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– Ɇɚɦɚ, ɦɨɠɧɨ ɹ ɩɨɢɝɪɚɸ ɧɚ ɛɚɥɚɥɚɣɤɟ?
– ɇɟɬ, ɇɚɬɚɲɚ! ɋɧɚɱɚɥɚ ɩɨɫɬɚɜɶ ɫɚɦɨɜɚɪ, ɩɨɤɨɪɦɢ ɦɟɞɜɟɞɹ ɢ ɜɵɤɥɸɱɢ ɚɬɨɦɧɵɣ
ɪɟɚɤɬɨɪ. ɂ ɞɚɜɚɣ ɜɵɩɶɟɦ ɜɨɞɤɢ!
– Mamo, czy mogĊ zagraü na baáaáajce?
– Nie, Nataszo! Najpierw nastaw samowar,
nakarm niedĨwiedzia i wyáącz reaktor jądrowy.
I napijmy siĊ wódki!
Rosyjski dowcip

1. Teksty, wypowiedzi, nazwy precedensowe
ZróĪnicowania kulturowe dotyczą wielu sfer dziaáalnoĞci oraz mentalnoĞci
grup spoáecznych, w tym tak zwanych fenomenów kluczowych – kategorii pojĊciowych (konceptów), twierdzeĔ, przekonaĔ, sądów, postaw, a takĪe form ich
manifestacji – wypowiedzi (przysáów, aforyzmów, sáów skrzydlatych) i tekstów
charakterystycznych dla danej kultury, mających w niej status szczególny, priorytetowy. Fenomeny kluczowe (do których zaliczyü naleĪy znane postacie z folkloru, literatury, filmu, Īycia publicznego) naleĪą do kompetencji kulturowej wszystkich lub wiĊkszoĞci czáonków wspólnoty.
Podstawą konceptów kluczowych są t e k s t y p r e c e d e n s o w e. OkreĞlenie to zostaáo zaproponowane przez rosyjskiego jĊzykoznawcĊ Jurija Karauáowa,
który uznaá, Īe teksty precedensowe: 1) są dobrze znane wiĊkszoĞci czáonków danej wspólnoty (innymi sáowy – mają charakter „nadosobowy”); 2) są aktualne ze
wzglĊdu na swoją treĞü ideologiczną, to znaczy przekazują ogólne, stereotypowe,
waĪne dla spoáeczeĔstwa wartoĞci; 3) nawiązanie (czy teĪ apelacja) do takich
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tekstów w komunikacji miĊdzyludzkiej nie ustaje, toteĪ stanowią one bazĊ konceptualizacji wielu zjawisk rzeczywistoĞci1. Precedensowy charakter kluczowych
tekstów kultury polega na tym, Īe w sposób skondensowany wyraĪają one najwaĪniejsze dla danej grupy spoáecznej pojĊcia, a wiĊc funkcjonują jako punkty
odniesienia, wzorce interpretacji nowych sytuacji i zdarzeĔ. Wiktoria Krasnych
zauwaĪyáa, Īe pojĊcie tekstów precedensowych staáo siĊ podstawą takich kategorii
etnolingwistyki, jak wypowiedzi precedensowe, nazwy precedensowe czy reminiscencje precedensowe2.
Status precedensowy w pierwszej kolejnoĞci mają teksty folkloru oraz teksty artystyczne z programu lektur szkolnych. Poza tym naleĪą do nich aforyzmy,
przysáowia, modlitwy, dowcipy, skecze kabaretowe, filmy itd. Z komunikacyjnego punktu widzenia waĪna jest o d t w a r z a l n o Ğ ü takich tekstów, a mianowicie wielokrotne wykorzystanie ich jako reminiscencji, to znaczy interpretacji konkretnego „przypadku” poprzez jego odniesienie do sytuacji wzorcowej, opisanej
w tekĞcie precedensowym. Taki figuratywny sposób konceptualizacji Ğwiata warunkuje wiĊkszą sugestywnoĞü przekazu, miĊdzy innymi za sprawą powoáania siĊ
na Ĩródáo o wysokim statusie kulturowym.
ZnajomoĞü tekstów precedensowych stanowi niezbĊdną czĊĞü ogólnej kompetencji kulturowej, a wiĊc podstawĊ porozumienia i skutecznej komunikacji.
Odwrotnie, brak znajomoĞci w tym zakresie moĪe warunkowaü w komunikacji
miĊdzykulturowej nieporozumienie, w szczególnoĞci nieadekwatne lub niepeáne
traktowanie komunikatu, polegające na tym, Īe naleĪący do obcej kultury interpretator nie rozpoznaje apelacji do tekstu precedensowego. RozwaĪmy (za W. Krasnych) zdanie z rosyjskiego tekstu prasowego:
Ɉɬɪɚɞɧɨ ɫɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵɲɤɨɣ ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ ɧɚɲɚ ɝɚɡɟɬɚ [Z przyjemnoĞcią stwierdzamy, Īe jako myszka wystąpiáa nasza gazeta].

Dosáowne táumaczenie z jĊzyka rosyjskiego na jĊzyk polski okazuje siĊ niewystarczające, aby adekwatnie przekazaü sens oryginaáu. „Zaciemniającym” sens
elementem jest tu rzeczownik myszka, za pomocą którego dziennikarz apeluje do
kluczowego dla kultury rosyjskiej tekstu – bajki ludowej o rzepce (ten sam wątek
leĪy u podstaw wiersza dla dzieci autorstwa Juliana Tuwima Rzepka). W historii, o której opowiada bajka, udziaá myszki zadecydowaá o wyciągniĊciu rzepki.
A wiĊc przy uwzglĊdnieniu wspomnianej reminiscencji tekstowej zdanie z rosyjskiej gazety naleĪaáoby zinterpretowaü: „Z przyjemnoĞcią stwierdzamy, Īe decydujący wkáad w rozwiązanie omawianego problemu wniosáa nasza gazeta; moĪna
to porównaü z ludową bajką rosyjską, w której udziaá myszki zadecydowaá o wyciągniĊciu rzepki”.
Kulturowa informacja, jak widzimy, jest niezbĊdna do adekwatnego, peánego
zrozumienia tekstów jĊzykowych. OczywiĞcie tekst moĪe zostaü zrozumiany na
1
2

ɘ.ɇ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ, Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, Ɇɨɫɤɜɚ 1987, s. 216 i n.
ȼ.ȼ. Ʉɪɚɫɧɵɯ, „ɋɜɨɣ” ɫɪɟɞɢ „ɱɭɠɢɯ”: ɦɢɮ ɢɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ?, Ɇɨɫɤɜɚ 2003, s. 170.
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poziomie informacji jĊzykowej, to znaczy dosáownie. Tym aspektem funkcjonowania tekstów zajmuje siĊ semantyka lingwistyczna. S e m a n t y k a k u l t u r o w a przedstawia peániejszy obraz treĞci tekstu, zawierający elementy tak zwanego
p o d t e k s t u. Za przykáad moĪe posáuĪyü nastĊpujący tekst prasowy (opublikowany w tygodniku „Angora”):
Dopijam maniakalnie napoje ze szklanek. Do ostatniej kropli. Szyja nieraz boli od czekania, aĪ ta kropla spáynie. Nie znoszĊ widoku resztek páynu na dnie. [...] Uwielbiam
moje stopy. Codziennie wieczorem siĊ im przyglądam. [...] Herbata musi byü zalana do
odpowiedniego miejsca. JeĪeli ją robi ktoĞ inny i naleje za maáo, wstajĊ i dolewam. [...]
OdróĪniam skarpetkĊ prawą od lewej.

