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Wstęp
Pierwsze kultury ludzkie powstawały i rozwijały się we względnej izolacji. Kontakt
między nimi, a także towarzyszące mu zjawisko dyfuzji kulturowej, miał charakter
ograniczony. To, że spotkania kultur odbywały się w stosunkowo dużych odstępach
czasowych, wynikało z kilku przyczyn. Dawniej liczba ludności żyjącej na świecie była
znacznie niższa niż obecnie, co wiązało się z większym rozproszeniem osad mieszkalnych.
Nie mając świadomości obecności „innych”, tubylcy nie mogli dążyć do kontaktu z nimi –
gdy mieli jednak taką wiedzę, często kierował nimi strach przed „obcym”. Ponadto
w odległych czasach ludzie nie byli zbyt mobilni. Nie posiadali odpowiednich środków
komunikacyjnych,

zarówno

umożliwiających

przemieszczanie

się

w

przestrzeni

(transport), jak i ułatwiających symboliczną wymianę informacji (głównie znajomość
języka obcego). Wraz z rozwojem demograficzno-społecznym, a także technologicznym
i światopoglądowym w Europie sytuacja zaczęła się zmieniać. Początkowo potrzeby
(poznawcze, handlowe, militarne, religijne itp.) związane z „innymi światami” mogły
realizować tylko wybrane jednostki, jak na przykład za czasów wielkich odkryć
geograficznych.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kontakty z innymi kulturami były nie tylko
domeną kultury europejskiej. Jeszcze zanim Europejczycy dokonali wielkich odkryć
geograficznych, Chińczycy podróżowali po całym Oceanie Indyjskim, będąc częstymi
gośćmi na wielu wyspach i wybrzeżach po Afrykę Wschodnią. Podejmowali też szereg
wypraw w obszarze Oceanu Spokojnego. Arabowie w swoich podróżach okrywali różne
krainy zanim dotarli tam Europejczycy, będąc w późniejszym okresie pośrednikami
w kontaktach handlowych dla rozwijającego się świata zachodniego. Niemniej, zawsze
kontakty te miały charakter bardzo ograniczony i dotyczyły jedynie nielicznych
przedstawicieli rodzimych kultur, którymi byli głównie marynarze, podróżnicy lub
niektórzy co bardziej odważni i bogaci handlarze, czy wyznaczeni urzędnicy.
Prawdziwy przełom nastąpił w XIX i XX wieku, kiedy to w ramach cywilizacji
zachodniej w dobie rewolucji przemysłowej, a później informatycznej wynaleziono nowe
sposoby przemieszczania ludzi (środki transportu) i ich idei (media). Bardzo szybko stały
się one „dobrem” globalnym.
Ponieważ ludzie są głównym nośnikiem kultury, ich wzmożona ruchliwość
spowodowała wiele zmian, w tym gwałtownie zdynamizowała procesy kulturowe.
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Globalizacja, zarówno jako skutek jak i przyczyna dalszej mobilności kultur, stała się
współcześnie zjawiskiem powszechnym, a prace na jej temat są nadal szeroko dostępne.
O globalizacji w polityce, ekonomii, kulturze i życiu społecznym pisał między innymi
Bauman (2000), McLuhan (2004), Appadurai (2005), Bokszański (2001), Dyczewski
(2012) i wielu innych (Robertson 1992; Featherstone, Lash i Robertson 1995; Scholte
2005; Kumaravadivelu, 2008; Hannerz 1992; Hannerz i Wagner 1992; Czerny 2005;
Kaldor 2006; Piasecki 2003; Żygulski. 2000; Klich 2001). Tematyka globalizacji stała się
jednym z ważniejszych problemów poruszanych przez przedstawicieli różnych nurtów we
współczesnych szeroko rozumianych naukach humanistyczno-społecznych – od ekonomii,
przez nauki polityczne, socjologię, antropologię, kulturoznawstwo po filozofię.
Wielu badaczy globalizacji zauważyło, że zjawiska konstytuujące „globalną
wioskę” z czasem wypierać zaczęła tendencja odwrotna, pielęgnująca lokalność.
Zwłaszcza kultura dąży do zachowania balansu między tymi dwiema skrajnymi
tendencjami. Tuż za nią postępuje edukacja, której celem jest jednocześnie ochrona
własnego dziedzictwa kulturowego, ale i adaptacja ludzi do otaczających ich zmian.
Nierzadko powodują one, że to, co niegdyś było własnością indywidualną danego narodu,
staje się przedmiotem powszechnych, międzynarodowych działań. Edukacja w świecie
zdominowanym przez procesy globalizacyjne za priorytet uznaje zdolność do efektywnego
porozumiewania się, komunikacja zatem jest jej celem nadrzędnym.
Władza i kontrola prowadzące do kulturowej dominacji oraz dostęp do
materialnych i niematerialnych dóbr ulokowanych na arenie międzynarodowej oraz
zarządzanie nimi warunkowane są posiadaniem wiedzy i umiejętności cenionych
w przestrzeni globalnej. Ich brak dyskwalifikuje i usuwa w cień lokalności. Aby być
poważanym i liczącym się uczestnikiem w międzynarodowych rozgrywkach niezbędne
jest posiadanie odpowiednich kompetencji komunikacyjnych, które nie tylko ugruntowują
pozycję, ale także umożliwiają negocjacje i określenie przyszłych dróg globalnego, a tym
samym i indywidualnego rozwoju. Komunikacja międzykulturowa, jako podstawowe
narzędzie umożliwiające uczestnictwo w wielotematycznej debacie między kulturami, jest
zatem efektem, ale i warunkiem rozwoju globalizacji oraz dalszych jej dziejów – zmusza
także współczesnych ludzi do zmiany postrzegania zjawiska komunikacji z partykularnego
na uniwersalny.
Komunikowanie jest elementem konstytuującym jednostkę ludzką. Bez tej
umiejętności człowiek prawdopodobnie mógłby przetrwać, natomiast nie stworzyłby
społeczeństw, kultur, a tym bardziej wielkich cywilizacji. Rozbudowana zdolność
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do porozumiewania się stała się jednym z najważniejszych warunków rozwoju ludzkości
i jej prymatu nad resztą świata. Komunikacja międzykulturowa jest szczególnym rodzajem
komunikacji, gdyż dotyczy jednostek wywodzących się z odmiennych środowisk
społeczno-kulturowych. W tej sytuacji uzyskanie porozumienia między stronami wymaga
nie tylko stosowania wspólnego kodu czy negocjacji stanowisk, ale przede wszystkim
wiedzy o odmiennym kontekście kulturowym, w którym uspołeczniony został partner
komunikacji. Brak owej wiedzy często generuje powstawanie barier, które nie tylko
utrudniają proces komunikacyjny, ale wręcz prowadzą do jego zerwania. Odmienne
doświadczenie socjalizacyjne oferowane przez każdą kulturę aktywuje odmienne
postrzeganie rzeczywistości – kontekst kulturowy wpływa zarówno na osobowość
człowieka jak i jego zachowanie społeczno-kulturowe, w tym komunikacyjne.
W przypadku komunikacji międzykulturowej wynika ono głównie ze stosowania
odmiennego systemu symboli konstytuujących język, ale także pojawia się wiele innych
zmiennych, które regulują ową komunikację.
Język to podstawowe medium komunikacyjne, to umiejętność wytwarzania
i interpretowania symboli, to zdolność do abstrakcyjnego myślenia, a jednocześnie
do oderwania się od świata zwierzęcego. Jak każde wielkie odkrycie ludzkości, wiąże się
z nowymi,

niewyobrażalnymi

możliwościami

z

jednej

strony,

z

drugiej

zaś

z nieprzewidzianymi źródłami problemów. Jedne motywują rozwój człowieka, drugie
wskazują na drogę tego rozwoju. Język umożliwia realizację człowieka w wymiarze
społecznym, jednocześnie często będąc przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu
stworzonego przez niego świata społecznego. Potrafi łączyć, ale także potrafi dzielić.
Negatywna jego funkcja nie zawsze wypływa ze świadomego i celowego działania
człowieka. Za nieporozumienia odpowiadają także i inne czynniki, choć wiele z nich ma
rodowód

lingwistyczny.

Dlatego

w

analizie

komunikacji

międzykulturowej

pierwszoplanową pozycję zajmuje język oraz związane z nim konteksty kulturowe
uczestników interakcji.
W dobie globalizacji akty komunikacji międzykulturowej umożliwia wysoko
rozwinięta technologia komunikacyjna. Mimo wzrostu częstotliwości kontaktów
międzykulturowych, nadal jednak nierzadko dochodzi do kryzysów komunikacyjnych.
Wynikają one z braku świadomości, a w konsekwencji opisu źródeł warunkujących
odmienne sposoby komunikowania w innych kulturach, zwłaszcza tak odległych
względem Zachodu jak Chiny.
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Zjawisko globalizacji wymusiło na ludziach żyjących w XXI wieku skierowanie
uwagi i zainteresowania w stronę Chin. Powód jest oczywisty – współcześnie zajmują one
szczególną pozycję na arenie międzynarodowej, choć jeszcze do niedawna Chińska
Republika Ludowa zaliczana była przez opinię międzynarodową do krajów Trzeciego
Świata (Kedaj 2008). Rozwój gospodarczy sięgający 10% (średnia dla okresu 2003-2012,
choć ostatnio z tendencją lekko spadkową - 7,8% w 2012 roku) (World Bank 2013a)
wzrostu PKB rocznie stawia ten kraj w czołówce potęg ekonomicznych świata (MarszałekKawa 2010). Tania siła robocza i scentralizowane zarządzanie krajem w oparciu o jasne
i społecznie akceptowalne zasady, które dotyczą szerokiej wolności w prowadzeniu
działalności gospodarczej, przy jednoczesnym braku silnych ograniczeń związanych
z prawem pracy (brak związków zawodowych, nadmiernie rozbudowanego systemu
podatkowego, czy systemu opieki socjalnej i systemu emerytalnego), to główne atuty
sprzyjające ekonomicznemu rozwojowi państwa. Jednak obecna pozycja Chin na arenie
międzynarodowej jako wyłącznie taniego producenta nie będzie trwała w nieskończoność.
Polityka wewnętrzna i zagraniczna ChRL zmierzają ku jej wzmocnieniu na tyle, by stała
się światową potęgą już nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale także politycznym
i kulturowym (Marszałek-Kawa 2008). A to oznacza, że gwarantująca sukces komunikacja
z chińskim partnerem dawno przestała być priorytetem wyłącznie handlowym.
Komunikacja międzykulturowa między Chińczykami a uczestnikami zachodniej
cywilizacji staje się z wolna po prostu koniecznością (o czym mogą świadczyć przykłady
wprowadzania nauczania języka mandaryńskiego w polskich przedszkolach).

