaczeń za-
chowaniom ludzkim oraz procesu dostosowywania własnych zachowań 
do zachowań członków danej grupy społecznej” (grabias, 2007, 358).  
Z przyjętych przez autora założeń wynika, że teoria interakcji musi naj-
pierw uwzględniać rolę języka w organizowaniu sensów (poznaniu rze-
czywistości) oraz w organizowaniu przekazu, przekazywaniu wiedzy  
o rzeczywistości innym. Obydwie role wzajemnie się dopełniają i umożli-
wiają skuteczność procesu interakcji w sytuacji, gdy spełnione są następu-
jące, niżej podane warunki. 

1. Warunek tożsamości wiedzy o sobie i o świecie, która jest pochod-
ną uczestnictwa w życiu społecznym, bowiem im doświadczenia roz-
mówców są bardziej do siebie zbliżone, tym skuteczniejsze są interakcje, 
w które wchodzą.

2. Warunek strukturalnej tożsamości wiedzy o sobie i o świecie, któ-
ry wyraża się tym, że osoby posługujące się tym samym językiem etnicz-
nym mają w podobny sposób ustrukturowaną wiedzę o rzeczywistości, 
bowiem język dostarcza intersubiektywnych kategorii poznania świata.

3. Warunek tożsamości struktury i zasobów wiedzy na temat przed-
miotu interakcji, który jest spełniony wówczas, gdy zasoby wiedzy roz-
mówców o danym obiekcie czy zdarzeniu są porównywalne – im bardziej 
zbliżone są do siebie struktury tej wiedzy, tym bardziej interakcja bywa 
skuteczna22.

4. Warunek tożsamości wzorców przekazu i sposobów ich realizacji, 
który wiąże się z tym, że skuteczność przekazu wymaga znajomości wzor-
ców interakcyjnych zwyczajowo przypisanych interakcjom społecznym 
oraz umiejętności realizacji tych wzorców w zachowaniach werbalnych 
i niewerbalnych. Wydaje się, że im bardziej zachowanie interakcyjne jest 
realizowane według scenariusza zachowań stereotypowych, zgodnych  
z powszechnie uznanymi wzorcami, tym bardziej jest ono skuteczne (gra-
bias, 2007). 

22 Pojęcie reprezentacji wiedzy w rzeczywistości odrzucają niektóre postkognitywne 
koncepcje umysłu. na przykład  H. Maturana i F. Varela, autorzy teorii „samostwarza-
nia się organizmów” (gr. autopoieis)  przyjmują tezę, że „rzeczywistość jest zawsze czyjąś 
rzeczywistością”, gdyż wiedza, będąca zawsze wynikiem czyjegoś doświadczenia, jest 
konstruowana wyłącznie w organizmie osoby poznającej. Wiedza stanowi więc własność 
jednostki, a świat prezentuje się każdemu w taki sposób, w jaki jest w stanie poznać go 
zmysłami. Są co prawda uniwersalne, ludzkie sposoby konstruowania wiedzy, ale istnieją 
indywidualne ograniczenia w jej zdobywaniu (Maturana, Varela, 1998).
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Podobny wątek  społecznego funkcjonowania człowieka w swoim 
głównym dziele analizował Alfred Schütz (2008).23 krytykując słabości 
Weberowskiej metody verstehen, czyli współodczuwającej introspekcji ba-
dacza w stosunku do obiektu swoich dociekań socjologicznych, co wy-
magałoby podzielania przez ludzi wspólnych znaczeń, Schütz starał się 
znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to się staje, że ludzie podzielają su-
biektywne znaczenia sytuacji. W swoich rozważaniach Schütz przyjął tezę 
Husserla, że każdy człowiek posiada swój „świat życia” (Lebenswelt), któ-
ry przyjmuje za coś oczywistego. Ludzie sądzą, że dzielą ten sam świat 
życia i działają tak, jak gdyby żyli we wspólnym świecie doświadczeń  
i doznań. A. Schütz uważał, że poznanie procesów społecznych możliwe 
jest tylko poprzez obserwację interakcji, w których jednostki zaczynają po-
dzielać ten sam świat. Podstawowym elementem myśli austriackiego filo-
zofa była intersubiektywność, czyli tworzenie się i utrzymywanie wspól-
nego, subiektywnego świata dla różnych jednostek wchodzących ze sobą 
w liczne interakcje.

A. Schütz (2008) używał również określenia „wiedza podręczna” dla 
oznaczenia ogółu zasad i przepisów społecznych, które umożliwiają lu-
dziom działanie w świecie społecznym. Jest to wiedza praktyczna, któ-
ra oceniana jest ze względu na swoją skuteczność. Zasób wiedzy, przy-
swajany w procesie socjalizacji, stanowi absolutną rzeczywistość działań 
każdego człowieka i nadaje sens wszelkim zdarzeniom. Ludzie, nawią-
zując stosunki z innymi, przyjmują zasadę „wzajemnej przekładalności 
perspektyw”, co oznacza, że każdy człowiek traktuje innych, jak gdyby 
posiadali ten sam zasób wiedzy podręcznej bez względu na różnice ich 
doświadczeń życiowych. W trakcie interakcji ludzie mają tendencję do 
ignorowania różnic w biografii i działają na zasadzie domniemania, że 
świat jest taki sam dla wszystkich. Taktyką ułatwiającą interakcje są „typi-
fikacje”, polegające na klasyfikowaniu różnorodnych zachowań w podob-
ne do siebie typy. Wchodząc w kolejne interakcje, nie musimy analizować 
szczegółowo zachowań, a używamy raczej wypracowanych wcześniej ty-
pifikacji. Według S. grabiasa (1997) reguły rządzące komunikacją języko-
wą, rządzą również mową24. 

23 W swoich pracach A. Schütz rozwijał fenomenologię Edmunda Husserla, łącząc ją 
z rozwijaną przez Maxa Webera teorią działania oraz z amerykańskim interakcjonizmem 
symbolicznym. A. Schütz nie był nigdy bezpośrednio uczniem Husserla, ale prowadził 
intensywne studia nad jego dziełami. Pierwsza książka A. Schütza Der sinnhafte Aufbau der 
sozialen Welt, która ukazała się w 1932, spotkała się z dużym zainteresowaniem naukow-
ców, w tym samego Husserla, który rozpoczął ożywioną korespondencję z Schützem.

24 na ten temat wykształciły się w nauce dwa skrajne stanowiska: kreacjonizmu filo-
zoficznego: „Język każdego człowieka jest jego osobistą  inwencją” (krąpiec) oraz deter-
minizmu społecznego: „Człowiek nie dlatego mówi w określony sposób, że tak chce, lecz 
dlatego, że musi mówić w ten sposób” (Humboldt). 
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dalszy ciąg refleksji S. grabiasa o regułach interakcji dotyczy wiedzy. 
Przyjmuje, że ludzkie poznanie zdeterminowane jest dwoma rodzajami 
wiedzy: subiektywną i uspołecznioną. Jako przykład skrajnego subiekty-
wizmu poznawczego przywołuje poglądy A. korzybskiego (1958), według 
którego każdy człowiek ma własne  możliwości poznawcze, warunkowa-
ne jego biologią i psychiką i stosowne do tych możliwości doświadcze-
nia; każda jednostka ludzka jest osobną „sytuacją biograficzną”, dlatego 
struktury poznawcze poszczególnych ludzi są niepowtarzalne. W kon-
cepcji Meada (1975), przyjmuje się subiektywność doznań, ale możliwość 
zachodzenia interakcji objaśnia się za pomocą mechanizmu „negocjacji in-
terakcyjnej”. Tylko negocjacja pozwala przypisać przedmiotowi interakcji 
uzgodnione przez jej uczestników znaczenie. konstruktywistyczne teorie 
umysłu uczyniły z subiektywizmu poznawczego zasadę istnienia wszel-
kich organizmów żywych, także człowieka. Według gregory batesona 
poznanie jest zawsze procesem autoreferencji, a umysł jest systemem au-
toreferencjalnym (bateson, 1996; bateson & bateson, 1987). W tej koncepcji 
umysł ludzki rozumiany jest jako samoopisująca się relacja, w której język 
pełni funkcję narzędzia samointerpretacji i samonarracji, ale umysł jest 
zjawiskiem obecnym w całej przyrodzie ożywionej, a jego funkcja polega 
na dokonywaniu rozróżnień świata-i-siebie25. 