Zrozumienie sensu i specyficznej ekspresji tego tekstu bĊdzie tajemnicą dla
kogoĞ, kto nie skojarzy jego treĞci z kultowym filmem Marka Koterskiego. Zresztą wskazuje na to tytuá tekstu: PamiĊtacie „DzieĔ Ğwira”?
RozwaĪmy kolejny przykáad: w znanym opowiadaniu Ernesta Hemingwaya
Stary czáowiek i morze czytamy:
ĝwiĊty Piotr takĪe byá rybakiem, podobnie jak ojciec wielkiego DiMaggio.

Peáne rozumienie tego fragmentu wymaga znajomoĞci fenomenu kluczowego, którym jest „wielki DiMaggio”. Chodzi o Joe DiMaggio, sáynnego baseballistĊ zespoáu New York Yankees. Byá to drugi mąĪ Marilyn Monroe, w okresie od
14 stycznia do 27 paĨdziernika 1954 roku, a takĪe idol rybaka Santiago z opowiadania Hemingwaya. W powyĪszym cytacie zostaáy zakodowane waĪne elementy
amerykaĔskiej kultury: 1) wspomnienie o znanym w caáym kraju baseballiĞcie
wskazuje na zainteresowanie Amerykanów sportem, a w szczególnoĞci baseballem jako narodowym rodzajem sportu; 2) postaü DiMaggio jest związana z postacią Marilyn Monroe, poniewaĪ byá jej mĊĪem. Zarówno Marilyn Monroe, jak
i DiMaggio realizują amerykaĔski mit spoáeczny. W micie tym przedstawiciele
niĪszych warstw spoáecznych stają siĊ znani mieszkaĔcom caáego kraju3.
Podobne komplikacje towarzyszą rozumieniu tekstów artystycznych zawierających takie zjawiska, jak aluzja literacka, pastisz, parodia konstrukcyjna/pozytywna
(termin Michaáa GáowiĔskiego), trawestacja, stylizacja, reminiscencja czy cytat ukryty.
Czytelnik kulturowo „niewyrobiony” nie jest w stanie zdekodowaü tak zwanego
k o n t e k s t u p i o n o w e g o (to znaczy kulturowego) tekstu – w ten sposób czĊĞü,
czasem bardzo waĪnej, informacji „umyka”. MoĪe to dotyczyü i n f o r m a c j i
l u d y c z n e j, która regularnie towarzyszy parodii4 i której uĞwiadomienie wymaga od czytelnika okreĞlonych doĞwiadczeĔ kulturowych – znajomoĞci pierwowzorów. Oto przykáady5:

3 Zob. ɋ.Ƚ. Ɍɟɪ-Ɇɢɧɚɫɨɜɚ, əɡɵɤ ɢ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 2004.
4 R. Nycz, Tekstowy Ğwiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2009, s. 217.
5 ħródáa przykáadów: W. Mizerski, JĊzyk polski. Encyklopedia w tabelach, Warszawa 2000,

R. Handke, Poetyka dzieáa literackiego, Warszawa 2008, s. 59.

s. 324;
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Pierwowzór
Dante Alighieri, Boska komedia:
W Īycia wĊdrówce, na poáowĊ czasu,
Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi,
W gáĊbi ciemnego znalazáem siĊ lasu.
Zygmunt KrasiĔski, Psalm dobrej woli:
Wszystko nam daáeĞ, co daü mogáeĞ, Panie,
Z skarbu wiecznego miáoĞciwej áaski!
Tysiącoletnie daáeĞ panowanie,
Ubrane w ĞnieĪne, przechrzeĞciaĔskie blaski
Nadeuropejskiej cnoty! […]
BoĪe, coĞ PolskĊ… (pieĞĔ religijna):
Przed Twe oátarze zanosim báaganie

Utwór zawierający cytat ukryty
Witold Gombrowicz, Ferdydurke:
W poáowĊ drogi mego Īywota poĞród ciemnego znalazáem siĊ lasu.
Adolf NowaczyĔski, z tomu Meandry:
Wszystko nam daáeĞ, co daü mogáeĞ, Panie!
Jeziora báota, piasków wielkie morza,
Kopalnie gáupstwa, Prokrustowe áoĪe,
PasoĪytami ciĊĪkie pokaranie,
WiĊc przed oátarze Twe niesiem báaganie:
Odbierz to wszystko, co nam daáeĞ, BoĪe.

Charakterystycznym przykáadem nasycenia tekstu artystycznego róĪnego rodzaju aluzjami jest poemat Wenedykta Jerofiejewa Moskwa – Pietuszki, szczegóáowo skomentowany przez Jurija Levina6. Rosyjski badacz wyodrĊbniá w tekĞcie
Jerofiejewa piĊü rodzajów Ĩródeá literackich, na których zostaáa oparta obrazowa
struktura poematu: 1) Biblia, szczególnie PieĞĔ nad pieĞniami oraz KsiĊga psalmów; 2) radzieckie teksty propagandowe – dziennikarskie, literackie, polityczne;
3) tak zwana ezoteryczna poezja rosyjska – wiersze Fiodora Tiutczewa, Borysa
Pasternaka, Osipa Mandelsztama; 4) literatura sentymentalizmu, szczególnie PodróĪ sentymentalna Laurence’a Sterne’a; 5) proza rosyjska XIX wieku, gáównie
autorstwa Fiodora Dostojewskiego. Przy táumaczeniu podobnych tekstów na jĊzyk
obcy waĪne jest nie tylko zachowanie wyjĞciowej treĞci, lecz takĪe w pewnym
stopniu formy i struktury tekstu, gdyĪ ulegają one s e m a n t y z a c j i.
PoniewaĪ bariery miĊdzykulturowe w recepcji tekstów literatury artystycznej
czĊsto są bardzo duĪe, przybliĪenie czytelnikowi ukrytych w nich treĞci jest zadaniem krytyków literackich. Zdarza siĊ, Īe taką inicjatywĊ podejmuje sam autor,
jak to uczyniá znany rosyjski prozaik Andriej Bitow, publikując obszerny tom
komentarzy do wáasnej powieĞci Dom Puszkinowski (ɉɭɲɤɢɧɫɤɢɣ ɞɨɦ). Krytyk
literacki (lub komentujący swoje dzieáo autor) wystĊpuje jako mediator czy teĪ poĞrednik miĊdzy tekstem a odbiorcą, w pewnym stopniu przypomina postaü znaną
z teorii komunikacji masowej – p r z y w ó d c Ċ o p i n i i, którego funkcja polega
na przekazywaniu i táumaczeniu waĪnych informacji páynących z mediów7. Podobnie jak w mediach masowych, w literaturze artystycznej (szczególnie w przypadku aluzyjnie nacechowanych tekstów) wystĊpuje zatem d w u s t o p n i o w y
p r z e p á y w i n f o r m a c j i.
Teksty precedensowe czĊsto stają siĊ Ĩródáem powstania wyraĪeĔ stereotypowych, w szczególnoĞci frazeologizmów o nacechowaniu wartoĞciującym. Przykáadem moĪe byü wypowiedĨ precedensowa pochodząca z tekstu powieĞci Aleksandra
6
7