*

Celem niniejszej pracy jest poszukiwanie źródeł barier w komunikacji między
Chinami a europejskim kręgiem cywilizacyjnym. Ponieważ język stanowi jeden
z podstawowych filarów kultury, poszukiwane źródła barier będą dotyczyć głównie języka
i zjawisk z nim związanych.
Problem

badawczy

pracy

zasadza

się

na

tezie,

że

komunikacja

międzykulturowa między Chińczykami a przedstawicielami europejskiego kręgu
cywilizacyjnego obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia ze względu
na bariery, które wynikają ze stosowania wyraźnie odmiennego systemu językowego
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i związanego z nim kontekstu kulturowego partnerów interakcji. Odpowiada zatem na
pytanie

o

językowe

źródła

barier

w

komunikacji

międzykulturowej

między

przedstawicielami kultury chińskiej i europejskim kręgiem cywilizacyjnym.
Tak postawiony problem badawczy można ująć następująco: dziesiątki tysięcy
znaków,

składających

się

na

system

piśmienniczy,

oraz

przypisanie

tonów

do artykułowanych sylab (w języku mandaryńskim występują cztery tony), to dwie cechy
języka mandaryńskiego, nieobecne w językach rozwiniętych w Europie, które pociągają za
sobą szereg konsekwencji komunikacyjnych, zarówno wewnątrzkulturowych, jak
i międzykulturowych. Opanowanie tego typu języka w stopniu umożliwiającym
porozumienie wymaga szczególnych umiejętności, które wypracowane w toku edukacji
lingwistycznej przekładają się także na inne sfery działalności człowieka. Przykładowo,
rozpoznawanie tak dużej liczby znaków, różniących się często zaledwie jedną kreską,
rozwija i wzmacnia pamięć wzrokową. Lingwistycznie wyćwiczona pamięć wzrokowa jest
stosowana w innych dziedzinach życia – Chińczycy wyróżniają się umiejętnościami
kopistycznymi, często wykorzystywanymi w celach handlowych (np. kopiowanie
zachodnich marek odzieżowych). Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do panującego
w Europie przekonania, że należy chronić prawa autorskie1, w Chinach kopiowanie było
i jest traktowane jako wielka umiejętność czy wręcz sztuka. Te dwa odmienne stanowiska,
oba poparte własną wielowiekową tradycją (a w Chinach tradycją piśmienniczą właśnie),
często

prowadzą

do

konfliktów

prawno-handlowych

w

sytuacjach

kontaktu

międzykulturowego. Warto jednak zauważyć, że bariery te mają charakter dwustronny.
Europejczycy napotykają problem ze zrozumieniem Chińczyków, ale też specyfika kultur
europejskich i ich systemy językowe stanowią barierę dla mieszkańców Państwa Środka.
Opisany powyżej problem badawczy i cel dysertacji wymaga odpowiedzi na szereg
pytań badawczych. Najważniejsze z nich to:
Które cechy języka mandaryńskiego stanowią największe wyzwanie dla
użytkowników języków europejskich?
Czy język mandaryński sprzyja rozwojowi określonych zdolności poznawczych?
Jeśli tak, to jakich?
W jaki sposób język mandaryński, bezpośrednio i pośrednio (poprzez kontekst
kulturowy), może wpływać na sposób myślenia i zachowanie Chińczyków?
Nowoczesne prawa autorskie zaczęły kształtować się w Europie Zachodniej w XVIII wieku (Ong 2011:
199).
1
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W jaki sposób język mandaryński i jego wpływ na kulturę chińską może
determinować rozumienie i niezrozumienie kontekstów kulturowych cywilizacji
zachodniej?
Które

komunikacyjne

zachowania

Chińczyków

mogą

stać

się

barierą

w interakcjach z partnerem wywodzącym się z europejskiego kręgu cywilizacyjnego?
Odpowiedzi na te pytania składają się na podstawowe hipotezy pracy:
1) Język mandaryński, który składa się z logograficznego pisma i mowy bazującej
na sylabach występujących w czterech tonach, w przeciwieństwie do opartych
na fonetycznym i alfabetycznym piśmie języków europejskich, sprzyja
rozwojowi zdolności poznawczych.
2) Język mandaryński (zarówno typ pisma, jak i mowa) oraz kształtowany przez
niego kontekst kulturowy wpływają na odmienny sposób postrzegania
(poznania) świata przez Chińczyków w porównaniu do użytkowników języków
opartych na fonetycznym i alfabetycznym piśmie oraz atonalnej mowie.
3) Różne postrzegania świata, wynikające między innymi ze stosowania
odmiennych systemów pisma i mowy, może generować bariery w komunikacji
międzykulturowej.
Praca składa się z trzech głównych rozdziałów. W pierwszym omówiono zjawisko
komunikacji, które stanowi podstawę dalszych rozważań dysertacji. Pojawia się w nim
przedstawienie takich zagadnień, jak: związek komunikacji z kulturą, znaczenie zmysłów
w komunikacji niewerbalnej, typy i rola mediów, istota międzykulturowości, komunikacja
międzykulturowa, zjawisko akulturacji, typy barier komunikacyjnych, zjawisko „trzeciej
kultury”. Celem rozdziału jest prezentacja istotnych dla problematyki pracy teorii
związanych z komunikacją oraz ujęcie zagadnienia w takie ramy, które umożliwią
omówienie barier komunikacyjnych pojawiających się, gdy partnerami komunikacji są
przedstawiciele dwóch wybranych kręgów cywilizacyjnych.
W rozdziale drugim przesunięto rozważania w stronę relacji języka i kultury.
Przedstawiono w nim analizę kompetencji stanowiących antytezę dla omawianych wyżej
barier (językowej, społecznej, komunikacyjnej, kulturowej, międzykulturowej) i wskazano
na ich zależność. Omówiono związek języka i poznania w oparciu o hipotezę relatywizmu
językowego oraz w ramach koncepcji kognitywistycznej (w tym zagadnienie oralności10

pismienności). Wskazano także na rolę filozofii w kształtowaniu języka, kultury
i związanej z nimi komunikacji w chińskiej przestrzeni kulturowej.
Rozdział trzeci to autorska interpretacja językowych źródeł barier w komunikacji
między Chińczykami a przedstawicielami europejskiego kręgu cywilizacyjnego. Opiera się
ona o założenia naukowe wskazujące na psycho-kulturowe różnice występujące między
tymi dwoma obszarami świata. W rozdziale omówiono charakter języka mandaryńskiego
oraz przedstawiono sytuację lingwistyczną w Państwie Środka. Następnie w drodze
analizy porównawczej wskazano na językowe źródła barier, które mogą pojawić się
w komunikacji, w której partnerami są Chińczycy i przedstawiciele europejskiego kręgu
cywilizacyjnego.

*

Praca

„Językowe źródła barier w komunikacji międzykulturowej – Chiny

a europejski krąg cywilizacyjny” opiera się na materiale teoretycznym i empirycznym
dobranym pod kątem poruszanego problemu. Znajdują się w niej zatem koncepcje
stworzone w ramach różnych dyscyplin naukowych. Przeplatają się wątki z obszaru
kulturoznawstwa, socjologii, antropologii, psychologii, filozofii, językoznawstwa,
pedagogiki, dziennikarstwa czy stosunków międzynarodowych. Interdyscyplinarność
pracy pozwala poruszać się po temacie w sposób nieskrępowany, a tym samym wskazuje
na jego wielowymiarowość, ale i złożoność. Choć dysertacja w tytule zawiera termin
odnoszący się do języka i w dużej mierze skupia się na kwestiach z nim związanych,
to należy wyraźnie podkreślić, że nie jest to praca językoznawcza.
Zastosowana w pracy analiza nawiązuje do metody integralnej zaproponowanej
przez nieżyjącego już krakowskiego socjologa Kazimierza Dobrowolskiego, zgodnie
z którą tylko dzięki krzyżowaniu różnorodnych dyscyplin można wyjaśnić działalność
społeczno-kulturową

zbiorowości

ludzkiej

(Dobrowolski

1966:

64-65).