Stanowisko to potwierdza pogląd słynnego psychologa szwajcar-
skiego, twórcy tzw. strukturalizmu genetycznego, Jeana Piageta, który 
twierdził, że: “Inteligencja (istota inteligentna) organizuje świat poprzez 
organizowanie samej siebie.” Perspektywa autoreferencyjna nakazuje po-
traktować umysł jako relację, a nie jako substancję. Umysł przejawia się  
w działaniu, jest tworem z natury swej aktywnym, lecz jest również czymś 
więcej niż tylko epifenomenem systemu nerwowego. Umysł przejawia się 
w powiązaniu, które konstruuje pomiędzy swoimi wewnętrznymi stana-
mi a tym, jaki skutek przynosi jego działanie poprzez działania. Teoria 
autopoiesis podkreśla biologiczne uwarunkowanie naszego poznania. Po-

25 bateson traktuje zatem umysł jako system cybernetyczny zamknięty organizacyj-
nie – na poziomie zasad, a otwarty strukturalnie – na poziomie funkcjonowania. W po-
dejściu artykułowanym przez radykalny konstruktywizm (glaserfeld, 1995) i teorię pod-
trzymywania stałej organizacji procesów w systemie żywym autopoieis (Maturana, Varela 
1998), umysł nie jest ograniczony wyłącznie do aktywności poznawczej danego organi-
zmu, ale tworzy systemową całość razem ze zdarzeniami i przedmiotami, które realizu-
ją jego najszerzej pojęte funkcje poznawcze. W tych koncepcjach umysł jest rozumiany 
jako wieloskładnikowy i wielopoziomowy system poznawczy zdolny do samodzielnego, 
autonomicznego różnicowania bodźców w swoich procesach wewnętrznych i w swoim 
otoczeniu. Istnienie umysłu jest zawsze kwestią organizacji procesów poznawczych za-
chodzących w organizmach żywych, jeśli przyjąć, że tylko w nich i w systemach przez nie 
tworzonych zachodzą procesy umysłowe (Skibiński, 2003). 
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znanie nie ma miejsca bez odniesienia go do aktywności organizmu żywe-
go. Maturana pisze: „Umysł nie jest w głowie. Umysł jest w zachowaniu.” 
Poznanie w tym ujęciu to zjawisko ściśle interaktywne. Umysł nie JEST, 
lecz PrZEJAWIA się w konkretnym, wcielonym działaniu. Wiedza ludzka 
nie jest tym samym pewnym dyskursem czy rodzajem zapisu, ale raczej 
sposobem bycia konkretnej jednostki, tym, co ona robi, w wymiarze sensu 
jej działań, poprzedzających je zdarzeń (Skibiński, 2003).

Z pojęciem autoreferencyjnego i rekursywnego charakteru naszego 
poznania koresponduje pojęcie samowartości (Eigen-values), wprowadzo-
ne przez Heinza von Foerstera (1981), które oznacza takie wewnętrzne pa-
rametry zachowania, które powodują wytwarzanie tych samych stanów, 
które je wywołały. Samowartości wpływają na działania w taki sposób, 
iż w powtarzających się cyklach operacji prowadzą do odtworzenia się 
pewnej stałej wartości decydującej ostatecznie o ustabilizowaniu się spo-
strzeganego „obiektu” lub „zdarzenia”. Wraz z ewolucyjnym rozwojem 
człowieka rozwija się kultura oparta na organizującej roli języka. Właści-
wością wyróżniającą kulturę ludzką jako sferę językową nie jest jedynie 
istnienie w niej procesów interpretacyjnych, ale przede wszystkim pro-
cesów autointerpretacyjnych. Współczesny filozof amerykański Charles 
Taylor (1983) pisze, że człowiek to istota samointerpretująca się. Autoin-
terpretacja jako ludzka definicyjna cecha gatunkowa podkreślona została 
wyraźnie w koncepcjach biosemiotycznych26 (Skibiński, 2003).

APLIkACJA TEOrII InTErAkCJI W OPISIE ZACHOWAń 
JęZykOWyCH CHOryCH Z AFAZJą 

każde zachowanie człowieka, w tym również czynności językowe, 
współczesna psychologia, wbrew dawnym ujęciom behawioralnym, poj-
muje jako zachowania zhierarchizowane, organizujące się jednocześnie na 

26 Język sam w sobie, jako narzędzie autoreferencyjne, odbijające samo siebie, skłania 
do nieustannego definiowania się, rozpisywania siebie w opowieściach, w których czło-
wiek jest zwykle „(pod)tytułem, a tylko czasem autorem”. Zdolność do opisywania się, 
do ciągłego komentowania, tworzenia przypisów i przypisów do przypisów, tak wszech-
obecna w kulturze słowa pisanego, jest kolejnym przykładem działania autoreferencji jako 
podstawowego mechanizmu organizacji ludzkich procesów poznawczych. Wyklęta nie-
gdyś ze świata logiki autoreferencja, źródło paradoksów, jawi się jako niezbędny, (auto)
definicyjny składnik ludzkiego świata kulturowego. W autoreferencyjnej, ustawicznej 
praktyce nazywania siebie, wyłaniania siebie w dyskursach, poszukujemy i ustanawia-
my własną tożsamość. Ten motyw domagania się od siebie samego siebie, w nazwaniu,  
w etykiecie, wyznacza nasze ludzkie i międzyludzkie aktywności. Można wręcz przypusz-
czać, że poprzez praktykę nazywania siebie, wyjaśniania siebie, próbujemy siebie samych  
w jakiś sposób dopełnić znaczeniowo (Skibiński, 2003).
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różnych pod względem stopnia złożoności poziomach. W każdej czynno-
ści istotną rolę odgrywa zachowanie odpowiedniej kolejności poszczegól-
nych etapów w jej przebiegu, a także zachowanie ich odpowiedniej hierar-
chii (Tomaszewski, 1969). 

W realizacji czynności mowy każdego człowieka ujawniają się aspek-
ty wchodzące w zakres zachowań społecznych i indywidualnych27. W ob-
ręb zachowań wspólnych włącza S. grabias (1994): 

– kompetencję językową (inwentarz fonemów, leksemów oraz reguły 
budowania gramatycznie poprawnych i sensownych zdań), na którą skła-
da się: kompetencja fonologiczna, morfologiczna i składniowa)28;  

– kompetencję komunikacyjną (wiedzę na temat statusu kodów języ-
kowych i na temat reguł budowania wypowiedzi odpowiednich do sy-
tuacji), składa się na nią kompetencja stylistyczna, społeczna, sytuacyjna  
i pragmatyczna;  

– kompetencję kulturową (wiedzę na temat otaczającej rzeczywisto-
ści, systemu wartości obowiązującego w danej kulturze oraz interpretacji 
zjawisk będącej efektem tkwiącej w języku potocznej wiedzy o świecie, 
która powstaje przy udziale języka29).