ɘ. Ʌɟɜɢɧ, Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɤ ɩɨɷɦɟ „Ɇɨɫɤɜɚ – ɉɟɬɭɲɤɢ” ȼɟɧɟɞɢɤɬɚ ȿɪɨɮɟɟɜɚ, Graz 1996.
M. Mrozowski, Media masowe. Wáadza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 347.

JĊzyk w komunikacji interkulturowej

93

Puszkina Dubrowski (w Rosji jest to obowiązująca lektura szkolna). Rosjanie czĊsto uĪywają nawiązującego do tej powieĞci frazeologizmu:
Ɍɢɯɨ, Ɇɚɲɚ, ɹ – Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ [BądĨ cicho, Maszo – jestem Dubrowski].

W wyszukiwarce internetowej www.rambler.ru moĪna znaleĨü ponad 100 tekstów rosyjskich zawierających ten frazeologizm, któremu moĪna przypisaü – w pewnym przybliĪeniu – znaczenie: „ProszĊ siĊ nie martwiü – nie dzieje siĊ nic záego;
kontrolujĊ przebieg sytuacji”, na przykáad:
– Ⱦɚ ɢ ɫ ɤɚɤɨɝɨ ɬɟɛɹ ɩɨɧɟɫɥɨ ɬɭɞɚ?! ɬɟɛɟ ɡɞɟɫɶ ɧɚ Ɋɨɞɢɧɟ ɧɟ ɠɢɥɨɫɶ? ɡɚɯɨɬɟɥɨɫɶ
ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɠɢɡɧɢ? ɢɥɢ ɩɨɥɨɜɵɟ ɝɨɪɦɨɧɵ ɭɞɚɪɢɥɢ ɜ ɧɟ ɬɭ ɱɚɫɬɶ ɦɨɡɝɚ?
– Ɍ ɢ ɯ ɨ , Ɇ ɚ ɲ ɚ , ɹ – Ⱦ ɭ ɛ ɪ ɨ ɜ ɫ ɤ ɢ ɣ… ɗɬɨ ɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɧɚɞɨ ɬɚɤ ɪɟɡɤɨɜɚɬɨ.

Adekwatne rozumienie podobnych wyraĪeĔ jĊzykowych wymaga znajomoĞci
ich Ĩródeá. Dosáowne táumaczenie rosyjskiego oryginaáu na jĊzyk polski jako:
BądĨ cicho, Maszo – jestem Dubrowski

jest moĪliwe jedynie pod warunkiem, Īe oryginaá jest dobrze znany w Ğrodowisku polskich czytelników táumaczenia, inaczej byáaby wymagana modyfikacja
formy wypowiedzi, znalezienie funkcjonalnego odpowiednika na poziomie caáego
komunikatu. Rzecz polega na tym, Īe zastosowanie nawiązującego do powieĞci
Puszkina frazeologizmu ma szczególną funkcjĊ komunikacyjną: wnosi do przekazywanej informacji element gry jĊzykowej, pewną ludycznoĞü, ironiĊ, dlatego táumacz powinien zadbaü o to, aby nowa wersja tekstu przekazywaáa nie tylko informacjĊ semantyczną, lecz takĪe informacjĊ ekspresywną.
W podobny sposób funkcjonują w komunikacji miĊdzykulturowej n a z w y
p r e c e d e n s o w e. W wielu kulturach nazwiska wybitnych pisarzy przybierają
status symboliczny – w przestrzeni kulturowej funkcjonują one jako swego rodzaju fenomeny medialne, umoĪliwiające przekaz wartoĞci najbardziej charakterystycznych dla danej kultury. W kulturze rosyjskiej takim fenomenem kluczowym
jest na przykáad Puszkin, w polskiej – Mickiewicz, w ukraiĔskiej – Szewczenko,
w niemieckiej – Goethe, choü mają one róĪny stopieĔ skonwencjonalizowania
i „eksploatowania”. Tak wiĊc koncept „Puszkin” spoĞród powyĪej wymienionych
jest prawdopodobnie najbardziej skonwencjonalizowany i bogaty w dodatkowe
konotacje (moĪna teĪ twierdziü: najbardziej konceptualnie pojemny). Rosjanie
uĪywają tego rzeczownika w skáadzie niektórych frazeologizmów, na przykáad:
Ⱥ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɡɚ ɜɚɫ ɉ ɭ ɲ ɤ ɢ ɧ ɛɭɞɟɬ?

Sens tego wyraĪenia (które dosáownie znaczy: „[Czy uwaĪasz, Īe] za ciebie
bĊdzie pracowaá Puszkin?”) jest nastĊpujący: „Musisz to zrobiü; nikt inny tego za
ciebie nie zrobi”, ale ponadto zawiera takĪe element ekspresji ludycznej za sprawą
kontrastu semantycznego pomiĊdzy domeną docelową: KTOĝ, KTO MA WYKONAû
PEWNE RUTYNOWE ZADANIE , a domeną Ĩródáową: P USZKIN .
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Podobne zjawisko moĪna obserwowaü teĪ w innych kulturach. W jĊzyku angielskim wystĊpuje frazeologizm:
all Sir Garnet