Według

Dobrowolskiego (1938: 12):
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„[…] kultura tworzy dynamiczną całość, której poszczególne działy, wyrwane
naszą pracą myślową z rzeczywistości, jaka istnieje niezależnie od badacza, tworzą
faktycznie nierozerwalny zespół zjawisk, mniej lub więcej od siebie współzależnych.
Każda nauka specjalna wyrębuje z kultury pewien fragment, często z tendencją do
izolowania go od innych zjawisk i rozpatrywania jego pod określonym kątem widzenia.
Kąt jednak widzenia w oderwaniu od całości wykrzywia rzeczywistość, prowadzi do
jednostronnego jej ujmowania, do łatwych uproszczeń i generalizacji. Tymczasem
rzeczywistość kulturalna istnieje poza spojrzeniem nauk specjalnych jako całość żywa,
wiecznie w ruchu pozostająca, związana niezliczonymi nićmi z geograficznym i
biologicznym podłożem, niejednolitym w czasie i przestrzeni, wynikła z wykrzyżowania
czynników ekonomicznych, technicznych, społecznych, ideologicznych i innych”.

Praca często odwołuje się także do metodologii ujętej przez Maxa Webera
w stworzoną w ramach socjologii koncepcję typów idealnych, pojmowanych jako
teoretyczne konstrukcje nie posiadające odpowiednika w rzeczywistości empirycznej,
jednak ułatwiające porządkowanie empirycznych zjawisk i ich rozumienie. Sam autor
mówi o nich tak:

„Socjologia tworzy […] pojęcia t y p ó w i poszukuje g e n e r a l n y c h reguł
zjawisk. […] Tworząc pojęcia, socjologia czerpie swój m a t e r i a ł, przykłady […]
z również dla historii istotnych realiów działania. Tworzy swe pojęcia i poszukuje ich
reguł biorąc pod uwagę t a k ż e to, czy dzięki temu przysłużyć się może historycznemu
przypisywaniu przyczyn doniosłych kulturowo zjawisk. Jak w przypadku każdej nauki
generalizującej, swoistość jej abstrakcji powoduje, że jej pojęcia, w porównaniu
z konkretnymi realiami historycznymi, muszą być stosunkowo ubogie w treść.
Rekompensuje to jednak większą j e d n o z n a c z n o ś c i ą

pojęć. Tę większą

jednoznaczność osiąga za sprawą możliwie najdoskonalszej adekwatności z punktu
widzenia s e n s u, do której dążą socjologiczne konstrukcje pojęciowe. […] We
w s z y s t k i c h, racjonalnych i irracjonalnych przypadkach [socjologia – przyp. ASG]
o d d a l a się od rzeczywistości i służy jej poznaniu przez to, że umożliwia klasyfikację
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danego historycznego zjawiska, określając stopień, w jakim b l i s k i e jest ono jednemu
czy

wielu

takim

pojęciom.

[…]

Żeby

jednak

słowa

te

oznaczały

coś

j e d n o z n a c z n e g o, socjologia musi tworzyć „czyste” („idealne”) typy tworów
o takim charakterze, odznaczające się konsekwentną spójnością możliwie doskonałej
adekwatności z punktu widzenia s e n s u, ale właśnie z tego względu, w tej absolutnie
idealnej, c z y s t e j formie, występujące w rzeczywistości równie rzadko jak jakaś reakcja
fizyczna wyliczona przy założeniu absolutnej próżni” (Weber 2002: 15-16).

Koncepcja typów idealnych pojawia się w tych fragmentach pracy, w których
zestawiono wybrane cechy cywilizacji chińskiej i zachodniej. Odnosi się do takich kwestii,
jak wzory kultury, system wartości, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, rola
kontekstu kulturowego, rodzaje barier komunikacyjnych, typy kompetencji, tradycje
filozoficzne, formy poznania czy systemy językowe.
W tym miejscu należy zaznaczyć pewną kwestię terminologiczną. Kultura chińska
trwa nieprzerwanie od około pięciu tysięcy lat. Jest to okres niezwykle długi, a zarazem
dotyczy obszaru wielokrotnie zmieniającego swoje granice. Chiny, inaczej Państwo
Środka (Zhongguo), to nazwa odnosząca się do terenów pierwotnie położonych
w dorzeczu Żółtej Rzeki (Huang He) i zamieszkującej je ludności, a współcześnie
zajmujące obszar 9,327,489.9 km (World Bank 2013b). Na przestrzeni dziejów zarówno
teren, jak i liczba ludności Chin wielokrotnie zmieniały swój zasięg, nie doprowadzając
jednak przez setki lat do zerwania ciągłości kulturowej. Z tego tytułu w pracy pojawia się
także szerszy termin – Daleki Wschód, a nawet Wschód. W tej pracy odnosi się on, jedynie
jako definicja operacyjna, do krajów Azji Wschodniej pozostających pod wpływem myśli
konfucjańskiej. Na zasadzie analogii stosowany termin Zachód odnosi się do krajów
ukształtowanych pod wpływem tradycji judeo-chrześcijańskiej. W pracy obszar ten
nazywany jest europejskim kręgiem cywilizacyjnym i pokrywa się ze wskazaną przez
Huntingtona (2007) cywilizacją zachodnią (Europa, Ameryka Północna, Australia).

*
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Prezentowana praca zajmuje się poszukiwaniem językowych źródeł barier
w komunikacji między chińskim a europejskim kręgiem cywilizacyjnym w oparciu
o wielowymiarową i sprzężoną relację między takimi zjawiskami, jak KULTURA,
KOMUNIKACJA, JĘZYK I POZNANIE. Wokół tych zjawisk krążą zagadnienia zawarte
w pracy. Ich analiza pozwala przybliżyć problematykę komunikacji międzykulturowej we
współczesnym zglobalizowanym świecie.
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Rozdział 1
Istota komunikacji
Rodzaje barier komunikacyjnych

Wprowadzenie

Zagadnienie komunikacji cieszy się dużą popularnością we współczesnym świecie.
To zainteresowanie wynika z kilku faktów. Po pierwsze, ludzie uświadomili sobie, jak
wielką rolę odgrywa ona w ich codziennym życiu. Po drugie, rozwój nowoczesnych
technologii i środków komunikacyjnych, zwłaszcza Internetu, ułatwił im realizację
potrzeby bycia w kontakcie z drugim człowiekiem. Po trzecie – i w związku z powyższym
– pojawiło się zapotrzebowanie, a także moda na pogłębianie wiedzy i umiejętności
związanych z komunikacją właśnie (Levinson 1999).
Etymologia słowa „komunikacja” wskazuje na to, co wspólne (communis), gdyż
słowo łacińskie communicatio oznacza wymianę, łączność, rozmowę. Należy w tym
miejscu zaznaczyć, że prezentowana praca nie zajmuje się komunikacją w odniesieniu do
fizycznego przemieszczania się ludzi. Istniała niegdyś propozycja, aby termin
„komunikowanie” odnosił się do kontaktowania się ludzi przy pomocy symboli, a termin
„komunikacja” do ich przemieszczania w przestrzeni. Nie znalazła ona jednak
zastosowania (Golka 2008: X), w związku z czym terminy komunikowanie i komunikacja
w zasadzie stosuje się zamiennie, a stąd między innymi wynika potrzeba pewnych
wstępnych ustaleń.
Literatura zajmująca się komunikacją jest bardzo bogata. Powstała masa opracowań
dotyczących tego zagadnienia, a wraz z nimi wiele propozycji definicyjnych. Generalnie
przyjmuje się, że komunikowanie może być rozumiane jako: transmisja, rozumienie,
oddziaływanie, łączenie (tworzenie wspólnoty), interakcja, wymiana, czy składnik procesu
społecznego (Goban-Klas 2005: 42-43), a każde wymienione ujęcie komunikacji posiada
liczne omówienia w literaturze przedmiotu. Zakres znaczeniowy tego terminu jest bardzo
obszerny, w związku z czym rozdział ten poświęcony jest wyróżnieniu tych aspektów
komunikacji, które z perspektywy analizowanego zagadnienia są najistotniejsze.
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Zjawisko komunikacji nie dotyczy wyłącznie świata ludzi. Umiejętność
komunikowania w świecie zwierząt jest powszechnie znana i nie wymaga naukowych
dowodzeń. Dotyczy zarówno języka ciała, jak i wydobywanych dźwięków (nawoływania,
ostrzeżenia, zalotne śpiewy itp.). W przypadku zwierząt podkreśla się znaczenie
chemicznej komunikacji za pomocą wydzielanych substancji. Jednak te zagadnienia nie są
w pracy podejmowane.
Głównym przedmiotem rozważań jest zjawisko, które ma miejsce w świecie
człowieka – w świecie kultury. To kultura stanowi punkt wyjścia i teren, na którym może
przebiegać komunikacja międzyludzka z jednej strony, z drugiej zaś komunikacja
współtworzy kulturę i umożliwia jej trwanie. Związek kultury z komunikacją ma więc
charakter współzależności (Kłoskowska 2007, Hall 1987). Szczególnie dobitnie brzmią
słowa Halla, który zagadnieniom komunikacji poświęcił większość swojego życia.
Zarówno książka „Bezgłośny język” (1987), jak i „Ukryty wymiar” (1976), poświęcone są
głównie tej tematyce. Znamienny jest tytuł rozdziału piątego w „Bezgłośnym języku”.
Autor nie tylko wskazuje w niej na związki kultury z komunikacją, ale idzie o krok dalej.
Przypisuje im tożsamość. Hall po prostu stwierdza:
„kultura jest komunikacją” (1987: 105).