27 Społeczny aspekt mowy uwzględnia również definicja L. kaczmarka: “(...) w akcie 
tym osoba mówiąca (nazwijmy ją nadawcą) przekazuje informację, a rozmówca (nazwij-
my go odbiorcą) ją odbiera. Oba te procesy – przekazywanie informacji i jej odbiór, są 
możliwe tylko dzięki temu, że zarówno nadawca, jak i odbiorca (...) znają ten sam (...) 
język”, dalej – rozpatrując mowę w aspekcie indywidualnym – autor podkreśla, że “bu-
dowanie i odbiór wypowiedzi stanowią jedną całość, są nierozłącznymi komponentami 
mowy” (kaczmarek, 1988, 22).

28 Przywołując mentalistyczne ujęcie terminu „kompetencja” Chomsky’ego, zdaję 
sobie sprawę, że termin ten obecnie jest nadużywany. badacze generują coraz to nowe 
typy kompetencji: jest kompetencja stylistyczna, aksjologiczna, komunikacyjna, logiczna. 
Wszelkie pokłady wiedzy uznaje się za kompetencje. Przyjęte w niniejszej pracy rozumie-
nie tego terminu bliskie jest neurolingwistycznemu pojmowaniu kompetencji, w którym 
wiedza w umyśle osoby z afazją jest wiedzą dotyczącą języka i komunikacji, jest to wiedza 
ustrukturowana. należy również założyć nawet i to, że jest ona inaczej ustrukturowana 
niżeli w umyśle osoby bez afazji. Podjęto próbę dotarcia do tej wiedzy poprzez zachowa-
nia zewnętrzne. Z tego uczyniono  postępowanie badawcze. badacz afazji jest skazany na 
jedną z dwóch dróg: idąc od interakcji, dochodzi do systemu lub może pominąć interakcję  
i skupić się na opisie poszczególnych podsystemów. W prezentowanych padaniach podję-
to tę pierwszą drogę: analizę zachowań językowych w najszerszym kontekście. Te zacho-
wania ujęto w ich społecznych  i biologicznych uwarunkowaniach. Istnieje, rzecz jasna, 
różnica między koncepcją Chomsky’ego i jej operacjonalizacją, ale operacjonalizacja poję-
cia „kompetencji“  okazuje się dobrym narzędziem do opisu patologii zachowań ludzkich 
w afazji.

29 S. grabias powołuje się tutaj na tezę Herdera-Humboldta, która udowadnia, że ob-
raz rzeczywistości jest zawarty w języku i programuje w umyśle jednostki poznanie świata 
(por. grabias, 1994, 18, przyp. 12).
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bliska pojęciu “kompetencji językowej”, wprowadzonemu przez 
n. Chomsky’ego jest sprawność systemowa, czyli umiejętność budowania 
zdań gramatycznie poprawnych. W jej obrębie mieści się grupa sprawno-
ści, które stanowią o fizycznym kształcie  wypowiedzi, a które F. grucza 
(1983) nazywa sprawnościami formacyjnymi. należą tu: sprawności sub-
stancjalne (pozwalające realizować wypowiedzi w postaci sygnałów aku-
stycznych, optycznych, taktylnych) oraz sprawności gramatyczne (mor-
fologiczne, syntaktyczne). druga grupa sprawności dotyczy umiejętności 
operowania morfemami, wyrazami i zdaniami  oraz ich odniesienia do 
kontekstu (sprawności semantyczne i pragmatyczne).

Sferę zachowań indywidualnych wyznaczają – zdaniem grabiasa – 
swoiste dla każdego człowieka sposoby realizacji tekstu, w których ujaw-
nia się psychiczna i fizyczna charakterystyka jednostki ludzkiej. Możli-
wości komunikacyjne człowieka są wynikiem integracji dwu rodzajów 
umiejętności:

– sprawności systemowej (polegającej na budowaniu zdań zgodnie 
z regułami danego języka), w obrębie których znajdują się sprawności 
substancjalne  (pozwalające budować zdania w postaci sygnałów dźwię-
kowych, optycznych i taktylnych) oraz sprawności gramatyczne (morfo-
logiczne i syntaktyczne);

– sprawności komunikacyjnej (umożliwiającej budowanie wypo-
wiedzi dialogowych i narracyjnych); należą do niej następujące sprawno-
ści: stylistyczna, społeczna, sytuacyjna, pragmatyczna.

Warunkiem nabycia zarówno kompetencji kulturowej, jak też komu-
nikacyjnej jest – według autora – wcześniejsze dysponowanie systemem 
językowym. grabias wprowadza ponadto rozróżnienie na:

– sprawności percepcyjne (pozwalające budować kompetencje): za-
licza do nich autor: słuch fizyczny, słuch muzyczny oraz słuch fonema-
tyczny, 

– sprawności realizacyjne (umożliwiające korzystanie w procesie 
komunikacji z zawartych w umyśle kompetencji) (grabias, 1994). 

W późniejszej,  rozwiniętej wersji swojej koncepcji, cytowany autor 
dzieli  sprawności na umysłowe i biologiczne. do umysłowych zalicza:  
językową sprawność systemową, społeczną, sytuacyjną i pragmatyczną,  
a do biologicznych: sprawny słuch fizyczny, właściwie funkcjonujący słuch 
fonematyczny30, właściwie funkcjonujący słuch muzyczny, mobilny mózg 

30 Usytuowanie funkcji słuchowych związanych ze zdolnością do analizy i syntezy 
dźwięków mowy (tzw. słuch fonematyczny) w obrębie sprawności o charakterze bio-
logicznym budzi pewne wątpliwości, wszak wydaje się, że zdolność do różnicowania  
i identyfikowania głosek jest raczej zdolnością natury umysłowej i jest związana nie tyle  
z biologicznymi uwarunkowaniami słuchowych funkcji człowieka ile z percepcją słucho-
wą wynikającą ze znajomości konkretnego systemu językowego.
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i wydolną pamięć, właściwie funkcjonujący obwodowy układ nerwowy  
i działające bez zakłóceń mięśniowe i kostne układy narządów mowy 
(grabias, 1997a).

dla interpretacji zaburzeń mowy zaprezentowana typologia okazu-
je się szczególnie użyteczna, wykazuje bowiem zależność występowania 
jednostki patologii mowy od zdiagnozowanych typów wiedzy i spraw-
ności. W przypadkach zaburzeń mowy u osób,  które nabyły wcześniej 
system językowy (kompetencję językową), a wraz z nim opanowały  re-
guły jego użycia (kompetencję komunikacyjną) i przyswoiły sobie wiedzę 
o otaczającej rzeczywistości (kompetencję kulturową), trudności natury 
językowej w zakresie nadawania i odbioru mowy (sprawności realiza-
cyjnych i percepcyjnych) nie muszą wiązać się z rozpadem kompetencji 
komunikacyjnej czy kulturowej. rozpad zdolności do budowania wypo-
wiedzi słownych ze zdań gramatycznie poprawnych (sprawności syste-
mowej) nie przesądza o rozpadzie zdolności do budowania wypowiedzi  
w jakimś niewerbalnym subkodzie języka czy zachowań komunikacyj-
nych adekwatnych do społecznej rangi rozmówcy, sytuacji mówienia czy 
przyjętej intencji komunikacyjnej (Panasiuk, 2001a). 