którego pochodzenie nawiązuje do nazwiska angielskiego przywódcy wojskowego
Sir Garneta Wolseley’a (1833–1933). Na jĊzyk polski táumaczy siĊ go: „Wszystko
w porządku”.
W kaĪdej kulturze moĪna wskazaü charakterystyczny dla niej, okreĞlony zespóá s t e r e o t y p ó w. Z jednej strony, wiĊkszoĞü stereotypów ma charakter ukryty, niewerbalizowany lub rzadko werbalizowany – ludzie, ogólnie biorąc, nie są
skáonni do sáownego uzewnĊtrzniania, do „ujĊzykowiania” swoich relacji i nastawieĔ spoáecznych (jak sáusznie twierdzą na przykáad przedstawiciele amerykaĔskiej szkoáy Palo Alto)8. Z drugiej strony, niektóre stereotypy są magazynowane w systemie jĊzyka, a przede wszystkim znajdują odzwierciedlenie w tekstach.
Chodzi na przykáad o – nierzadko niepoprawne politycznie – nazwy wyrazowe,
frazeologizmy czy przysáowiowe powiedzenia typu:
– cygan (w znaczeniu: ‘káamca, oszust’),
– Prusak (w znaczeniu: ‘ktoĞ twardy, bezlitosny’),
– pigmej (w znaczeniu: ‘ktoĞ o maáym znaczeniu’),
– angielska flegma (w znaczeniu: ‘spokój, opanowanie, brak Īywszych reakcji
uczuciowych’).
NaleĪy jednak unikaü machinalnego utoĪsamiania systemu jĊzyka z systemem
konceptualizacji Ğwiata. System jĊzyka tylko czĊĞciowo odzwierciedla elementy
kulturowego obrazu Ğwiata, to znaczy realne, „Īywe” wyobraĪenia o rzeczywistoĞci przedstawicieli okreĞlonej wspólnoty kulturowej w okreĞlonym czasie historycznym. Przynajmniej czĊĞü stereotypów wyraĪanych w formach jĊzykowych dziĞ
nie ma nic wspólnego z aktualnym postrzeganiem Ğwiata przez czáonków wspólnoty
jĊzykowej – jako przykáad moĪna podaü ironiczny sens przytoczonego na początku artykuáu dowcipu na temat typowego Rosjanina. Za kolejny dowód dowolnoĞci
treĞci stereotypów mogą posáuĪyü obserwacje Aleksandra Jordanowa, byáego marszaáka sejmu Buágarii (przytaczam fragment wywiadu z Jordanowem, zatytuáowanego Buágaria za wczeĞnie wstąpiáa do UE, a opublikowanego w áamach „Gazety
Wyborczej”, wydanie z 26 marca 2010 roku):
Faktycznie mamy z tym [z poziomem korupcji – A. K.] duĪy problem. Ale myĞlĊ, Īe
nawet sami Buágarzy trochĊ przesadzają z samokrytyką. Kiedy byáem ambasadorem
w Polsce, o Buágarii teĪ opowiadaáo siĊ niestworzone rzeczy – Īe straszna korupcja
i przestĊpczoĞü. A z badaĔ waszego MSW wynikaáo, Īe wiĊksza przestĊpczoĞü byáa wtedy
w Polsce.

8 A. Ʉɢɤɥɟɜɢɱ, Ɋɨɥɶ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɜ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, Przegląd Wschodnioeuropejski 2010, t. 1, s. 273.
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„Káamią” (ze wspóáczesnego punktu widzenia) takĪe stereotypy genderowe, czego dowiodáy miĊdzy innymi badania Maágorzaty Karwatowskiej i Jolanty Szpyry-Kozáowskiej9. Przysáowia:
Gdzie diabeá nie moĪe, tam babĊ poĞle,
Cháop jak Īaba lepszy niĪ baba,
KaĪda baba z natury uparta,
Jak wie co baba, to wie wójt i caáa gromada,
Nie ma ryby bez oĞci, nie ma baby bez záoĞci

kontrastują z realnym ukáadem spoáecznym, w którym równouprawnienie páci (nie
tylko w krajach Europy Zachodniej i USA, ale takĪe w Polsce) staáo siĊ (czy teĪ
staje siĊ) normą10.
Oddziaáywanie stereotypów jĊzykowych w duĪym stopniu jest oparte na tekstach precedensowych: nawet w sytuacjach, gdy są one sprzeczne z aktualnymi
przekonaniami uĪytkowników jĊzyka, stereotypy są stale w uĪyciu, wywoáują presjĊ na opiniĊ spoáeczną poprzez sam fakt, Īe ich noĞnikami są teksty (wypowiedzi,
nazwy) o statusie szczególnym, naleĪące do kanonu danej kultury. W tym przypadku forma (czyli forma sugestywna) góruje nad treĞcią.
Status fenomenów precedensowych mogą mieü nie tylko produkty dziaáalnoĞci
jĊzykowej, lecz takĪe inne artefakty, którym nadaje siĊ sens ideologiczny. Takim
przykáadem celowej symbolizacji i ideologizacji artefaktów jest funkcjonowanie
w przestrzeni miĊdzykulturowej w czasach zimnej wojny miĊdzy blokiem wschodnim a zachodnim, czyli od lat piĊüdziesiątych do lat osiemdziesiątych XX wieku,
C o c a - C o l i. Czytelnik ksiąĪki Toma Standage’a moĪe byü zaskoczony początkiem rozdziaáu pod tytuáem „Globalizacja w butelce”, w którym jest mowa o…
wolnoĞci jako najwaĪniejszej dla Amerykanów wartoĞci spoáecznej:
Wiek XX przeszedá do historii jako stulecie walki o wolnoĞü – ekonomiczną, polityczną
i spoáeczną – jednostek i narodów. [...] Walka toczyáa siĊ teĪ w sferze wartoĞci, a tu na
pierwszym planie znalazáa siĊ Coca-Cola. W pewnym sensie w tych latach jej przekaz
siĊ zuniwersalizowaá. Dla Zachodu Cola staáa siĊ symbolem najbliĪszych mu wartoĞci:
wolnoĞci, demokracji i gospodarki wolnorynkowej, liberalnego kapitalizmu, mówiąc
w skrócie. W oczach komunistów Coca-Cola byáa uosobieniem wszystkiego, co w kapitalizmie najgorsze: wyzysku, wáadzy prywatnego kapitaáu i ulegania prymitywnym
zachciankom konsumentów jako zasadzie organizującej gospodarkĊ. Nie przypadkiem
podczas konwencji w centrali koncernu w Atlancie w roku 1948 na Ğcianie, nad gáowami delegatów, wisiaá wielki napis: „Dla nas komunizm to Īelazna kurtyna, dla nich
demokracja to Coca-Cola”11.

Standage przytoczyá – w pewnym sensie unikatowy – fragment historii II wojny Ğwiatowej i powojennej, dotyczący rosyjskiego marszaáka Konstantyna ĩuko9 M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozáowska, Lingwistyka páci. Ona i on w jĊzyku polskim, Lublin 2005,
s. 170 i n.
10 Zob. A. Kiklewicz, Kategorie lingwistyki miĊdzykulturowej w ujĊciu systemowym, Biuletyn Polskiego Towarzystwa JĊzykoznawczego 2010, t. 66, s. 89–90.
11 T. Standage, Historia Ğwiata w szeĞciu szklankach, Warszawa 2007, s. 286–292.
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wa, którego w czasie negocjacji toczących siĊ po wojnie miĊdzy aliantami a komunistami na temat podziaáu Niemiec Eisenhower poczĊstowaá Colą:
marszaákowi bardzo zasmakowaáa i szybko siĊ przyzwyczaiá. Pojawiá siĊ jednak problem
– nie wypadaáo, by sowiecki przywódca tak otwarcie okazywaá sympatiĊ do czegoĞ, co
uchodzi za symbol amerykaĔskich wartoĞci, zwáaszcza Īe wymuszona wojenna wspóápraca miĊdzy sojusznikami szybko przeksztaácaáa siĊ w ostrą rywalizacjĊ. ĩuków nie
chciaá jednak porzucaü swych ĞwieĪej daty przyzwyczajeĔ i zaproponowaá rozwiązanie
– czy nie daáoby siĊ robiü, specjalnie dla niego, bezbarwnej Coli? W ten sposób mógáby
udawaü, Īe pije wódkĊ, a to wszak u Rosjan rzecz normalna. ProĞba ĩukowa z osobistą rekomendacją prezydenta Trumana trafiáa do centrali koncernu w Atlancie. Firmowe
laboratorium stanĊáo na wysokoĞci zadania i wyáącznie na uĪytek marszaáka ĩukowa
ruszyáa produkcja bezbarwnej Coca-Coli, którą dostarczano do sowieckiego dowództwa
w cylindrycznych butelkach zamykanych biaáym kapslem i z czerwoną, piĊcioramienną
gwiazdą na etykiecie12.