Kultura

Nie sposób zatem omawiać zagadnienia komunikacji, a zwłaszcza komunikacji
międzykulturowej, bez poruszenia problematyki kultury. Związek komunikacji z kulturą
w przypadku języka polskiego rozpatrywany powinien być z perspektywy dwóch znaczeń,
co zauważa Jerzy Mikułowski Pomorski (Mikułowski Pomorski 2006: 18). Można po
pierwsze mówić o komunikacji kulturowej. Odnosi się ona do całości życia społecznego
człowieka. Po drugie istnieje komunikacja kulturala, czyli taka, która dotyczy jakości
ludzkich stosunków. To rozróżnienie w polszczyźnie jest ewenementem i w przypadku
innych języków relacja komunikacja-kultura wymaga dookreślenia. Niniejsza praca
traktuje głównie o komunikacji kulturowej. Jednak z perspektywy zagadnień związanych
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z barierami komunikacyjnymi, zagadnienia komunikacji kulturalnej też zaznaczają swoją
obecność.
O komunikacji kulturowej Mikułowski Pomorski (2006: 20) pisze:
„Komunikacja kulturowa jest sposobem postępowania, tworzącym życie społeczne
przez

wyposażenie

jednostki

w

możliwości

uczestniczenia,

utożsamiania

się

i negocjowania tego życia. Jest czynnikiem społecznie aktywnym. Ludzie uczą się
komunikować kulturowo przez nabywanie umiejętności wykorzystania dla własnych celów
kulturowo ukształtowanych sposobów komunikacji. Te ukształtowane sposoby stanowią
kulturowe artefakty – wytwory, sposoby postępowania, idee, które umożliwiają
nawiązywanie i utrzymywanie porozumiewania się we wspólnocie”.
Wskazana przez Mikułowskiego Pomorskiego komunikacja kulturowa mieści się
w ramach kultury społecznej wyodrębnionej przez Antoninę Kłoskowską. Autorka dzieli
kulturę na trzy kategorie, nadając im odmienny status ontologiczny przy jednoczesnym
założeniu ich wzajemnego przenikania. Odwołując się do klasyfikacji m.in. Alfreda
Webera, Roberta McIvera, Alfreda Kroebera, Leslie White’a czy Kazimierza
Dobrowolskiego, wyodrębnia trzy kategorie globalnie pojętej kultury. Pierwsza z nich
odnosi się do materii, określanej przez technikę i technologię, stanowi zatem techniczny
aspekt działalności człowieka i jest to kultura bytu. Drugą kategorię stanowi kultura
społeczna, odnosi się do działań, w których podmiotem i przedmiotem jest człowiek
i określa stosunki, role i układy ludzi we wzajemnych powiązaniach (Kłoskowska 2007:
71). Do trzeciej kategorii autorka zalicza kulturę symboliczną, w skład której wchodzą
znaki i wartości, które są przedmiotami lub aktami ludzkiego zachowania.
W swojej klasyfikacji kategorii kultury Kłoskowska odwołuje się do koncepcji
trzech światów Karla Rajmunda Poppera. Według Poppera2 zjawiska rzeczywistości dzielą
się na trzy kategorie: procesy fizyczne, psychiczne i wytwory umysłu. Na świat 1. składają
się zjawiska chemiczne i fizyczne i dotyczą tak materii nieożywionej, jak i organizmu
człowieka. W świecie 2. zachodzą procesy mentalne i realizują się w obrębie organizmów
żywych. Świat 3. to teorie naukowe, dzieła sztuki, instytucje społeczne, czyli to,
„[…] można wyróżnić trzy następujące światy lub wszechświaty: pierwszy to świat przedmiotów lub stanów
fizycznych; drugi to świat stanów psychicznych czy stanów świadomości, czy też behawioralnych dyspozycji
do działania; oraz trzeci, świat obiektywnych treści myślenia, zwłaszcza myśli naukowej i poetyckiej oraz
dzieł sztuki” (Popper 1992: 148-149).
2
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co Kłoskowska, zgodnie ze swoją klasyfikacją, umiejscawia w kulturze symbolicznej.
Co istotne, świat 3. jest autonomiczny i nie można go redukować do ekspresji świata 2.
Między światem 1. a światem 2. dochodzi do bezpośredniej wymiany, tak jak między
światem 2. i światem 3. Jednak relacja między światem 1. a światem 3. jest
zapośredniczona przez świat 2., w związku z czym rysują się trzy względnie odrębne
poziomy analizy (Popper 1992).
Podstawowym założeniem Kłoskowskiej jest konstatacja, iż wszystkie zjawiska
kultury są uzależnione od szeroko rozumianych warunków społecznych, w związku
z czym granice pomiędzy wyróżnionymi przez badaczkę kategoriami kultury nie są
definitywnie wyznaczone. Dlatego należy, według niej, zwrócić szczególną uwagę na
charakter relacji zachodzących pomiędzy kategoriami kultury, gdyż elementy jednej
kategorii kultury przenikają do pozostałych.
Kultura bytu, według Kłoskowskiej (2007: 141):
„[…] obejmuje zachowania ludzi zwrócone na otaczający świat przyrody, na
przedmioty stanowiące wytwory i składające się na wtórne, kulturalne środowisko”
i dotyczy głównie zaspokajania potrzeb warunkujących byt fizyczny, czym
wpisuje się w dużej mierze w biologiczną sferę analizy jednostki ludzkiej. Czynności te nie
muszą nosić charakteru bezpośredniej interakcji. W sytuacji jednak, gdy w ramach kultury
bytu interakcja nabiera charakteru bezpośredniego, związanego z komunikacją między
ludźmi, wówczas kultura bytu przenika się z kulturą społeczną. Relacja tych dwóch
kategorii kultury dotyczy interakcji powiązanej z produkcją, konsumpcją, wymianą dóbr,
ekologiczną sytuacją zbiorowości ludzkich, ich demograficznym położeniem, i tymi
zagadnieniami zajmuje się socjologia pracy, socjologia wsi i miasta, socjologia konsumpcji
i procesów demograficznych. Ich przedmiotem są role, stosunki i działania społeczne ludzi
odnoszące się do ich czynności w sferze kultury bytu, ale wyrażające się w interakcji, a nie
tylko technicznych funkcjach.
W ramach kultury społecznej możemy wyodrębnić jej dwa rodzaje 3: jeden opiera
się na komunikowaniu, czyli interakcji semiotycznej, drugi na interakcjach, które nie mają
Podobnego rozróżnienia dokonuje Jürgen Habermas: „Działania rozpatrywane przez pryzmat
obserwowalnych zaszłości w świecie jawią się jako cielesne ruchy organizmu. Te sterowane przez
ośrodkowy układ nerwowy ruchy ciała są nośnikiem, za pośrednictwem którego wykonywane są działania.
Swymi ruchami działający zmienia coś w świecie. Naturalnie, możemy odróżnić ruchy, za pomocą których
działający ingeruje w świat (działa instrumentalnie), od ruchów, za pomocą których podmiot nadaje cielesną
3
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charakteru semiotycznego. Kulturę społeczną opartą na komunikowaniu Kłoskowska
opisuje w odniesieniu do relacji z kulturą symboliczną. Aktualizacja tej relacji dokonuje
się w procesie interakcji w oparciu o znaczenia zawarte w danej kulturze:
„Nawet zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, manifestacja popędów
i uczuć odbywa się u człowieka poddanego socjalizacji w formach określonych przez
kulturę” (Kłoskowska 2007: 141).
Do drugiego rodzaju kultury społecznej autorka zalicza zabiegi fizycznej
pielęgnacji i opieki, leczniczej pomocy, czynności seksualne oraz walki prowadzące do
różnych form fizycznego unieszkodliwienia przeciwnika (Ibidem: 151). Wymienione
działania dotyczą fizycznego operowania ciałem drugiego człowieka i przebiegają
w kontaktach bezpośrednich.
„Chociaż z reguły są im przydawane różnorodne znaczenia, tkwi w nich
podstawowy akt interakcji zewnętrznej w stosunku do znaczeń, a posiadającej ważność
społeczną i indywidualną. Ten akt będzie określany jako ‘residuum’ interakcyjne”
(Ibidem: 151).
Kulturę symboliczną Kłoskowska (2007: 74) ujmuje w dwóch wymiarach –
semiotycznym i aksjologicznym:
„Składające się na nią zjawiska to znaki i wartości. Znaki i wartości
są przedmiotami lub aktami ludzkiego zachowania, stanowiącymi korelaty postaw
i znaczeń. Znaczenia są funkcją znaków i nie reprezentują żadnej ontologicznie odrębnej
postaci bytu. Pojęcie symbolu w przyjętym tutaj rozumieniu odnosi się łącznie do wartości
i znaków występujących nie we wszystkich swoich komunikacyjnych funkcjach, ale
w ściślej określonych społecznych i psychospołecznych układach”.
Opisując typologię znaków autorka (Ibidem: 92-93), w odniesieniu do
semiotycznego kryterium kultury symbolicznej, odwołuje się między innymi do tak

