
Joanna Włodarczyk Warszawa, 26.01.2009 r.

III rok

AW.ADL

Unoszenie brwi – gęsty opis

Gęsty opis to metoda analizy antropologicznej rozpowszechniona przez 

Clifforda  Gerrtza  (pojęcie  pożyczone  od  Gilberta  Ryle’a).  Postrzega  on 

kulturę  jako  sieci  znaczeń,  których  odkrycie  jest  dla  niego  celem  nauki 

interpretatywnej1.  W  tej  pracy  postaram  się  przedstawić  możliwie  jak 

najwięcej znaczeń gestu „unoszenia brwi”. 

Zainteresowała mnie analiza tego gestu, ponieważ sama dość często go 

wykonuję.  Przy  czym  jest  on  bardzo  różnie  interpretowany  przez  moich 

rozmówców.  Najczęściej  korzystam  z  tego  komunikatu  niewerbalnego 

podczas rozmów z ludźmi, którzy mnie dobrze znają (przyjaciele, rodzina). 

Podkreśla on ironię wypowiedzi, oznacza mniej więcej „Czyżby?”. Czasami 

jest  też  odpowiedzią  na  komunikat  drugiej  strony  i  oznacza  ironiczne 

„Jasne!”.  Są to  dwa najczęstsze  znaczenia,  które  niesie  za  sobą unoszenie 

przeze mnie brwi. Rzadziej zdarza się, że wyrażam w ten sposób zdziwienie 

(„Naprawdę?”) lub aprobatę („Wow!”). Te różne znaczenia, w zależności od 

sytuacji, bardzo dobrze odczytują moi przyjaciele i rodzina, natomiast ludzie, 

którzy  mnie  gorzej  znają  są  często  zdezorientowani  i  zmieszani.  Jest  to 

związane na pewno z pewnym kodem komunikacyjnym, w którym unoszenie 

brwi jest jedynie elementem. 

Jest  jeszcze  wiele  innych  możliwych  znaczeń  unoszenia  brwi.  Jedno 

z ćwiczeń  zalecanych  przy  porażeniu  nerwu  twarzowego  jest  właśnie 

unoszenie brwi. Wtedy oznacza to tylko chęć poradzenia sobie z problemem 

zdrowotnym.

1 Clifford Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. M. Piechaczek, Kraków 2005, WUJ
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Inne  znaczenie,  które  może  być  przypisywane  do  tego  typu  gestu  to 

podrywanie, zwracanie na siebie uwagi, szczególnie w wykonaniu kobiety. 

Jest  to  traktowane  przez  mężczyzn  jako  zachęta  do  flirtu.  W  bliskich 

kontaktach,  szczególnie  damsko-męskich  bywa  także  traktowane  jako 

pozytywny przekaz zainteresowania, słuchania, itd.

Jednak  unoszenie  brwi  może  mieć  także  mniej  pokojowe  znaczenie. 

W materiałach do zajęć z kształcenia obywatelskiego Komunikacja społeczna 

w pododdziale  wojskowym wśród  wskazówek  interpretacji  mowy  ciała 

znalazłam, że unoszenie brwi przy zaciśniętych ustach oznacza agresję.2

Powyższe  przykłady  dotyczyły  znaczenia  unoszenia  brwi  w  kulturze 

polskiej (europejskiej). W innych kulturach taki gest może mieć zupełnie inne 

znaczenie. Oto przykłady różnic kulturowych znaczenia unoszenia brwi:

Kultura Znaczenie
Amerykanie Zainteresowanie, zdziwienie
Brytyjczycy Sceptycyzm
Niemcy „Ale jesteś bystry!”
Filipińczycy „Cześć!”
Arabowie „Nie!”
Chińczycy Niezgadzanie się z czymś
(Richard  R.  Gesteland,  Różnice  kulturowe  a  zachowania  w  biznesie,  tłum,  H.  Malarecka-

Simbierowicz, Warszawa 2000, PWN)

Jak  widać  gest  unoszenia  brwi  może  mieć  zupełnie  inne  znaczenie, 

w zależności  od  sytuacji,  kontekstu  kulturowego,  czy  osoby  nadawcy 

i odbiorcy. Przedstawiłam jedynie fragment sieci znaczeń, jednak już po tym 

fragmencie widać, że dekodowanie komunikatów niewerbalnych jest trudne, 

a  czasem  nawet  bywa  niebezpieczne  (szczególnie  w  kontaktach 

międzykulturowych).

2 Ministerstwo Obrony Narodowej, Komunikacja społeczna w pododdziale wojskowym, 
http://209.85.129.132/search?q=cache:TKL7ArJnwPwJ:www.wojsko-
polskie.pl/files/get/346+unoszenie+brwi+znaczenie&hl=pl&ct=clnk&cd=22&gl=pl&client=firefox-a 
[pobrano: 26.01.2009 r.]
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