Negatywne nacechowanie ideologiczne Coca-Coli wystĊpowaáo nie tylko
w Związku Radzieckim i w krajach obozu socjalistycznego, lecz takĪe w krajach
Europy Zachodniej. Za przykáad mogą posáuĪyü protesty „antykapitalistów” przeciw Coca-Coli.

2. Antropologia kontrastywna
Sferą zróĪnicowaĔ w zakresie kategoryzacji (interpretacji) Ğwiata zajmuje siĊ
antropologia kontrastywna (konfrontatywna), której podstawy zostaáy zaáoĪone
przez Bronisáawa Malinowskiego. Zdaniem Raisy Chajrulliny, charakterystyczna
dla kaĪdego narodu mentalnoĞü skáada siĊ z nastĊpujących elementów: 1) z systemu konceptów kluczowych (archetypów); 2) z dominujących zapotrzebowaĔ;
3) z wierzeĔ, wiedzy, stylów myĞlenia; 4) z ocen, norm; 5) z form zachowaĔ13.
NajczĊĞciej mentalnoĞü narodowa realizuje siĊ w kulturze tradycyjnej, w stereotypach. W tradycji na przykáad kultury rosyjskiej charakterystyczne jest materialne
utrzymywanie dzieci przez caáe Īycie, podczas gdy w spoáeczeĔstwach zachodnioeuropejskich dzieci wczeĞniej otrzymują samodzielnoĞü, juĪ w máodoĞci muszą
nauczyü siĊ zdobywania Ğrodków utrzymania. Ten kontrast zostaá wyraĨnie pokazany miĊdzy innymi w powieĞci Nikoáaja Gonczarowa Obáomow – w scenie poĪegnania máodego Stolza z ojcem.
Przy parametryzacji cech kulturowych są uwzglĊdniane nastĊpujące kategorie14: 1) uniwersalizm versus partykularyzm; 2) kolektywizm versus indywidualizm; 3) neutralnoĞü versus emocjonalnoĞü; 4) rozproszenie versus konkretnoĞü;
5) wáasne osiągniĊcia versus statusy przypisane; 6) naturalnoĞü versus sztucznoĞü;
12
13
14

TamĪe.
Ɋ.ɏ. ɏɚɣɪɭɥɥɢɧɚ, Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɍɮɚ 2005, s. 76.
Zob. G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysáu, Warszawa 2000; A. Trompenaars, Riding the Waves of Culture. Understanding Cultural Diversity in Business, London 1993.
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7) podatnoĞü na zmiany versus konserwatyzm; 8) wysoka kontekstowoĞü versus
niska kontekstowoĞü. Stosując te parametry, R. Chajrullina porównaáa cechy charakterystyczne Rosjanina i Europejczyka (mieszkaĔca Europy Zachodniej)15:
Rosjanie
OtwartoĞü na wpáywy obce (wynikająca z
ogromnego terytorium Rosji).
Kolektywizm, gromadzkoĞü (uwarunkowana
trudnymi warunkami klimatycznymi).
PierwszeĔstwo wartoĞci etycznych przed
prawnymi, „przepisowymi”.
PierwszeĔstwo intuicji przed logiką.
PierwszeĔstwo prywatnych relacji przed
oficjalnymi.

MieszkaĔcy Europy Zachodniej
PowĞciągliwoĞü przy recepcji obcych
wartoĞci, ich selekcja.
Kult osoby.
PierwszeĔstwo prawa.
PierwszeĔstwo logiki przed intuicją.
PierwszeĔstwo oficjalnych relacji przed
prywatnymi (szczególnie w kulturze
anglosaskiej)*.
Optymizm, nastawienie na pozytywny
rozwój wydarzeĔ.
Umiarkowany stosunek do cudzoziemców.

Pesymizm, nastawienie na niekorzystny
rozwój wydarzeĔ.
Gloryfikacja cudzoziemców: wszystko,
co rosyjskie, jest záe; wszystko, co obce
(szczególnie zachodnie), jest dobre.
Cierpienie.
Pokonanie trudnoĞci.
Neutralny lub negatywny stosunek do
Pozytywny stosunek do wáasnej historii.
wáasnej historii: wszystko, co byáo w
przeszáoĞci, jest záe.
WewnĊtrzny sprzeciw wobec wáadzy. Tylko Szanowanie wáadzy, wspóápraca z wáadzą.
silna wáadza jest w stanie ten sprzeciw
pokonaü.
LekcewaĪenie wáasnoĞci (w rosyjskich
WáasnoĞü jako pozytywna wartoĞü.
bajkach ludowych pozytywnymi postaciami
są biedni, zaĞ negatywnymi – bogaci).
LekcewaĪenie czasu (co znajduje wyraz na
Przywiązanie duĪej wagi do czasu.
przykáad we wzglĊdnie ubogim systemie
trzech znaczeĔ kategorii gramatycznej
czasu).
* Por. kultury protransakcyjne w opozycji do kultur propartnerskich w ujĊciu Richarda R. Gestelanda: przedstawiciele kultur pierwszego typu są nastawieni na realizacjĊ zadania, podczas
gdy przedstawiciele kultur drugiego typu bardziej cenią kontakty partnerskie, prywatne. Zob.
R.R. Gesteland, RóĪnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000, passim.