Przyjmując za g. A. Millerem, E. galanterem i k. H. Pribramem (1980) 
hierarchiczny charakter organizacji zachowań ludzkich, dla interakcji ję-
zykowej wyznaczmy następujący model teoretyczny:

– InTEnCJA – założony cel komunikacyjny;
– PLAn – zespół procedur służących osiągnięciu celu komunikacyj-

nego nadawcy;
– STrATEgIE – zachowania komunikacyjne w obrębie danego  

planu;
– kOMPETEnCJA JęZykOWA, kOMUnIkACyJnA – wiedza  

o użyciu językowych środków werbalnych i językowych środków niewer-
balnych adekwatnych do realizacji planu;

– SPrAWnOść JęZykOWA I kOMUnIkACyJnA – możliwości 
realizacji PLAnU za pomocą językowych środków werbalnych i języko-
wych środków niewerbalnych.

– kOMPETEnCJA kULTUrOWA – wiedza nadawcy i odbiorcy  
o otaczającej rzeczywistości (Panasiuk, 2000b).

Zakłócenia języka w afazji mają charakter regularny (Panasiuk, 
2000d). również wykorzystywane sposoby przełamania deficytów języ-
kowych przebiegają według pewnych standardów wyznaczonych fizjo-
logią mózgu, charakterem systemu rodzimego języka oraz regułami za-
chowań społecznych. Mechanizmami organizującymi przekaz językowy 
pacjenta afatycznego są zatem z jednej strony dezintegracja, z drugiej zaś 
strony kompensacja.
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badania sprawności komunikacyjnej chorych z uszkodzeniami le-
wej półkuli mózgu i afazją dowodzą, że w patologii mowy, gdy defi-
cyty percepcyjne lub realizacyjne utrudniają komunikację językową  
z otoczeniem, człowiek wytwarza swoiste sposoby obejścia tych trud-
ności. Spośród ograniczonego zaburzeniem mowy inwentarza środków 
językowych wydobywa te, które najlepiej realizują daną intencję komu-
nikacyjną, lub wykorzystuje inne, parajęzykowe (niewerbalne) sposoby 
komunikowania (Panasiuk, 1999b, 2000b). Z takiej obserwacji wynika na-
stępujące twierdzenie: Zaburzenia komunikacyjne nie są wprost propor-
cjonalne do zaburzeń językowych. Możliwości porozumiewania się przy 
ograniczonym repertuarze środków językowych wynikają z przyjęcia od-
powiednich dla typu trudności strategii komunikacyjnych kompensują-
cych te trudności (Panasiuk, 2000b). 

Strategie interakcyjne kompensujące trudności w językowym poro-
zumiewaniu się dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania języka: neuro-
logicznej, psychicznej i społecznej. Strategie kompensacyjne na poziomie 
neurologicznym wynikają z plastyczności samego mózgu. Możliwość 
przebudowy mózgowej organizacji wyższych czynności psychicznych,  
w tym także mowy, wiąże się zarówno z samoistnymi mechanizmami 
kompensacji, jak również z prowadzoną rehabilitacją. Strategie kompen-
sacyjne na poziomie psychicznym dotyczą funkcjonowania systemu języ-
ka. Językowe możliwości chorego z afazją należy rozpatrywać zarówno  
w kontekście wiedzy o systemie językowym i regułach jego użycia, jak też 
w kontekście możliwości realizacyjnych w konkretnych sytuacjach komu-
nikacyjnych.

Przyjmijmy więc, że interakcja to intencjonalne działanie komunika-
cyjne człowieka, będące indeksem jego biologicznych i umysłowych moż-
liwości, służące nadawaniu znaczeń zachowaniom ludzkim. Interakcję 
należy zatem rozpatrywać w perspektywie:

– organizacji sensów (funkcja poznawcza);
– przekazywania sensów (funkcja komunikacyjna). 
Zachowania komunkacyjne są inherentną cechą zachowań społecz-

nych człowieka. To założenie, wyrażone w sformułowaniu „nie można nie 
komunikować”, stało się podstawą – klasycznej już – teorii komunikacji 
sformułowanej w pracy Paula Watzlawicka, Janet H. beavin, don d. Jack-
sona (1971) pt. Human Communication. I chociaż pierwotnie twierdzenie 
o tym, że komunikujemy zawsze – nawet milcząc, miało odnosić się do 
komunikacji zaburzonej, np. w schizofrenii, gdzie brak mówienia bywa 
niekiedy jedynym dającym się badać i diagnozować świadectwem zabu-
rzeń, to obecnie „aksjomat Watzlawicka” stał się podstawowym założe-
niem ogólnej teorii komunikacji (rokoszowa, 1994).
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W kontekście powyższych stwierdzeń zasadne stają się pytania: Czy 
wszelkie zachowania międzyludzkie mają w istocie charakter komunika-
cyjny i czy – tak ostro postawiona przez autorów Human Communication 
– teza znajduje potwierdzenie w świetle niektórych faktów z zakresu pa-
tologii mowy u osób z trwałymi uszkodzeniami mózgu? Czy u chorych 
z afazją utrzymuje się sprawność wchodzenia w interakcje społeczne,  
a jeśli tak, to jakie? Przypadki opisywanej patologii mowy przyczynią się 
zapewne do naświetlenia tych problemów.

ZACHOWAnIE LUdZkIE JAkO ZnAk

Zachowanie ludzkie jest makroznakiem. Język etniczny dostarcza in-
tersubiektywnych kategorii poznania świata i jednostka w procesie socja-
lizacji otrzymuje zasób wiedzy wspólnej: „na twoim miejscu wiedziałbym 
to samo, co ty”. 

Przyjmując, że przekaz jest możliwy bez środków werbalnych, jego 
odbiór wymaga racjonalizacji, a racjonalizacja jest ujęzykowiona31, to 
stwierdzić należy, że wiedza jest znakiem. Interakcja służy wymianie lub 
wyrównaniu dysproporcji wiedzy pomiędzy nadawcą a odbiorcą. 

Opisując interakcję, należy uwzględnić jej dynamikę oraz udział każ-
dego uczestnika – nadawcy i odbiorcy – w tworzeniu wiedzy wspólnej32. 
Przenosząc założenia teorii interakcji językowej na grunt patologii mowy, 
a konkretnie na opis zachowań językowych chorych z afazją z punktu 
widzenia zdrowego interlokutora i chcąc współtworzyć ich skuteczny 
przebieg, należałoby się odwołać do powszechnie uznawanych wartości, 
symboli, znaczeń. Taka perspektywa każe nam zastanowić się nad charak-
terem symboli, do których odnosi się przekaz. 

Wydzielając język (langue) z całości zjawisk związanych z mówieniem 
(langage), podkreśla de Saussure jego jednolity charakter. „Podczas, gdy 
mowa jest różnorodna, język w ten sposób wyodrębniony ma naturę jed-
norodną: jest to system znaków, w którym istotny jest jedynie związek 
znaczenia i obrazu akustycznego” (de Saussure, 1991, 42). Stąd znak języ-
kowy (signe) definiuje lingwista jako “byt psychiczny o dwóch obliczach”, 
łączący w sobie w sposób nierozerwalny: stronę oznaczaną – pojęcie  
(signifé) i wyobrażenie formy dźwiękowej – stronę oznaczającą (signifiant). 
Te dwa elementy  są ze sobą ściśle złączone i wywołują się wzajemnie. 
Owa więź jest jednak dowolna, tzn. nie ma naturalnego i koniecznego 

31 W tej perspektywie termin „komunikacja językowa” jest tautologią.
32 dotychczasowe badania komunikacji zorientowane były na opis z perspektywy 

nadawcy lub odbiorcy.
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związku między stroną brzmieniową a znaczeniową znaku33. Strona ozna-
czająca (signifiant) ma charakter linearny, “rozwija się wyłącznie w cza-
sie i swoje cechy zapożycza od czasu a) przedstawia pewną rozciągłość 
i b) rozciągłość ta jest wymierna tylko w jednym kierunku: jest to linia”  
(de Saussure, 1991, 93). 