postać znaczeniom (coś) komunikuje). W obydwu wypadkach ruchy ciała powodują fizyczną zmianę
w świecie; w jednym wypadku ruchy ciała jest to relewantne kauzalnie, w drugim – semantycznie”
(Habermas 1999: 182).
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zwanych znaków przydanych, które sytuuje na pograniczu kultury bytu i kultury
symbolicznej. Tę sytuacje obrazują przedmioty pełniące funkcje użytkowe, w ten sposób
przynależące do kultury bytu, ale jednocześnie semiotyczne, czyli wpisujące się w kulturę
symboliczną. Dotyczy to najczęściej przedmiotów związanych z konsumpcją, takich jak
naczynia, ubrania, budowle itp. Przedmioty te mogą, w zależności od kontekstu
zastosowania, raz być „bardziej” użytkowe (charakter instrumentalny), a innym razem
pełnić funkcję „bardziej” np. obrzędową (charakter autoteliczny). Kłoskowska (2007: 94)
zaznacza:
„Zgodnie z rozumieniem kultury bytu, jej funkcje mają charakter nie tylko
konwencjonalny. Zależą od obiektywnych własności działań i obiektów kulturalnych
zdolnych zaspakajać kategoryczne potrzeby ludzi. Jakkolwiek zaś sposób zaspokajania
tych potrzeb określany jest społecznie i zmienny, zależny od kultury i jej konwencji, nie
może on przekraczać granic realnej użyteczności. Dlatego funkcje semiotyczne elementów
kultury bytu określane są tutaj jako przydane, wtórne, akcydentalne z punktu widzenia
realnych funkcji podstawowych, nawet wówczas, gdy w świadomości użytkowników
kultury wysuwają się one w pewnych sytuacjach na pierwszy plan”.
Krytykując zjawisko pansemiotyzmu, Kłoskowska (2007: 76) podkreśla, że nie cała
kultura w globalnym ujęciu ma charakter semiotyczny lub symboliczny. Choć dostrzeganie
występowania symbolicznych aspektów w ramach kultury bytu i kultury społecznej jest
cenne i godne uwagi, ekstrapolowanie symbolizowania na całość otaczającej
rzeczywistości Kłoskowska uważa za niepotrzebne nadużycie. Nadmierna fascynacja
symbolicznymi aspektami lub funkcjami zjawisk prowadzi, według niej (Ibidem: 154) do
zlekceważenia innych nie mniej istotnych elementów rzeczywistości ludzkiej, zwłaszcza
sfery aksjologicznej. W tej kwestii w opozycji do Kłoskowskiej stoi Clifford Geertz
(2005a: 412), który pisze:
„W życiu człowieka – a przynajmniej po okresie niemowlęctwa – nie ma istotnych
doświadczeń społecznych, które byłyby całkowicie „czyste”. Wszystko jest zabarwione
nałożonymi na człowieka znaczeniami, zaś „bliźni”, podobnie jak grupy społeczne,
zobowiązania moralne, instytucje polityczne czy warunki ekologiczne są pojmowani tylko
poprzez siatkę znaczących symboli, które są narzędziem ich uprzedmiotowienia – siatkę,
która nie jest zatem wcale neutralna wobec ich „prawdziwej” natury. Wspólnicy,
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współcześni, poprzednicy i następcy są więc swoistym wytworem, ale też rodząc się, są już
przypisani do pewnej określonej kategorii”.
Geertz twierdzi, że wszystko, co nas otacza, jest tekstem, w związku z czym nie
istnieje nic, czego by nie można było poddać interpretacji. Szczególnie wyraźnie swoje
stanowisko przedstawia, postulując opis gęsty w badaniach kulturowych, który opierać
miałby się na kumulowaniu nawarstwiających się znaczeń. W eseju zatytułowanym:
„Zmącone gatunki. Nowa formuła myśli społecznej” wskazuje, jak istotną analogią jest
„tekst”, jak wiele zmian wprowadził on do nauk humanistyczno-społecznych, i że nadal
wymaga licznych badań, analiz i opracowań (Geertz 2005b: 40).
Kłoskowska nie kryje sentymentu do kultury symbolicznej. Wyklucza jednak jej
totalny charakter. Wyraźnie podkreśla (2007: 76):
„Dokonanie rozgraniczenia kategorii kultury spełniającego warunki poprawnej
klasyfikacji […] nie wydaje się możliwe bez poczynienia szeregu zastrzeżeń odnoszących
się do warunków, sytuacji i motywów realizacji kulturalnych działań lub ich przedmiotów
oraz do ich funkcji. Tylko w ten sposób można odgraniczyć w pewnych przypadkach
kulturę bytu i kulturę symboliczną. Kultura symboliczna przenika we wszystkie sfery
ludzkiej

działalności,

towarzysząc

często

także

aktom

kultury

bytu.

Tego

współwystępowania nie należy jednak traktować jako tożsamości”.
Zarysowany hipotetyczny spór pomiędzy opcją Kłoskowskiej i Geertza opiera się
na odmiennym rozumieniu i przypisywanym znaczeniu procesowi semiozy. Według
Kłoskowskiej (2007: 84-105) tym, co wiąże kulturę symboliczną z kulturą bytu jest proces
semiozy, czyli proces nadawania znaczeń i funkcjonowania znaków, który objawia się
w zjawisku komunikowania. Analizując proces semiozy należy wziąć pod uwagę szereg
składających się na niego elementów. Przede wszystkim trzeba określić źródło znaku.
Źródłem znaku może być przyroda (np. zjawiska atmosferyczne) lub człowiek. Substancję
znaku stanowi przedmiot, zjawisko lub zachowanie zwierząt bądź ludzi. Sposób tworzenia
znaku jest albo naturalny i konieczny, albo konwencjonalny (ustalany arbitralnie).
Odniesieniem do znaku jest sam przedmiot lub znaczenie i jego powiązanie ze znakiem.
Kolejny istotne elementy semiozy to sposób interpretacji znaku, kontekst procesu
semiotycznego oraz odbiorca, czyli istota interpretująca dany znak. Stojąca w opozycji do
Kłoskowskiej opcja pansemiotyczna redukuje proces semiozy. Choć oba te stanowiska
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uznają że przekaz nie musi wypływać z uświadomionego, intencjonalnego działania
nadawcy, pansemiotyzm pomija w nim znaczenie i rolę interpretatora (odbiorcy).
Wszystko jest tekstem, wszystko jest komunikatem, który czeka na odczytanie,
aktualizację. Odbiorca nie jest warunkiem koniecznym racji bytu jakiegokolwiek przekazu.

Modele komunikacji

Z zaprezentowanym wyżej stanowiskiem nie zgodziliby się specjaliści, którzy
obecność odbiorcy w procesie komunikacyjnym uznają za konieczność. Potwierdzają to
proponowane przez nich modele komunikowania. Goban-Klas (2005: 52-79) dzieli je na
cztery grupy. Są to: model transmisji i jego warianty, model ekspresyjny lub rytualny,
model rozgłosu: komunikowanie jako pokazywanie i przyciąganie uwagi, model recepcji:
kodowanie i dekodowanie przekazu oraz piąty, autorski, model syntetyczny.
Pierwszy wyróżniony model transmisji zasadza się na podstawowym związku:
nadawca – przekaz – odbiorca. W jego ramach autor wyróżnia następujące warianty:
model wszechmocy propagandy (Tchakhotine 1939), model aktu perswazyjnego (Lasswell
1948), model przekazu sygnałów (Shannon 1948), model typologiczny (Lewin 1947),
model dwustopniowego przepływu informacji i opinii (Katz, Lazarsfeld 1955), model
socjologiczny (Rileyowie 1959), model selekcji (Westley i MacLean 1957), model
sprzężenia zwrotnego (DeFleur 1966), model analityczny (Maletzke 1963), model
wspólnoty doświadczeń (Schramm 1954), model systemowy (DeFleur 1966), model
mozaiki kulturowej (Moles 1967), model społeczno-kulturowy (Tudor 1970) i model
rozszerzenia doświadczeń (Moles 1971). Większość z tych modeli dotyczy głównie
komunikowania masowego, jednak z punktu widzenia niniejszej pracy warto zatrzymać się
nad niektórymi z nich.
Model aktu perswazyjnego został stworzony przez Harolda Lasswella i do dziś jest
najczęściej przywoływanym schematycznym przedstawieniem procesu komunikacyjnego4.
Opiera się o pięć następujących po sobie pytań. Brzmią one:

Warto porównać go z modelem zaproponowanym przez Romana Jakobsona („Poetyka w świetle
językoznawstwa”), co czyni Mikułowski Pomorski (2006: 83-113).
4
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Kto? Co? Jakim medium? Do kogo? Z jakim skutkiem?
Pierwsze pytanie odwołuje się do podmiotu nadającego komunikat, czyli
do nadawcy. Pytanie drugie dotyczy treści czyli zawartości semantycznej przekazywanej
w komunikacie. Pytanie trzecie to nic innego, jak określenie medium czyli środka
przekazu. Pytanie czwarte wiąże się z analizą podmiotu, do którego kierowany jest
komunikat, czyli z odbiorcą. Natomiast ostatnie pytanie wskazuje na wpływ, jaki wywarł
komunikat na odbiorcy.
Autorem innej koncepcji komunikacji – modelu przekazu sygnałów – jest Claude
Shannon. Wraz z Warrenem Weaverem przedstawili schemat, w którym pojawiło się nie
uwzględniane wcześniej pojęcie szumu czyli zakłóceń w procesie komunikowania. Było to
istotne odkrycie i do dziś pozostaje obecne w analizach procesu komunikowania. Kolejny
model, topologiczny, zaproponowany przez Kurta Lewina, wprowadził do nauki inny
termin: bramy (ang. gates), czyli bariery stawiane przez jednostki bądź instytucje
decydujące o selekcji przepływających informacji od nadawcy do odbiorcy. Model
socjologiczny przedstawiony przez Johna i Matilde Rileyów uwzględnia wpływ warunków
społecznych (rola grupy pierwotnej i wtórnej) na przebieg procesu komunikacyjnego. Zaś
model wspólnoty doświadczeń według Wilbura Schramma wyróżnia trzy fazy
komunikacji: kodowanie (przekładanie myśli na komunikat), interpretację (określenie
użytego kodu) i dekodowanie (odczytanie myśli zawartej w komunikacie). Co ważne,
w modelu Schramma istotę procesu komunikacyjnego stanowi wspólnota doświadczeń,
to znaczy przestrzeń, w której kompetencje nadawcy pokrywają się z kompetencjami
odbiorcy. Z perspektywy niniejszej pracy należy zaznaczyć, że zarówno szumy
komunikacyjne, bramy (rozumiane jako np. cenzura), niekorzystne warunki społeczne
czy brak u jednej ze stron interakcji odpowiednich kompetencji mogą stanowić źródło
barier, które utrudniają proces komunikacyjny.
Jak wskazują niektórzy badacze, proces komunikacji można ujmować w trzech
aspektach: akcji (działania), interakcji i transakcji (Stewart 2000: 45-51; por. Korporowicz
1995: 32-40). W pierwszym przypadku nadawca skupia się na osiągnięciu celu, a odbiorca
pełni funkcję jedynie bierną. Traktowanie komunikacji jako akcji całkowicie pomija
zjawisko sprzężenia zwrotnego:

23

„[…] komunikacja jest jak zastrzyk. Myśli i uczucia zostają umieszczone
w strzykawce, a następnie wtłoczone podciśnieniem prosto do wnętrza odbiorcy” (Stewart
2000: 45).