UkraiĔski badacz Georgyj Poczepcow podkreĞliá, Īe w róĪnych kulturach róĪnie jest postrzegany c z a s16. W kulturze zachodnioeuropejskiej przykáadanie wagi
do czasu to waĪny parametr zachowaĔ, dlatego spóĨnianie siĊ jest tu traktowane
negatywnie; znalazáo to wyraz w powiedzeniu „PunktualnoĞü jest grzecznoĞcią
15
16

Ɋ.ɏ. ɏɚɣɪɭɥɥɢɧɚ, dz. cyt., s. 82.
Ƚ.Ƚ. ɉɨɱɟɩɰɨɜ, Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ, Ʉɢɟɜ 2000.
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królów”. Inaczej jest w Ameryce àaciĔskiej, w niektórych krajach Azji oraz
w krajach arabskich: precyzyjnoĞci ani punktualnoĞci nigdy tam nie wartoĞciowano pozytywnie, raczej – lekcewaĪono. PrzyjĞcie czy zrobienie czegokolwiek nie na
czas traktuje siĊ tam jako normĊ. Podczas gdy Europejczycy czy Amerykanie dąĪą
do rzeczowego podejĞcia do sprawy i oszczĊdzania czasu, w kulturach wschodnich
duĪo czasu poĞwiĊca siĊ na rozmowy wstĊpne, o treĞci ogólnej, dowolnej (przy piciu herbaty czy kawy), i wáaĞnie taki, zrytualizowany sposób prowadzenia spotkaĔ
jest uwaĪany za standardowy. Arabowie traktują krótkie, pilne rozmowy raczej
jako obrazĊ; z punktu widzenia na przykáad Etiopczyka powaĪne i zasáugujące na
uznanie jest jedynie to, co siĊ robi w sposób nieĞpieszny, rozáoĪony w czasie.
Poczepcow wspomniaá takĪe o róĪnicach kulturowych dotyczących konceptualizacji r o d z i n y. Podaá nastĊpujący przykáad: przedstawiciele róĪnych kultur inaczej interpretują wyimaginowaną sytuacjĊ, w której osoba X jest na statku
z Īoną, dzieckiem i matką. Statek zaczyna tonąü. X moĪe uratowaü tylko jedną
osobĊ: ĪonĊ, dziecko lub matkĊ. Z badaĔ ankietowych wynika, Īe w kulturze zachodniej 60% respondentów chce uratowaü dziecko, 40% – ĪonĊ, i prawie zerowy odsetek ludzi chce w tej sytuacji uratowaü matkĊ. W kulturze wschodniej jest
wrĊcz inaczej: 100% respondentów deklaruje, Īe uratuje matkĊ. Przedstawiciele
kultury wschodniej uzasadniają swój wybór w taki sposób: czáowiek zawsze bĊdzie miaá moĪliwoĞü siĊ oĪeniü, mieü dzieci, ale nigdy nie bĊdzie miaá drugiej
matki.
Gesteland, poza przywoáaną wyĪej opozycją kultur protransakcyjnych i propartnerskich, wyodrĊbniá takĪe inne opozycje. ZauwaĪyá, Īe w kulturach ceremonialnych, w porównaniu z kulturami nieceremonialnymi, o wiele wiĊksza jest waga
hierarchii spoáecznej, presja pozycji, stanowisk, tytuáów. WĞród krajów naleĪących
do kultur pierwszego typu wymieniá: AustraliĊ, Nową ZelandiĊ, Stany Zjednoczone, KanadĊ, DaniĊ, NorwegiĊ i IslandiĊ, zaĞ do kultur drugiego typu – pozostaáe.
Pod tym wzglĊdem sytuacja kulturowa w Europie ĝrodkowej i Wschodniej takĪe nie jest jednorodna. Kultury wschodniosáowiaĔskie – w porównaniu z kulturą
polską – mają charakter mniej ceremonialny. Znajduje to wyraz miĊdzy innymi
w wiĊkszej wraĪliwoĞci Polaków na etykietalną stronĊ komunikacji miĊdzyludzkiej. Przedstawiciele narodów wschodniosáowiaĔskich czĊsto oceniają takie zachowania jako pretensjonalne. Oto przykáady wyraĪenia proĞby w jĊzyku polskim
za pomocą czasownika chcieü:
Panie marszaáku, zgáaszam wniosek formalny, Īeby pan marszaáek z e c h c i a á zasiĊgnąü
rady doĞwiadczonej osoby, zastĊpcy szefa kancelarii.
Szanowna Pani, liczĊ, Īe z e c h c e Pani odwiedziü poniĪszy link.

Dosáowne przetáumaczenie tych i podobnych wypowiedzi na jĊzyk rosyjski
byáoby funkcjonalnie nieadekwatne do rosyjskiego zwyczaju jĊzykowego, który
nie wymaga tak zawiáej formy aktów mowy. W rosyjskich odpowiednikach przytoczonych wypowiedzi czasownik chcieü zostaáby pominiĊty:
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Ƚɨɫɩɨɞɢɧ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ, ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ: ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɡɚ ɫɨɜɟɬɨɦ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ – ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ.
ɍɜɚɠɚɟɦɚɹ ɇ. ɇ., ɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɵ ɩɪɨɣɞɟɬɟ ɩɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɫɫɵɥɤɟ.

W podobny sposób, w porównaniu z jĊzykiem polskim, niektóre niemieckie
konstrukcje etykietalne są odbierane jako bardziej ceremonialne. PodajĊ przykáad
niemieckiej repliki, z którą klientka zwraca siĊ do pracownika kwestury:
Wir möchten g e r n e das Geld holen [ChcielibyĞmy z przyjemnoĞcią odebraü pieniądze].

Z punktu widzenia polskiego zwyczaju jĊzykowego przysáówek gerne ‘chĊtnie, z przyjemnoĞcią’ jest zbyteczny, dlatego polski odpowiednik powyĪszego niemieckiego zdania byáby krótszy:
ChcielibyĞmy odebraü pieniądze.

Funkcja przysáówka w przytoczonym niemieckim zdaniu polega na wniesieniu do konwersacji elementu poufnoĞci, ĪyczliwoĞci – moĪna go zinterpretowaü
tak: „JeĪeli tak (jak prosiliĞmy) siĊ stanie, bĊdziemy bardzo usatysfakcjonowani”.
W jĊzyku polskim ta forma grzecznoĞci nie jest przyjĊta – istnieją inne, synkretyczne sposoby wyraĪania pozytywnego nastawienia na adresata, na przykáad formy deminutywne rzeczowników:
ChcielibyĞmy odebraü p i e n i ą Ī k i.

Podobne zróĪnicowanie kulturowe obserwujemy w komedii klasyka literatury
biaáoruskiej, Janki Kupaáy – Paulinka. Jedną z gáównych postaci utworu jest Adolf
Bykowski, Biaáorusin, który naĞladuje maniery polskiej klasy Ğredniej, uznawane
za wyĪsze, bardziej wyrobione w stosunku do sposobów zachowaĔ biaáoruskich
cháopów. Bykowski dobrze mówi po biaáorusku, zna teksty biaáoruskiego folkloru,
na przykáad Ğpiewa biaáoruskie przyĞpiewki, ale przy kaĪdej okazji popisuje siĊ
znajomoĞcią jĊzyka polskiego:
ɋ ɰ ɹ ɩ ɚ ɧ (ɩɪɵɫɚɞɠɜɚɸɱɵɫɹ ɤ ɫɬɚɥɭ). Ⱦɵ ɲɬɨ ʆ ɧɚɫ ɱɭɜɚɰɶ? ɋɬɚɪɚɹ ɛɚɛɚ ɧɟ
ɯɨɱɚ ɡɞɵɯɚɰɶ, ɚ ɦɚɥɚɞɚɹ ɡɚɦɭɠ ɿɫɰɿ [Co u nas nowego? Stara baba nie chce zdychaü,
a máoda wyjĞü za mąĪ].
Ⱥ ɞ ɨ ɥ ɶ ɮ (ɫɚɦɚɞɚɜɨɥɶɧɚ). ɏɟ-ɯɟ-ɯɟ! ɋɬɚɪɭɸ ɬɪɷɛɚ ɩ ɲ ɵ ɞ ɭ ɫ ɿ ɰ ɶ, ɚ ɦɚɥɚɞɭɸ
ɩ ɲ ɵ ɦ ɭ ɫ ɿ ɰ ɶ [Cha-cha-cha! Starą trzeba przydusiü, a máodą przymusiü].