Pomiędzy znakami językowymi zachodzą dwa rodzaje związków: 
syntagmatyczne i asocjacyjne (paradygmatyczne). “Z jednej strony  
w każdej wypowiedzi wyrazy nawiązują między sobą – na mocy swego 
następstwa stosunki oparte na charakterze linearnym języka, który wy-
klucza możliwość wymówienia dwóch elementów jednocześnie. Elemen-
ty te szeregują się jeden za drugim w ciągu mówienia. Te kombinacje, dla 
których oparciem jest przestrzeń, możemy nazwać syntagmami. Syntag-
ma składa się więc zawsze z dwóch lub więcej jednostek następujących 
po sobie (...). Umieszczony w syntagmie dany składnik uzyskuje wartość 
tylko dlatego, że stoi w opozycji z tym, co go poprzedza, co po nim nastę-
puje, albo wreszcie z oboma naraz. Z drugiej strony, poza wypowiedzią, 
wyrazy mające ze sobą coś wspólnego, kojarzą się w pamięci i w ten spo-
sób powstają grupy, w obrębie których panują bardzo różnorodne związ-
ki” (Saussure, 1991, 147–148).

Znaku językowego – idąc tokiem wywodu de Saussure’a – nie można 
rozpatrywać w izolacji, a jedynie na tle innych znaków. Wartość znaku po-
wstaje bowiem wskutek ograniczenia, jakie narzucają mu zakresy użycia 
wyrazów sąsiednich, jest zatem wynikiem opozycji, w jakich pozostaje on 
względem innych wyrazów. Ta właśnie zależność wartości jednego wyra-
zu od wartości innych zamienia je wszystkie w spójny system językowy34.

Znaki językowe umożliwiają i utrwalają ludzkie poznanie. Człowiek, 
opierając się na doznaniach zmysłowych, postrzega pewne zjawiska ota-
czającej rzeczywistości. Tworzą się pewne wyobrażenia, ich stałe właści-
wości ujmowane są w pojęcia. Warunkiem ustalenia i utrwalenia się pojęć 
jest właśnie forma językowa, substantywizowana w postaci dźwięku lub 
symbolu graficznego (Furdal, 1990). Znak językowy jest utrwaloną relacją 
pomiędzy formalnym elementem języka a pojęciem, do którego się on od-
nosi. A. Furdal, przedstawiając sekwencję strukturalnej złożoności znaku, 
określa istotę języka jako “system znaków dźwiękowych wytworzonych 
w sposób naturalny przez człowieka, a spełniających wobec społeczeń-
stwa funkcję komunikatywną i poznawczą” (Furdal, 1990, 108).

33 F. de Saussure w swojej definicji znaku nie określa, jakie elementy języka ze zna-
kiem utożsamia. Przytoczone przez lingwistę przykłady wskazują, że mogłyby to być za-
równo wyrazy, jak i inne jednostki językowe (Saussure, 1991, 77–79).

34 Por. na ten temat omówienie koncepcji F. de Saussure’a w pracy T. Milewskiego 
(1965).
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Przyjęcie Saussurowskiej koncepcji języka wyznacza co prawda sze-
rokie perspektywy badania zjawisk językowych w afazji. W świetle tej 
teorii zaburzenia afatyczne rozpatrywać można na wielu płaszczyznach: 
biologicznej, psychicznej i społecznej. Odnosząc patologiczne fakty języ-
kowe do strukturalistycznej koncepcji znaku, ukazać można mechanizm 
ich powstawania. Zaznaczony przez uczonego związek pomiędzy języ-
kiem a poznaniem otwiera w lingwistycznym opisie afazji drogę do roz-
poznania tajemnicy ludzkiego umysłu. 

niestety, recepcja teorii F. de Saussure’a wśród współczesnych lingwi-
stów pomijała ten ważny aspekt języka jako bytu psychicznego, skupiając 
się na analizie tekstów – wytworów za jego przyczyną powstałych. Wnio-
ski o strukturze tekstów, należących do sfery mowy – language były pod-
stawą do formułowania twierdzeń o języku – langue. rozumiejąc ograni-
czenia badawcze jeśli idzie o przedmiot badań – byt abstrakcyjny – warto 
zaznaczyć, że moc twierdzeń dotyczących organizacji języka jako takiego 
jest przez to osłabiona. być może badania patologii mowy, w których re-
jestruje się teksty zaburzone, zweryfikuje to proste odniesienie, że rodzaj 
destrukcji tekstu w jakiejś jednostce patologii mowy jest przejawem spo-
sobu dezintegracji języka typowym dla tego zaburzenia.

dla naszych celów – badania użycia języka – przydatna okazuje się 
pragmatyczna teoria znaku przyjęta przez Peirce ’a. „Znak jest dla niego 
tym, co łączy i pośredniczy między dziedzinami różnych bytów — po-
tencjalnych możliwości, aktualnego doświadczenia, ogólnych praw —  
w taki sposób, że różnorodność ta może być sprowadzona do jedności 
rozumu” (dobrosielski, 1967, 164). Znak jest więc czymś fizycznym, może 
być postrzegany dzięki zmysłom, i zawsze odnosi się do czegoś innego. 
„Wszechświat jest olbrzymim znakiem, wspaniałym symbolem celów 
boga, wypracowującym swe konkluzje w żyjących rzeczywistościach (...)” 
(dobrosielski, 1967, 163). 

 „Triadyczna koncepcja znaku polega więc na ujmowaniu znaku jako 
jedności będącej relacją trójczłonową pomiędzy: środkiem przekazu, 
przedmiotem i interpretantem” (bense, 1980, 11). Peirce pisze o trzech 
korelatach znaku, wskazuje na trzeci spośród nich (interpretant) jako łą-
czący, scalający reprezentant przedmiotu. Uwagę zwrócić w tym miejscu 
należy na fakt, że taka koncepcja znaku mówi o interpretacji, „mediującej 
reprezentacji”. Wiąże się to bezpośrednio z poznaniem symbolicznym, 
stojącym w opozycji do poznania intuicyjnego. komunikacja, będąca 
transmisją informacji zawartej w znaku, pozwala nadawcy i odbiorcy ne-
gocjować przekaz, poszerzać wiedzę. Cechą poznania symbolicznego jest 
to, że nie ujmuje ono przedmiotu całościowo (jak to ma miejsce w przy-
padku poznania intuicyjnego), ale daje nam obraz niepełny, wymagający 
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interpretacji. kategoria interpretanta określa rolę, jaką znak ma spełniać  
a która polega na zastępowaniu „czegoś dla kogoś”.

każda z trzech kategorii wchodząca w skład struktury znaku podle-
ga podziałom triadycznym. środek przekazu może przejawiać się w na-
stępujących postaciach: qualisignum (znak pozostaje jakością zmysłową); 
sinsignum (znak jest realnym istnieniem); legisignum (znak jest ogólnym 
prawem). Interpretant można podzielić na rhemat, posiadający kontekst 
interpretacyjny otwarty, dicent o kontekście interpretacyjnym zamkniętym 
i argument, czyli wnioskowanie (Peirce, 1997). 

najistotniejszym jednak podziałem znaku jest podział ze względu na 
przedmiot na: ikonę, indeks i symbol. Ikona zachowuje silne podobień-
stwo do elementu znaczonego. Przykładem ikony jest fotografia osoby, 
portret, rysunek. „Istotną, szczególnie wyróżniającą cechą znaku iko-
nicznego jest to, że dzięki jego bezpośredniej obserwacji można odkryć 
prawdy o przedmiocie inne niż te, które wystarczają do określenia jego 
budowy (Peirce, 1997, 151). Indeks posiada bezpośredni związek fizyczny 
z przedmiotem, do którego się odnosi. Indeksem ognia jest dym, przezię-
bienia jest kichanie. Symbol jest znakiem, który oznacza jakiś przedmiot 
w wyniku przyjętej konwencji. Wszystkie słowa i cyfry arabskie są sym-
bolami.