Komunikacja rozumiana jako interakcja ma charakter zdecydowanie mniej
uproszczony. W interakcji tworzy się swoista relacja między partnerami komunikacji
(interakcja nadawca-odbiorca). Odbiorca nie jest jednolitą i bezwolną masą słuchaczy –
każda jednostka posiada własne potrzeby, poglądy, opinie, oczekiwania i cele, które
w toku komunikacji dzieli z rozmówcą. Proces komunikacji jako interakcji jest procesem
wzajemnego wpływu, opartym na zasadzie akcja-reakcja:
„Interakcyjny punkt widzenia może oddawać w znacznym stopniu złożoność
procesu komunikacji. Kładzie bowiem nacisk na to, że komunikacja zawiera nie tylko
akcję, ale raczej akcję i reakcję, nie tylko bodziec, ale i bodziec, i odpowiedź. Z tej
perspektywy „dobrze” komunikujący nie tylko sprawnie przygotowuje i przesyła przekazy,
ale także śledzi znaczące reakcje na swoją komunikację” (Stewart 2000: 46).
W transakcyjnym ujęciu komunikacji znaczenia nabiera wpływ treści przekazu na
wiedzę, postawy i zachowania partnerów komunikacji, które w procesie komunikacji
ulegają modyfikacji. Podejście to ma charakter procesualny w tym sensie, że zarówno
proces komunikacji, jak i tożsamość partnerów komunikacji ujmowane są dynamicznie.
Komunikacja jest procesem kształtowania osoby:
„Podejście transakcyjne uznaje, że ludzie stale się zmieniają pod wpływem
komunikowania się. (…) Kiedy komunikację zinterpretujemy w ten sposób, będziemy
w stanie zaobserwować, jak to się dzieje, że nasze tożsamości są wynikiem negocjacji
między ludźmi” (Stewart 2000: 49).
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Komunikacja niewerbalna

Środki przekazu (media) mogą przybierać różnorodną formę. Stanowią narzędzie
w procesie przekazywania treści między nadawcą a odbiorcą. W niniejszej pracy termin
medium czy środek przekazu odnosi się do najszerszego jego ujęcia, to znaczy, że dotyczy
każdego środka, przy pomocy którego jednostka lub grupa ludzka informuje o swoich
stanach wewnętrznych (myślach, nastrojach, odczuciach, opiniach, reakcjach, wartościach
itp.). Mogą to czynić przy pomocy komunikacji niewerbalnej, jak i mowy, pisma, prasy,
telefonu, telewizji, Internetu itp.
Dzieje rozwoju mediów można podzielić na trzy główne fazy5. Pierwsza to czas,
gdy istniała komunikacja przedjęzykowa (niewerbalna), oparta o biologiczne wyposażenie
człowieka (zmysły). Następnie dołączyła do niej i zmodyfikowała ją komunikacja bazująca
na języku, pojmowanym jako umiejętność przetwarzania symboli. Ostania faza wiąże się
z ludzką wynalazczością, zwłaszcza z „umaszynowieniem” komunikacji, to jest
pojawieniem się zewnętrznych względem człowieka narzędzi, które bazując na wcześniej
rozwiniętych formach komunikacji i znacznie je modyfikując, stworzyły nowe możliwości
w porozumiewaniu międzyludzkim (począwszy od druku aż po współczesne wynalazki
technologiczne).
Omówienie dziejów rozwoju mediów należy zatem rozpocząć od krótkiej
charakterystyki ludzkich zmysłów. To dzięki nim między innymi mogła pojawić się
komunikacja międzyludzka i to one zasadniczo umożliwiają jej nieustanny rozwój. Hall
(1976: 76-77) w ramach aparatu sensorycznego człowieka wyróżnia dwie kategorie, to jest
receptory przestrzenne, do których zalicza oczy, uszy i nos, oraz receptory bezpośrednie,
badające świat dotyku poprzez skórę, błony i mięśnie.
Pierwszym sposobem komunikowania się z otoczeniem był odbiór i wysyłanie
sygnałów chemicznych (Konopski i Koberda 2003) w postaci np. zapachu, stąd węch
nazywa się zmysłem chemicznym. Ta umiejętność w świecie zwierzęcym nadal pozostaje
istotnym środkiem komunikacyjnym. W świecie człowieka straciła natomiast priorytetowe