Sposób zachowywania siĊ pana Bykowskiego jest przesadnie uwarunkowany jego pozycją spoáeczną: ciągle chwali siĊ on swoim majątkiem, podkreĞla tym
samym swój szczególny status. Podobną postawĊ reprezentuje bohater powieĞci
ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ ɋɚɜɟɧɤɨ autorstwa wspóáczesnego rosyjskiego prozaika Eduarda
Limonowa:
Ɇɨɣ ɨɬɟɰ – ɩ ɨ ɥ ɶ ɫ ɤ ɢ ɣ ɚ ɪ ɢ ɫ ɬ ɨ ɤ ɪ ɚ ɬ , ɹ ɫ ɧ ɨ ɜ ɟ ɥ ɶ ɦ ɨ ɠ ɧ ɵ ɣ ɩ ɚ ɧ Ɂ ɚ ɛ ɥ ɨ ɞ ɫ ɤ ɢ , – ɩ ɪ ɨ ɢ ɡ ɧ ɨ ɫ ɢ ɬ ɨ ɧ ɡ ɧ ɚ ɱ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɨ. – Ɇɚɬɶ, ɩɪɚɜɞɚ, ɩɨɞɤɚɱɚɥɚ
– ɪɭɫɫɤɚɹ ɛɥɹɞɶ. Ɉɞɧɨ ɢɦɹ ɱɟɝɨ ɫɬɨɢɬ – ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ, Ʉɚɬɟɪɢɧɚ… Ʉɚɬɶɤɚ… .
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Reakcja biaáoruskiego otoczenia na taki typ zachowania w komedii Kupaáy
jest radykalnie negatywna, co ogólnie charakteryzuje nieceremonialny charakter
nawyków kulturowych niĪszej warstwy spoáecznej. Znajduje to wyraz w rosyjskiej
ludowej zasadzie wartoĞciowania czáowieka, wyraĪonej w formie przysáowia:
Ƚɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɵɥ ɯɨɪɨɲɢɣ.

Nadmierną ceremonialnoĞü w zachowaniach Polaków podkreĞlają teĪ czescy
obserwatorzy. Polacy są okreĞlani przez nich jako miĊdzy innymi panská žebrota,
to znaczy jako zacofani, biedni, lecz butni, paĔscy, dumni z siebie17. Tak na przykáad opisywaá Polaków z Galicji Jaroslav Hašek:
Nawet siermiĊĪni cháopi w karczmie przepijali do siebie miodem, mówiąc: „Czoáem,
panie bracie!”18.

Przesadna ceremonialnoĞü, dĊte pretensje do szlachectwa sprawiają, Īe Polacy
– w percepcji wschodnich i poáudniowych sąsiadów – są aroganccy, butni, uwaĪają siĊ za lepszych od innych.

3. WartoĞciowanie miĊdzykulturowe
Peániejszą informacjĊ o wartoĞciowaniu typów kulturowych moĪna uzyskaü
poprzez analizĊ zawartoĞci tekstów jĊzykowych. W tym celu zostaá opracowany
materiaá tekstowy zaczerpniĊty z korpusu internetowego jĊzyka rosyjskiego19.
Obiektem analizy byáy fragmenty tekstowe zawierające przymiotnik ɩɨɥɶɫɤɢɣ
‘polski’ – jedynie formĊ w mianowniku liczby pojedynczej. Ekscerpcja, która
zdecydowanie nosiáa próbny charakter, obejmowaáa tylko takie teksty, w których
przymiotnikowi ɩɨɥɶɫɤɢɣ towarzyszyáo oczywiste nacechowanie aksjologiczne.
Przy tym uwzglĊdniáem dwa parametry wartoĞciowania: 1) domenĊ, to znaczy
dziedzinĊ rzeczywistoĞci, której dotyczy opisywany, zawierający wartoĞciowanie
fragment; 2) charakter oceny – pozytywny lub negatywny. Oto przykáad:
Ȼɵɥ ɤɨɧɰɟɪɬ ɜ Ƚɪɟɰɢɢ, ɜ ɚɦɮɢɬɟɚɬɪɟ ɜ Ⱦɟɥɶɮɟ. ɂ ɝ ɪ ɚ ɥ ɩ ɨ ɥ ɶ ɫ ɤ ɢ ɣ ɨ ɪ ɤ ɟ ɫ ɬ ɪ,
ɨ ɱ ɟ ɧ ɶ ɫ ɥ ɚ ɛ ɵ ɣ, ɫ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɦ ɞɢɪɢɠɺɪɨɦ – ɩɪɨɫɬɨ ɧɢɤɚɤɢɦ.

W tym fragmencie tekstu przymiotnik ɩɨɥɶɫɤɢɣ wystĊpuje w poáączeniu
z rzeczownikiem ɨɪɤɟɫɬɪ ‘orkiestra’, mamy zatem do czynienia z domeną MUZYKA.
JeĞli chodzi o rodzaj oceny, mamy do czynienia z oceną negatywną, wyraĪoną poprzez grupĊ wyrazową ɨɱɟɧɶ ɫɥɚɛɵɣ (ɨɪɤɟɫɬɪ) ‘bardzo sáaba (orkiestra)’.
Inny przykáad:

17 Zob. [online] <http://fakty.interia.pl/ciekawostki/news/pijany-jak-polak-i-inne-stereotypy-na rodowe>, dostĊp: 2.01.2011.
18 Ibidem.
19 Zob. [online] <http://corpora.yandex.ru/index.html>, dostĊp: 2.01.2011.
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Ʌɢɲɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ – ɥɟɬ 400 ɧɚɡɚɞ – ɜ ɟ ɥ ɢ ɤ ɢ ɣ ɩ ɨ ɥ ɶ ɫ ɤ ɢ ɣ ɭ ɱ ɺ ɧ ɵ ɣ
ɇ ɢ ɤ ɨ ɥ ɚ ɣ Ʉ ɨ ɩ ɟ ɪ ɧ ɢ ɤ ɞɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ Ɂɟɦɥɹ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɋɨɥɧɰɚ. ɉɟɪɟɞɨɜɵɟ
ɥɸɞɢ ɧɚɭɤɢ – Ƚɚɥɢɥɟɣ, Ʉɟɩɥɟɪ, ɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ – ɨɬɫɬɨɹɥɢ ɭɱɟɧɢɟ Ʉɨɩɟɪɧɢɤɚ. ɇɚ Ɂɟɦɥɸ ɫɬɚɥɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɤ ɧɚ ɨɞɧɭ ɢɡ ɩɥɚɧɟɬ, ɞɜɢɠɭɳɭɸɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɋɨɥɧɰɚ
ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɫɩɭɬɧɢɤɚ – Ʌɭɧɵ.