Trychotomiczna natura znaku i przedstawione podziały stanowią  
o sposobie dookreślania znaku. „Skoro każdy element triady podlega 
trychotomicznemu podziałowi, to pełne określenie znaku musi uwzględ-
niać odpowiednio połączenie wszystkich charakterystyk danego znaku.” 
(bense, 1980, 15).

każdy znak, aby był znakiem, egzystował, musi być przekładalny na 
inne znaki. Jeżeli znak mógłby istnieć poza innymi znakami, znaczyłoby 
to tyle tylko, że istnieć musiałby interpretant spostrzegający ów znak, nie-
będący częścią innego znaku, co jest niemożliwe. Znak oznacza „coś dla 
kogoś”, jeżeli nie byłoby innych znaków, nie byłoby też interpretantów, 
dla których znak mógłby coś oznaczać, więc nie byłaby już znakiem owa 
rzecz, która oznaczałaby tylko coś, ale nie miałaby komu owego czegoś 
oznaczać. To jest właśnie systemowa natura znaku. Z tej własności moż-
na wyprowadzić inną, którą badacze nazywają generującą. „każdy znak 
rodzi inne znaki, wytwarza swe interpretanty, które jako znaki zachowują 
się tak samo” (bense, 1980, 13). Z wymienionych powodów można wy-
prowadzić ogólne twierdzenie mówiące o tym, że każdy znak zakłada ist-
nienie co najmniej dwóch innych znaków.

Znak pozostaje więc w podwójnym stosunku. Z jednej strony odnosi 
się on do innych znaków, z drugiej strony musi pozostawać w relacji do 
świata zewnętrznego. Wynika z tego podwójna relatywizacja znaku. Znak 
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nie tylko wchodzi w relacje pomiędzy interpretantem i systemem inter-
pretacji, ale również pozwala rozszerzać wiedzę poprzez udostępnienie, 
odkrywanie tego, co znajduje się po za nim samym.

Organizacja wiedzy utrwalona w dynamicznych strukturach poznaw-
czych (Chlewiński, 1999) może być wykorzystywana jako strategia przy-
stosowawcza przez osoby z uszkodzeniami mózgu35. różne osoby z afazją 
w rozmaity sposób, ale w ramach podobnych mechanizmów zachowują 
się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. Analiza afatycznych za-
burzeń mowy pozwala na uchwycenie związku pomiędzy możliwością 
użycia znaków werbalnych a zachowaniem bądź zniesieniem zdolności 
posługiwania się ekwiwalentami słów (np. pismem, gestem, obrazem) lub 
innymi systemami znakowymi (np. znakami matematycznymi, zapisem 
nutowym itp.). 

Jednakże w świetle istniejących teorii semiotycznych trudno jedno-
znacznie określić związek pomiędzy sprawnością w posługiwaniu się 
strukturami języka a zdolnością do porządkowania świata wedle ukształ-
towanych modeli poznawczych.

Skuteczna komunikacja z osobami, u których występują zaburzenia 
mowy, służąca celom poznawczym, możliwa jest tylko w dialogu, kiedy 
ludzie ujawniają i uzgadniają swoje interpretacje. Interlokutorzy nego-
cjują to, co oznacza dany fakt czy dane zdarzenie. Odbiorca wchodzący 
w interakcję z afatycznym partnerem bierze udział w eksplikowaniu zna-
czenia formułowanych przez niego komunikatów oraz sam formułuje 
wypowiedź w taki sposób, by była ona, w sytuacji komunikacyjnej okre-
ślonej zaburzeniem mowy jednego z uczestników interakcji, najbardziej 
komunikatywna. Przy braku efektywnej współpracy ze strony zdrowego 
rozmówcy skuteczne porozumiewanie się chorego byłoby często niemoż-
liwe36. Interakcja, w której uczestniczy chory z afazją, wymaga w więk-
szym zakresie niżeli jest to w interakcjach pomiędzy ludźmi zdrowymi 
nawiązania rozmowy do wspólnej im wiedzy o świecie i na jej podstawie 
wnioskowania o sensie zaburzonych i niepełnych lub niezrozumiałych 
dla chorego komunikatów werbalnych. Wypowiedź afatyczna, chociaż 
zaburzona od strony językowej, może być komunikatywna przy aktywnej 
postawie zdrowego interlokutora37.

35Znaczenie semiologii jako narzędzia do analizy wszelkiego rodzaju komunikatu 
wyraża się w parach opozycji: intersensualny i kategoryzujący, interlingwalny i porządku-
jący, intersubiektywny i stopniujący. 

36 Por. funkcjonującą w etnometodologii zasadę et  cetera , która określa sytuację in-
terakcyjną, w której partnerzy interakcji zgadzają się na niedopowiedzenia drugiej strony, 
uzupełniając ich wypowiedzi lub oczekując na dalszy ciąg interakcji.

37 Wiadomy jednak pozostaje fakt, że komunikacja zamierzona nie zawsze staje się 
realną. Istnieje szereg czynników, które komunikację tę uniemożliwiają. klasycznym już 
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Jakie są zatem podstawowe wykładniki zachowań interakcyjnych? Li-
teratura lingwistyczna operuje kilkoma różnie definiowanymi terminami, 
i tak wymienia się tu komunikat, wypowiedź, a ostatnio dyskurs. dla po-
trzeb tego opracowania przyjęto następujące znaczenie tych pojęć.

– k o m u n i k a t  – podstawowa jednostka komunikacyjnej działalno-
ści człowieka, na którą składają się wszelkie zachowania intencjonalne  
o charakterze werbalnym, parawerbalnym i niewerbalnym.38 

– W y p o w i e d ź  – wszelka skonwencjonalizowana działalność ko-
munikacyjna człowieka, której interpretacja dokonywana jest w oparciu 
o system językowy (włączając w to stereotypowe zachowania gestowe  
i mimiczne oraz komunikaty parawerbalne, np. znaczące chrząknięcia).

– d y s k u r s  – w ujęciu S. grabiasa – to proces nadawania znaczeń 
wszelkim działaniom ludzkim. Za podstawową jednostkę zachowań dys-
kursywnych uznaje autor zachowanie komunikacyjne, którego konstytu-
tywną cechą jest intencjonalność39 (grabias, 1997). 

W zakres zachowań interakcyjnych wchodzą zarówno zachowania  
o charakterze werbalnym, jak i niewerbalnym. do tych ostatnich zalicza 
się zarówno zachowania skonwencjonalizowane, zastępujące znaki języ-
ka, jak też zachowania nieskonwencjonalizowane o charakterze jednost-
kowym i okazjonalnym.

przykładem czynnika, który zniekształca proces komunikowania lub go uniemożliwia jest 
pojęcie „szumu” wprowadzone przez Shannona i Weavera (1963) do teorii komunikowa-
nia. W opisie faktów patologii mowy ograniczenia komunikatywności zaburzonego tekstu 
nabierają szczególnej wagi.