Goban-Klas dzieli stadia rozwoju społecznego przez pryzmat komunikacji na następujące ery: era znaków
i sygnałów, era mowy i języka, era pisma, era druku i komunikowania masowego, era telekomunikacji
i informatyzacji, era komputera (Goban-Klas 2005: 14-17). Natomiast Mikułowski Pomorski wyróżnia trzy
okresy w historii ludzkiej komunikacji: przedmedialny, medialny dominujący i medialny partnerski
(Mikułowski Pomorski 2006: 81-82).
5
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znaczenie w momencie, gdy nowe środki komunikacji okazały się efektywniejsze. Jak
zauważa Hall (1976: 74):
„Przodek ludzki, pierwotnie przebywający na ziemi, zmuszony został przez
konkurencję międzygatunkową i zmiany w środowisku zewnętrznym do opuszczenia
gruntu i przeniesienia się na drzewa. Życie nadrzewne wymagało ostrego wzroku,
zmniejszyło natomiast uzależnienie od węchu, który ma zasadnicze znaczenie
u organizmów żyjących na powierzchni ziemi. Zmysł powonienia przestał się przeto
u człowieka rozwijać, wzmogły się za to bardzo jego możliwości wzrokowe”.
Odpowiedzią na potrzebą trójwymiarowego widzenia związaną z poruszaniem się
po drzewach była daleko posunięta specjalizacja zmysłu wzroku. Ograniczona w zasięgu
komunikacja chemiczna była niewystarczająca. Zaczęła rozwijać się komunikacja
niewerbalna oparta na sygnałach wzrokowych i akustycznych. Funkcjonuje ona do dziś
jako znaczący element procesu komunikacyjnego. Angażuje ona zwłaszcza zmysł wzroku
i słuchu, ale także wiąże się z takimi kwestiami, jak położenie w przestrzeni. I choć
komunikacja oparta na zapachu przestała być wiodącą formą porozumiewania się
międzyludzkiego, nie zanikła. Ludzie nadal wykorzystują zapachy w celu wysyłania
komunikatów, np. poprzez perfumy, zapach potraw itp.
Wzrok jest najwyżej wyspecjalizowanym zmysłem człowieka. Oko ma możliwość
wyłapywania ogromnej ilości informacji w promieniu 90 metrów, a do 1600 metrów
kontakt wizualny między ludźmi jest jeszcze możliwy. Informacje wzrokowe są bardziej
jednoznaczne od tych rejestrowanych przez inne zmysły, stąd przyznaje się im najwyższą
wiarygodność (Hall 1976: 77-81).
W obrębie komunikacji niewerbalnej wizualne odczytywanie języka ciała, czym
zajmuje się dyscyplina naukowa zwana kinezyką, jest bardzo istotnym zagadnieniem.
Znaczenie ma zarówno postawa (ułożenie sylwetki) partnerów komunikacji, jak i ich
gesty. W kinezyce wyróżnia się pięć kategorii ruchów ciała (Ekman i Friesen 1978; Nęcki
1996: 218-223). Pierwsze to emblematy, do których zaliczyć można gesty, które zastępują
słowa (znak zwycięstwa w postaci palców ułożonych w literę V). Drugie to ilustratory,
czyli gesty, które wzmacniają przekaz słowny (np. znak cytowania wyrażony ruchem
palców). Następne to wskaźniki uczuć, czyli gesty wyrażające stan emocjonalny.
Regulatory konwersacyjne stanowią informację dla rozmówcy, czy partner się z nim
zgadza, słucha go uważnie lub wyraża zniecierpliwienie itp. Przyjmują postać potakiwania,
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bądź przeczenia ruchem głowy, ziewania, marszczenia brwi itp. Ostatnia kategoria to
adaptory, czyli nieświadome reakcje na komunikację, wyrażające się np. poprawianiem
garderoby, fryzury, zmianą pozycji itp. Prócz gestów i ułożenia sylwetki zwraca się uwagę
na znaczenie nawiązywania, utrzymywania i utraty kontaktu wzrokowego w procesie
komunikacyjnym (czym zajmuje się dyscyplina naukowa zwana okulestyką; por. Nęcki
1996: 245-249), a także na wygląd zewnętrzny partnerów interakcji, to jest ich strój,
zwłaszcza jego kolorystyka, styl, wartość pieniężna oraz stan zużycia, a także przedmioty
osobiste typu biżuteria czy sprzęt elektroniczny i wreszcie charakter otoczenia itp. (Argyle
2002: 39-71).
Trzecie wymienione przez Halla receptory przestrzenne, poza węchem i wzrokiem,
dotyczą zmysłu słuchu. W porównaniu ze wzrokiem, słuch jest wielokrotnie mniej
efektywny w wyłapywaniu informacji z otoczenia. Sprawna słyszalność sięga odległości
sześciu metrów. Warto zaznaczyć także, że dźwięki są mniej jednoznaczne w interpretacji
niż obrazy (Hall 1976: 78). W analizie komunikacji niewerbalnej istotne znaczenie
przypisuje się ciszy i milczeniu. W zależności od kontekstu społecznego i kulturowego
mogą mieć one całkowicie odmienne interpretacje.
Dyscypliną zajmująca się badaniem pozawerbalnej komunikacji dźwiękowej jest
paralangue (parajęzyk). Skupia się na takich kwestiach, jak: intonacja, zasięg dźwięku,
barwa głosu, rytm i szybkość mówienia, wyrazistość, ale także takich zjawiskach jak
śmiech czy dźwięki wypełniające przerwy między wyrazami np. chrząknięcia,
westchnienia itp. W badaniach komunikacji niewerbalnej głos zajmuje szczególną pozycję,
zwłaszcza ze względu na bogactwo informacyjne w nim zawarte:
„Intonacja poważna, ironiczna, szydercza, złośliwa, ciepła, współczująca, zimna,
braterska, smutna czy też wypowiedzi z nutką nadziei, radości, pogody, dumy, przekory,
a także określenia takie, jak ‘głosem przepełnionym’ (nasyconym): rozpaczą, gniewem,
strachem, bólem, pożądaniem, nienawiścią, troskliwością, oddaniem itp., wskazują na
bogactwo możliwości komunikacyjnych zawartych w kanale wokalnym” (Nęcki 1996:
102).
Blisko związaną z wizualną i akustyczną, ale także węchową komunikacją
niewerbalną jest tak zwana orientacja proksemiczna, zależna od trzech wyżej
wymienionych zmysłów. Badania nad tą dyscypliną rozpoczął Hall, który w książce
„Ukryty wymiar” szczegółowo opisał znaczenie i różnice w pojmowaniu przestrzeni
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w kulturach świata. Ogólnie wyróżnił cztery typy odległości między partnerami
komunikacji (1976: 165-187).
Pierwszy to dystans intymny, w którym ciała są w bezpośredniej styczności. Można
podzielić go na dwie fazy. Bliższa, w której przeważa kontakt dotykowy ciał (łącznie
z miednicą, udami i głową), wzrokowy zaś ogranicza się do fragmentów twarzy partnera.
Głos nie odgrywa znaczącej roli, w przeciwieństwie do powonienia. W fazie dalszej ręce
są w styczności, natomiast obraz twarzy partnera nadal jest zniekształcony, a zapach
i ciepło oddechu odczuwalne.
Drugi typ to dystans indywidualny, w którym również wydzielić można dwie fazy.
Faza bliższa dotyczy przestrzeni od 45 do 75 centymetrów. Pozostawia możliwości
kontaktu rąk, a twarz partnera postrzegana jest bez zakłóceń. W fazie dalszej, w przestrzeni
od 75 centymetrów do 1,2 metra w polu widzenia pojawiają się ostro zarysowane rysy
twarzy partnera oraz jego ręce, stwarzając poczucie bycia „na wyciągnięcie ręki”. Przy tej
odległości nie wyczuwa się ciepłoty ciała partnera. Powonienie może jeszcze wychwycić
zapach oddechu, bądź używanych kosmetyków. Głos nie wymaga modulacji.
Trzeci dystans ma charakter społeczny. W jego fazie bliższej, mierzonej od 1,2
metra do 2,1 metra, w zasięgu wzroku pojawiają się fragmenty sylwetki. Jest to dystans,
w którym załatwia się sprawy nieosobiste. W fazie dalszej, od 2,1 metra do 3,6 metra,
widoczna jest cała postać z fragmentami otoczenia. Na tę odległość zapach partnera
powinien być niewyczuwalny. Co istotne, w tym typie dystansu ważne staje się
podtrzymywanie kontaktu wzrokowego partnerów rozmowy, a ich głosy nabierają mocy.
Ostatni dystans – publiczny – w przeciwieństwie do poprzednich nie zakłada
zaangażowania. W fazie bliższej, mierzonej od 3,6 metra do 7,5 metra, umożliwia
wycofanie się w razie zagrożenia. Głos staje się donośny, a treść komunikatu bardziej
precyzyjna. Ciało partnera komunikacji widziane wraz z fragmentem przestrzeni pozornie
traci trójwymiarowość. W fazie dalszej, dotyczącej odległości powyżej 7,5 metra,
znaczenia nabiera komunikacja przez gest i pozycję ciała. Tempo mówienia zwalnia oraz
następują zmiany stylistyczne wypowiedzi. Widoczne jest tło.
Kolejne analizowane zmysły to dotyk i smak. Wiążą się one z receptorami
bezpośrednimi, gdyż informacja o doznaniu pochodzi z bezpośredniego, fizycznego
kontaktu z przedmiotem lub osobą (por. Nęcki 1996: 239-245). Dyscypliną naukową, która
zajmuje się funkcją dotyku w komunikacji, jest haptyka. Wyróżnia ona kultury kontaktowe
i niekontaktowe (Argyle 1988). Do kultur kontaktowych należą te, w których dotykanie
partnerów komunikacji w miejscach publicznych nie stanowi tabu, w związku z czym
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pojawia się często podczas interakcji, w różnej formie. W kulturach niekontaktowych
dotykanie partnerów występuje rzadko i ściśle według określonych konwencji.
Smak to zmysł, który w pierwszych etapach rozwoju komunikacji musiał mieć,
podobnie jak węch, szczególne znaczenie. Sugeruje to zachowanie niemowląt, które
poznają świat poprzez kubki smakowe tak długo, dopóki nie podporządkują się dyscyplinie
wychowawczej. Choć smakowanie partnera komunikacji nie jest obecnie praktykowane,
nie oznacza, że przestało istnieć (np. w stosunkach intymnych). Współcześnie
w przypadku zmysłu smaku komunikat zawiera się głównie w spożywanych posiłkach.
Wybór produktów, sposób przyrządzenia potrawy, stosowane przyprawy nie tylko
określają indywidualne preferencje i zapotrzebowanie człowieka, ale także mogą
wskazywać na jego tożsamość z określoną grupą kulturową.

Komunikacja werbalna – mowa i pismo

Zjawiskiem, które stanowiło przełom w komunikacji międzyludzkiej, był rozwój
mowy i pojawienie się rozmowy. Jak pisze Reichholf w „Zagadce rodowodu człowieka”
(1992: 180):
„Wraz z rozwojem umiejętności mówienia człowiek pokonał ostatni wielki stopień
na drodze do hominizacji. Od chwili, gdy zaczął mówić, stał się całkowicie człowiekiem”.
Pojawienie się mowy, czyli umiejętności zamieniania sygnałów z mózgu na
dźwięki, było możliwe dzięki zmianie położenia krtani. Około 150 000 lat temu krtań
rodzaju ludzkiego zwanego Homo sapiens sapiens przesunęła się w dół, dzięki czemu
struny głosowe mogły wytwarzać dźwięki i zapoczątkować rozwój języków (Ibidem: 179187). Co więcej, rozwinięcie umiejętności wytwarzani, przetwarzania i przekazywania
symboli w komunikacji werbalnej oddzieliło świat człowieka od świata zwierząt (Cassirer
1971).
Wraz z pojawieniem się mowy komunikacja niewerbalna nie zanikła. Zeszła jednak
na drugi plan, a jako mniej istotna zaczęła przenikać do sfery nieuświadomionej.
Współcześnie większe znaczenie przypisuje się komunikacji werbalnej, wynikające
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z zaufania, jakim darzy się słowa. Jednak wiedza na temat komunikacji pozawerbalnej
staje się coraz bardziej powszechna, a z tego względu, że traktowana jest jako element
nieświadomego zachowania, często przypisuje się jej większą autentyczność w stosunku
do wypowiadanych słów, które celowo mogą fałszować rzeczywistość.
Mowa w pewnym stopniu uwolniła człowieka od biologii i przeniosła go w świat
językowych symboli. Rozszerzył się także zakres przestrzenny nadawania i odbioru
komunikatu. Jednak wraz z mową rozwinęła się społeczna funkcja kłamstwa. Nie tak
prosto oszukać naturalną woń ciała, przerażenie w rozszerzonych źrenicach, czy radosne
drganie nut w głosie. Słowa są mniej zależne od fizyczności człowieka. Choć wypływają
z jego wnętrza, należą także do świata symboli, nad którym człowiek sprawuje władzę.
To człowiek stworzył symbole, a będąc ich twórcą, decyduje o ich użyciu. W związku
z tym treść zawarta w słowach podatna jest na świadomą i celową manipulację.
Słowa z czasem przybrały wymiar fizyczny w postaci pisma. Około 3500 lat przed
Chrystusem Sumerowie stworzyli pierwsze znane pismo – klinowe. Dwa tysiące lat
później ludy semickie wymyśliły alfabet sylabiczny, a alfabet całkowicie fonetyczny
(posiadający samogłoski) powstał dzięki Grekom w VIII wieku przed Chrystusem
w wyniku adaptacji fenickiego alfabetu północnosemickiego (Diringer 1968; Cohen 1956;
Jean 1994; Bednarczuk 1956).
Tak jak mowa jest wspólnym dziełem natury i kultury, tak pismo przynależy tylko
do świata kultury. Dzięki niemu powstała nauka, literatura, historia. Czas w pojęciu
ludzkim nabrał całkowicie odmiennego znaczenia. To pismo sprawiło, że przeszłość
i teraźniejszość, ale także antycypowana przyszłość zaczęły współistnieć w formie
materialnej i od człowieka niezależnej. Również przestrzeń, dzięki oderwaniu komunikatu
od nadawcy, zmieniła swój wymiar. Stała się w odczuciu człowieka mniejsza i łatwiejsza
do opanowania.
W momencie pojawienia się pisma mowa nie utraciła swojego znaczenia, lecz
poprzez zapis zyskała swoje przedłużenie – ekstensję (McLuhan 2004; Hall 2001). Jednak
pismo nie jest tożsame z mową. Zapis treści daje inne możliwości i stwarza inne
niebezpieczeństwa niż wypowiedź ustna. Wiąże się także z pewnymi kosztami, które
musiała ponieść mowa. Zaliczyć do nich można takie zjawiska, jak zmniejszenie
spontaniczności wypowiedzi czy wzrost oszczędności wypowiedzi na rzecz jej precyzji
i uporządkowania. Pismo oderwało człowieka od teraźniejszości i bezpośredniej
konkretnej sytuacji, uwolniło go od kontekstu, stwarzając nie istniejący wcześniej dystans.
Co więcej, pismo wytworzyło zjawisko izolacji nadawcy i odbiorcy. Przede wszystkim zaś
30