W powyĪszym cytacie jest omawiana sfera nauki, a mianowicie astronomia.
Rodzaj wartoĞciowania tu jest inny – pozytywny, poniewaĪ autor tekstu podkreĞla
ogromną wagĊ odkrycia Kopernika dla nauki, podkreĞla, Īe inni wybitni uczeni,
Galileusz, Kepler i àomonosow, poparli teoriĊ Kopernika, wybronili ją przed atakami sceptyków.
W rezultacie analizy tekstów z korpusu jĊzyka rosyjskiego uzyskaáem nastĊpujące dane jakoĞciowo-iloĞciowe (tabela 1).
Tabela 1
Liczba pozytywnie i negatywnie wartoĞciowanych wypowiedzi tekstowych zawierających
przymiotnik ɩɨɥɶɫɤɢɣ ‘polski’ w badanej próbie fragmentów
Domena
BUDOWNICTWO
FILM
GOSPODARKA
IDEOLOGIA
JĉZYK
KONFLIKT WOJSKOWY
KRAJOBRAZ
KULINARIA
LITERATURA
MEDYCYNA
MUZYKA
NAUKA
POLITYKA
POSTAWY
PRZEMYSà
PRZESTĉPCZOĝû
RELIGIA
SPORT
STOSUNKI MIĉDZYNARODOWE
SZTUKA
TOWARY
UPRAWA ROĝLIN
ZACHOWANIE
Razem

WartoĞciowanie
pozytywne
negatywne
1
–
1
1
2
–
–
1
3
1
1
3
1
–
1
–
7
–
1
–
2
1
12
–
4
7
3
1
1
–
–
1
–
1
1
1
1
–
1
–
2
–
1
–
–
4
46 (68%)
22 (32%)

Razem
1
2
2
1
4
4
1
1
7
1
3
12
11
4
1
1
1
2
1
1
2
1
4
68 (100%)
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Jak wynika z tabeli 1, najczĊĞciej wystĊpują trzy domeny: NAUKA, POLITYi LITERATURA. Przypada na nie prawie poáowa wszystkich przeanalizowanych
tekstów. Przy tym w tekstach na temat literatury i nauki wartoĞciowanie ma tylko
pozytywny charakter, podczas gdy w tekstach na temat polityki przewaĪają oceny negatywne. Ogólny procentowy stosunek ocen pozytywnych i negatywnych
(68:32) wskazuje, Īe w rosyjskich tekstach artystycznych i publicystycznych Polska i Polacy przewaĪnie k o j a r z ą s i Ċ z w a r t o Ğ c i a m i p o z y t y w n y m i.
Nasi wschodni sąsiedzi bardzo wysoko cenią polską kulturĊ materialną (meble,
wygląd miast, kuchniĊ) oraz kulturĊ duchową, szczególnie polską naukĊ i literaturĊ (moĪna byáoby oczekiwaü lepszych notacji muzyki bądĨ filmu). JednoczeĞnie
Rosjanie przewaĪnie negatywnie oceniają PolskĊ i Polaków ze wzglĊdu na dziaáalnoĞü polityczną, a takĪe charakter narodowy. W tym drugim przypadku są podkreĞlane takie cechy zachowaĔ Polaków, jak nadmierna pewnoĞü siebie, ceremonialnoĞü czy arogancja. Sumaryczne dane o czterech najbardziej charakterystycznych
obszarach kulturowych przedstawiáem w tabeli 2.
KA

Tabela 2
Liczba pozytywnie i negatywnie wartoĞciowanych wypowiedzi tekstowych zawierających
przymiotnik ɩɨɥɶɫɤɢɣ ‘polski’ w badanej próbie fragmentów – sumaryczne dane o czterech
najbardziej charakterystycznych obszarach kulturowych
Obszar

WartoĞciowanie
pozytywne

negatywne

Razem

Kultura materialna

10

1

11 (16%)

Kultura duchowa

27

3

30 (44%)

6

12

18 (27%)

Ideologia i polityka
Charakter narodowy
Razem

3
46 (68%)

6
22 (32%)

9 (13%)
68 (100%)

ZakoĔczenie
UwzglĊdnienie informacji zawartej w systemie jĊzyka, szczególnie w tekstach
jĊzykowych, jest waĪne dla zrozumienia procesów komunikacji miĊdzykulturowej.
Do zjawisk, które pod tym wzglĊdem wymagają szczególnej uwagi, naleĪą przede
wszystkim fenomeny precedensowe, to znaczy teksty, wypowiedzi, nazwy, a takĪe
zawarte w nich treĞci, charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej. CzĊsto
funkcjonują one jako narzĊdzia symbolizacji rozmaitych treĞci, których adekwatne
zrozumienie jest moĪliwe pod warunkiem, Īe interpretator jest w stanie oddaü nie
tylko tekst, lecz takĪe podtekst kulturowy.
Antropologia kontrastywna zajmuje siĊ porównaniem typów kultur, bazując
na okreĞlonych parametrach. TakĪe przy takim porównaniu okazuje siĊ przydatna
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informacja jĊzykowa, poniewaĪ wartoĞciowanie typu kultury (swojej lub obcej)
moĪe – w sposób bardziej lub mniej transparentny – znaleĨü swój wyraz w formie,
strukturze i znaczeniu tekstu. Na przykáadzie wartoĞciowania Polski i Polaków
w rosyjskich tekstach artystycznych i publicystycznych wykazano, Īe przewaĪają
oceny pozytywne, z tym Īe najczĊĞciej dotyczą one sfery polskiej nauki i literatury. Natomiast zasadniczo negatywnie jest oceniany polski sposób prowadzenia
polityki.

Summary
Language and Culture in the Intercultural Communication
The subject of this article is the use of language information by the analysis of the
intercultural communication processes. The author describes the so-called precedent
phenomena, understood as texts, sentences (for example proverbs, aphorisms, songs), and
names, which contain concepts that are especially important for a given culture, wide wellknown for the majority of individuals. Precedent phenomena often function as tools for the
conceptualization of experience.
Contrastive anthropology deals with comparison of the culture types; it is based on
certain parameters. The language and text information gained through this comparison is very
useful because the evaluation of any culture type (own or foreign) is expressed (in a more
or less transparent way) by the form, structure and content of the so-called culture texts.
The author analyses some Russian artistic and journalist texts and then shows the
predominantly positive evaluation of Poland and Poles. It relates especially to such culture
spheres as science and literature. Inversely, the Russians evaluate the Polish way of politics
and national character as rather negative.