38 nie wchodzę w liczne polemiki prowadzone przez lingwistów na temat funkcji ko-
munikatywnych (bartmiński, grzegorczykowa, 1991). należy zdać sobie sprawę z silnego 
nacechowania terminu „komunikat” i jego głębokiego osadzenia w tradycji lingwistycz-
nej. Począwszy od Szkoły Praskiej (bühler, 1934), która model komunikacji sprowadza do 
trzech elementów: pierwszej osoby – nadawcy, drugiej osoby – odbiorcy, oraz “osoby trze-
ciej”, czyli kogoś lub czegoś, o czym jest mowa, i w ten model komunikacji wpisuje trzy 
funkcje języka: emotywną, konatywną i poznawczą. rozwija się ten model w koncepcji  
r. Jakobsona (1989, 77–124), gdzie obok nadawcy, odbiorcy i komunikatu wyodrębnione 
zostały kolejne kategorie: kontekst, kontakt i kod, i poszerzył się przez to inwentarz funkcji 
językowych o funkcje: poetycką, fatyczną i metajęzykową. W pojęciu komunikatu mieści 
się przekaz spełniający jakąkolwiek funkcję.

39 W tradycji psychologicznej zachowania ludzkie dzieli się na zachowania reaktywne 
(nieintencjonalne) i działania (zachowania intencjonalne). Pierwsze z nich mają charak-
ter biologiczno-fizyczny i są warunkowane genetycznie – ich cechą jest obligatoryjność  
dla danego gatunku, drugie zaś – chociaż zachodzą podobnie w rzeczywistości biologicz-
no-fizycznej, są ukierunkowane na rzeczywistość psychiczną i społeczną. Z doświadczeń 
I. Pawłowa wynika, że reakcje warunkowe, chociaż są reakcjami zmiennymi (a przez to 
nieobligatoryjnymi), dokonują się na skutek nieświadomych zautomatyzowanych prze-
biegów (grabias, 1997a).
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kATEgOrIE InTErAkCyJnE W bAdAnIU AFAZJI

Specyfika interakcji, w której uczestniczy osoba z afazją, wynika ze 
swoistego wykorzystania trzech kategorii interakcyjnych, są nimi: 

1) t e k s t  (komunikat przyjmujący czasem postać tekstu patologicz-
nego),

2) m e t a t e k s  (w funkcji tekstotwórczej lub/ i metajęzykowej),
3) k o n t e k s t  (wiedza nadawcy i odbiorcy wynikająca z uwarunko-

wań tekstowych lub/ i pozatekstowych).
Tekstem jest werbalny rezultat aktu komunikacji językowej, czyli wa-

runkami koniecznymi do jego zaistnienia są: 
–  intencjonalność zachowania, w wyniku którego tekst powstaje,
– substancjalny charakter, będący konsekwencją działania sprawno-

ści realizacyjnych (mówienia, pisania, sygnalizowania),
– werbalny charakter, wyrażony w strukturze fonetyczno-morfolo-

giczno-syntaktycznej, semantycznej i pragmatycznej,
– sytuacja komunikacyjna, której obligatoryjnymi uczestnikami są 

zarówno nadawca, jak i odbiorca; z perspektywą odbiorcy wiąże się spój-
ność tekstu – cecha umożliwiająca zdekodowanie intencji nadawcy przez 
odbiorcę (Panasiuk, 2000c). 

W patologii mowy występują trzy typy zachowań językowych: 
– tekst, 
– tekst patologiczny 
– nie-tekst. 
Status tekstów mają te substancjalnie wyrażone zachowania języko-

we, które są spójne gramatycznie, semantycznie i pragmatycznie. Teksty 
patologiczne to wypowiedzi, których językowo kodowana intencja, pomi-
mo patologicznej, często szczątkowej realizacji, jest czytelna. nie-teksty to 
zachowania o całkowitej dominacji komunikacji pozasłownej. do tej gru-
py należą również wypowiedzi budowane przy użyciu znaków i reguł 
języka, których substancjalne, gramatyczne, semantyczne i pragmatyczne 
uporządkowanie nie daje możliwości zdekodowania intencji nadawcy. 

Metatekst jest wykładnikiem wiedzy o inwentarzu znaków języko-
wych oraz regułach łączenia ich w większe całości aktualizowanej w kon-
kretnym akcie mówienia, pisania, czytania, stąd każdy komunikat języko-
wy w wyborze i kombinacji swoich składników zawiera odwołanie się do 
danego kodu (kwarciak, 1995). na powierzchni tekstu te operacje ujaw-
niają się w postaci formuł metatekstowych „wypowiedzi o wypowiedzi”, 
będących wykładnikiem mechanizmu metapoznawczego kontrolującego 
oraz integrującego zachowania językowe. Jeśli kontrola dotyczy procesu 
budowania tekstu – formuły metatekstowe spełniają funkcję metateksto-
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wą, jeśli natomiast kontrola dotyczy wyboru znaków językowych – meta-
tekst spełnia funkcję metajęzykową. kontrolowanie wypowiedzi oscyluje 
pomiędzy uważną analityczną refleksją nad tekstem a ogólną oceną tekstu 
dokonywaną na peryferiach uwagi. budowanie wypowiedzi organizowa-
ne jest przez dwa podstawowe i niezależne typy refleksji językowej:

– Wiem, jak... (kompetencja metajęzykowa);
– Wiem, że... (kompetencja językowa).
Wprowadzenie powyższego rozróżnienia teoretycznego przynosi 

istotne konsekwencje w sposobie interpretacji faktów patologii mowy  
u osób, które wcześniej przyswoiły obydwa typy kompetencji, i rodzi 
dodatkowe problemy badawcze. Ujawniona w wypowiedziach chorych  
z afazją wiedza o tym, jak znaczą elementy kodu językowego użyte  
w tekście, wskazuje na refleksję natury metajęzykowej; przejawy wiedzy, 
że tak oto należy budować poprawną i sensowną wypowiedź, odnoszą się 
do kompetencji językowej mówiącego.

kontekst jest to wiedza nadawcy i odbiorcy dotycząca zarówno uwa-
runkowań tekstowych – strukturalnie najbliższego otoczenia jednostek 
systemu językowego, czyli słownego otoczenia wyrazu w tekście, jak też 
uwarunkowań pozatekstowych – wiedzy nadawcy i odbiorcy o kultu-
rze, układach społecznych, sytuacji komunikacyjnej itp. Przedstawienie 
zdolności językowych osób z afazją w szerokim spektrum ich zachowań 
komunikacyjnych wskazuje, że istotną rolę w przebiegu interakcji ma 
wykorzystywanie kontekstu (boniecka, 1991), który ułatwia zarówno ro-
zumienie, jak i odbiór mowy. Wskazówek kontekstowych dostarcza sam 
tekst, również tekst patologiczny, sytuacja użycia języka oraz zasób wie-
dzy wspólny nadawcy i odbiorcy (Labov, 1983; bartmiński, 1974). 

Przyjęcie jednocześnie dwu perspektyw – poznawczej i interakcyjnej 
– w opisie t e k s t u , a zwłaszcza m e t a t e k s t u  i k o n t e k s t u  może być 
novum w badaniach lingwistycznych w ogóle, jest uzasadnione, wręcz 
konieczne w odniesieniu do opisu zaburzeń mowy i wypracowania 
strategii ich przełamywania. Zarysowane podejście implikuje badanie  
relacji pomiędzy elementami ujmowanymi dotąd dychotomicznie i sta-
tycznie: kompetencją a performancją; strukturami powierzchniowymi  
a strukturami głębokimi; lokucją a illokucją; strukturami języka a struktu-
rami poznania.  

Podejście interakcyjne wiąże się z koniecznością ujmowania kategorii 
interakcyjnych: t e k s t u , m e t a t e k s t u  i k o n t e k s t u  w sposób dynamicz-
ny i przestrzenny. Opis interakcji pozwala ustalić reguły transformacji ka-
tegorii traktowanych dotąd statycznie i postawić następujące pytania:

– kiedy tekst staje się metatekstem?
– kiedy tekst staje się kontekstem?
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– kiedy kontekst staje się tekstem?
– kiedy kontekst staje się metatekstem?
– kiedy metatekst staje się tekstem?
– kiedy metatekst staje się kontekstem?
Strukturalna charakterystyka terminów t e k s t , m e t a t e k s t , k o n -

t e k s t , narzuca postawienie pytania o zakres ich powiązań, a przez to 
udział trzech kategorii, do których wymienione terminy odsyłają, w prze-
biegu interakcji. Zarysowana perspektywa ujmuje podejście kognityw-
ne, które w opisie tekstu, ale zwłaszcza metatekstu i kontekstu może być 
pewnym novum w badaniach lingwistycznych w ogóle, a jest konieczna 
w odniesieniu do zaburzeń mowy. Interakcyjne ujęcie pozwala ukazać dy-
namicznie przebieg interakcji oraz zarysować „przestrzeń komunikacyj-
ną”, rozumianą jako zestaw możliwych intencji, określonych sytuacyjnie, 
społecznie i pragmatycznie. 

Chorzy z afazją, mając utrudnienia w korzystaniu z systemu języko-
wego, budują swoje komunikaty, posługując się znakami werbalnymi pa-
tologicznymi (czyli wykorzystują w funkcji komunikacyjnej zdezintegro-
wane fakty językowe) lub korzystają ze znaków niewerbalnych, nadając 
im wszakże językowe znaczenia. Taka jest natura afazji. To w przypadkach 
rozległych uszkodzeń mózgu i głębokich zaburzeń kompetencji i spraw-
ności językowych oraz innych wyższych funkcji poznawczych, jak np.  
w otępieniu, rozpada się również komunikacja niewerbalna. Chorzy tracą 
zdolność formułowania komunikatów w kodach parawerbalnych.

W komunikowaniu się osób zdrowych następuje zwykle ścisłe po-
wiązanie obydwu systemów: werbalnego i niewerbalnego, na tym opiera 
się spójność przekazów formułowanych przy użyciu różnych subkodów. 
Zaburzenia mowy w znacznym stopniu naruszają postać komunikatów 
przesyłanych kanałem werbalnym. W dekodowaniu ich znaczenia i usta-
laniu intencji założonej przez afatycznego nadawcę punktem odniesienia 
jest komunikat przesyłany w niewerbalnym subkodzie języka.

Afatyczne zaburzenia mowy aktywizują u osób nimi dotkniętych 
parawerbalne sposoby komunikowania, to znaczy chorzy wykorzystują 
wszelkie środki, za których pośrednictwem możliwa jest  realizacja komu-
nikacyjnych zamiarów. Stosowane w patologii mowy wykładniki kodów 
parawerbalnych zmieniają jednak swój status względem tego, jaki przy-
należy im w komunikacji ludzi zdrowych. W interakcjach chorych z afazją 
środki niewerbalne stają się bardziej : 

– ustrukturowane, to znaczy tworzą się reguły organizujące przekaz 
oraz interpretację komunikatów niewerbalnych;

– arbitralne, czyli ich forma i funkcja stabilizują się w utrwalonych 
zwyczajach porozumiewania się;
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– digitalne aniżeli analogowe, to znaczy nieciągłe, podlegają wyraź-
nej delimitacji;

– nieciągłe aniżeli ciągłe, czyli w ich przekazywaniu następują prze-
rwy, pauzy, służące np. reakcji interlokutora;

– intencjonalne aniżeli nieintencjonalne, to znaczy ich nadawanie 
staje się kontrolowane;

– wyuczone aniżeli wrodzone, czyli opierają się bardziej na wypra-
cowanych niż spontanicznych i naturalnych zachowaniach. 

Wypowiedź patologiczna w przypadkach afazji – wspierana kodami 
parajęzykowymi – spełnia podstawowe funkcje języka w akcie komuni-
kacji językowej. niewerbalne znaki zachowań komunikacyjnych są formą 
przekazywania informacji również w komunikacji potocznej, ale w afa-
zji ich ranga znacząco wzrasta. Zwiększa się też znaczenie kontekstu ję-
zykowego i sytuacyjnego w odczytywaniu i tworzeniu sensów zachowań 
interakcyjnych. Przekaz afatyczny staje się zrozumiały dzięki odbiorcy, 
który w akcie komunikowania się musi stosować różnorodne strategie 
– techniki służące zrozumieniu zachowania i odkryciu zamysłu afatycz-
nego interlokutora. Odbiorca wchodzący w interakcję z afatycznym part-
nerem bierze udział w eksplikowaniu znaczenia formułowanych przez 
niego komunikatów oraz sam formułuje wypowiedź w taki sposób, by 
była ona, w sytuacji komunikacyjnej określonej zaburzeniem mowy jed-
nego z uczestników interakcji, najbardziej komunikatywna. brak efektyw-
nej współpracy ze strony zdrowego rozmówcy uniemożliwiałby często 
choremu skuteczne porozumiewanie się. Interakcja, w której uczestniczy 
chory z afazją, wymaga w większym zakresie niż jest to w interakcjach 
pomiędzy ludźmi zdrowymi, nawiązania rozmówców do wspólnej im 
wiedzy o świecie i na jej podstawie wnioskowania o sensie zaburzonych  
i niepełnych lub niezrozumiałych dla chorego komunikatów werbalnych. 
Wypowiedź afatyczna, chociaż zaburzona od strony językowej, może być 
komunikatywna. Zaburzenia sprawności komunikacyjnych nie są pro-
porcjonalne do zaburzeń sprawności językowych.

Stwierdzenie tego faktu jest punktem wyjścia do skonstruowania mo-
delu komunikacji osób z zaburzeniami mowy spowodowanymi uszko-
dzeniem dominującej półkuli mózgu. 

należy jednak zaznaczyć, że tak jak złożony jest akt komunikacji ję-
zykowej, tak źródłem trudności komunikacyjnych mogą być różnorodne 
jego czynniki. Przeszkody w skutecznym porozumiewaniu się mogą wią-
zać się z uczestnikami interakcji, mogą wynikać np. z różnic w obrazie 
świata i trudności w uzgodnieniu przekonań i ocen, rozbieżności intencji 
i celów działania oraz samych działań, negatywnego wpływu kontekstu 
emocjonalnego, niewłaściwych zachowań komunikacyjnych partnerów 
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(np. niespójności pomiędzy przekazem werbalnym i niewerbalnym, za-
sadniczych rozbieżności w stosowanych kodach) i nietrafnej interpretacji 
intencji komunikatu. dodatkowo, w niektórych przypadkach, źródłem 
trudności komunikacyjnych mogą być organiczne bądź funkcjonalne za-
burzenia w aparacie mowy, a także błędy językowe.

Trudności w komunikacji językowej mogą wiązać się z zaburzeniami 
sprawności w przekazywaniu (realizacji) i/lub odbiorze (percepcji) komu-
nikatu u któregoś z podmiotów interakcji. Sama też sytuacja, w jakiej ko-
munikacja się odbywa, może powodować utrudnienia w wymianie infor-
macji, jeśli działają jakieś niekorzystne czynniki zewnętrzne zakłócające tę 
wymianę. Jednak czynniki te są zjawiskiem ograniczającym komunikację 
również ludzi zdrowych i nie należy ich traktować jako inherentne cechy 
afazji, która jest zaburzeniem czynności w nadawaniu bądź odbiorze ko-
munikatów słownych, przy zachowanych możliwościach komunikowa-
nia się za pośrednictwem innego rodzaju znaków. natomiast trudności 
komunikacyjne związane z rozpadem systemu komunikacyjnego należy 
wiązać z uszkodzeniami niedominującej półkuli mózgu i występowaniem 
„nieafatycznych zaburzeń mowy”.
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