stworzyło pozory istnienia poza umysłem tego, co w rzeczywistości może istnieć tylko
w umyśle, na co zwracał uwagę już sam Platon (2004) w „Fajdrosie”. To natomiast
stanowi ogromną siłę, zarówno kulturotwórczą, jak i destrukcyjną6 (Goody 2006; Ong
2009; Ong 2011; Havelock 2006 i in.).

Komunikacja „umaszynowiona”

Znaczenie pisma znacznie wzrosło w momencie wynalezienia druku (Briggs
i Burke 2010: 27-87; 147-160). Druk na Zachodzie został wynaleziony około 1450 roku
przez Jana Gutenberga i była to prawdziwa rewolucja dla rozwoju Europy. Jednak na
Wschodzie druk istniał o wiele wcześniej. Chińczycy co najmniej od VII wieku stosowali
technikę druku drzeworytniczego, a w XI wieku wprowadzili ruchomą czcionkę 7. Jednak
rozwój pozostałych mediów stał się głównie domeną Zachodu oraz Europy Wschodniej.
Chiny raczej nie brały udziału w globalnym wyścigu wynalazczości medialnej zarówno
z przyczyn historyczno-politycznych, jak i społeczno-kulturowych, na które wskazywał
m.in. Needham (1984).
Druk miał tak istotne znaczenie dla dziejów Europy, ponieważ dotychczas używane
manuskrypty zostały zastąpione przez seryjne, maszynowe wydania, co wpłynęło na
wielokrotne zwiększenie zasięgu słowa pisanego. A to także zapoczątkowało wiele zmian
kulturowych i społecznych, w tym rozwój prasy (McLuhan 2004: 271-283) czy spadek
analfabetyzmu, co miało niebagatelne znaczenie dla rozwoju komunikacji. Druk także
wprowadził komunikację w fazę, w której komunikacja niewerbalna traci znaczenie na
rzecz sztucznie wytworzonych przez człowieka urządzeń, mechaniczne wykreowanych
ekstensji (Ibidem: 217-222; 233-241).
Kolejnym etapem rozwoju środków komunikowania jest pojawienie się we Francji
fotografii (Olechnicki 2003) w 1839 roku. To wydarzenie spowodowało wiele zmian
w komunikacji międzyludzkiej (Briggs i Burke 2010: 219-233). Choć początkowo
kluczowa rola języka jako podstawowego środka komunikacyjnego nie została zniesiona,
Więcej na temat mowy i pisma w Rozdziale 3.
W latach siedemdziesiątych XIX wieku do Szanghaju sprowadzono z Zachodu prasę walcową (Briggs
i Burke 2010: 27-28).
6
7
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obraz sukcesywnie nabierał coraz większego znaczenia. Przyjmuje się, że wraz
z powstaniem fotografii rozpoczęła się epoka obrazu, który współcześnie w dużej mierze
nie tylko zdominował słowo i zmodyfikował formy komunikacji, ale także wpłynął na
wybór komunikowanych treści.
Wraz z fotografią pojawiła się zmiana percepcji rzeczywistości (Sontag 2009;
McLuhan 2004: 255-268). Zdjęcia umożliwiają zatrzymanie czasu, uchwycenie momentu.
Z jednej strony jest to błogosławieństwo, pozwalające trwać przeszłości w teraźniejszości
i kolekcjonowanie dawno wygasłych emocji związanych z wydarzeniami. Z drugiej zaś
strony świadomość, że poprzez zdjęcia można zapanować nad czasem minionym
i uchwyconych w nich przedmiotami powoduje masę konsekwencji. Chwila obecna traci
swoją unikatowość, gdyż można ją łatwo odtworzyć przy pomocy fotografii. Emocje
związane z wydarzeniem mają w związku z tym mniejsze natężenie. Co więcej,
rzeczywistość można retuszować, czy to tradycyjną metodą, czy przy pomocy
nowoczesnych programów typu Photoshop. Fotografia dotyczy nie tylko fragmentu
czasowego, ale także wycinaka rzeczywistości. To, co pozostało poza kadrem, jest
nieznane. Może być piękne i wzniosłe lub makabryczne. Ludzki umysł ma jednak
zdolności dopowiadania nieistniejących treści. Stąd łatwość manipulacji dokonywanej
poprzez obraz, poprzez sterowanie wyobraźnią i sugerowanie dopowiedzenia, którego
obiektyw nie objął, zwłaszcza że ludzie przypisują obrazom wyższą rangę niż słowom. Te
zjawiska współcześnie są powszechne, szczególnie w momencie pojawienia się technologii
cyfrowej i jej powszechnego dostępu.
Rozwój telekomunikacji był kolejnym krokiem w stronę usprawnienia komunikacji
międzyludzkiej. Za jej początki uznaje się uruchomienie telegrafu (Briggs i Burke 2010:
182-193; McLuhan 2004: 321-332) w latach trzydziestych XIX wieku. Umożliwił on
kontakt werbalny między osobami oddalonymi w przestrzeni w bardzo krótkim czasie. Od
1876 roku nastąpił rozwój telefonii. Z czasem stacjonarne aparaty telefoniczne stały się
powszechnym narzędziem komunikacji (Briggs i Burke 2010: 193-202; McLuhan 2004:
345-354). Nastąpił zwrot w stronę oralności. Około sto lat później, na początku lat 80. XX
wieku pojawiły się pierwsze analogowe telefony komórkowe, dające człowiekowi
niezależność przestrzenną, a dziesięć lat później – cyfrowe. Obecnie z telefonów
komórkowych korzysta około sześć miliardów ludzi – na niecałe siedem miliardów
żyjących na Ziemi, co daje 86% penetrację (Global mobile… 2013).
Telekomunikacja w wyraźny sposób przybliżyła do siebie ludzi w sensie
komunikacyjnym. Skróciła czas i zniwelowała przestrzeń, w których zachodził kontakt
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między ludźmi. Jednak z rozwojem telekomunikacji wiążą się także zjawiska negatywne.
Udogodnienia komunikacyjne spłyciły sam akt komunikacji. Zubożała jego ranga, forma,
a także przekazywane treści. Rozmowy stały się pobieżne, mało zaangażowane, przez
co dystans między ludźmi w rzeczywistości wzrósł. Niczym nie ograniczona uchwytność
odbiorcy doprowadziła po fotografii, do kolejnego ataku na prywatność człowieka.
Ta potencjalna dostępność spowodowała wycofywanie się z potrzeby komunikacji
międzyludzkiej.
U progu XX wieku powstał prototyp radia, które w latach 20. XX wieku święciło
swój triumf w Europie i w Stanach Zjednoczonych (Briggs i Burke 2010: 202-214; 265284). W przeciwieństwie do telefonu radio ma zbiorowego słuchacza. Mimo to zapewnia
odbiór indywidualny, bezpośredni, niemal intymny, porównywalny z rozmową
telefoniczną. Zdaniem Marshalla McLuhana (2004: 385-395) to medium „gorące”, gdyż
angażuje jeden zmysł i wiąże się z łatwym traceniem i przywracaniem uwagi. Ponieważ
posługuje się słowem mówionym, przekaz w nim zawarty ma charakter ulotny. Główną
jego zaletą jest jednak to, że umożliwia szybkie rozprzestrzenianie informacji.
Taką zaletę ma również telewizja (Briggs i Burke 2010: 284-311; 336-345). Rok
1930, kiedy powstaje telewizyjna adaptacja sztuki Pirandella, uznaje się za jej początek.
W przeciwieństwie do telefonii czy radia telewizja operuje nie tylko dźwiękiem, ale
i obrazem. W tym sensie jest medium bardziej kompletnym, ale też i „zimnym” według
klasyfikacji McLuhana (2004: 399-428). Poprzez działanie na dwa zmysły daje poczucie
intensywnego doznawania rzeczywistości. Treści w niej przekazywane wytwarzają
poczucie autentyzmu, dają wrażenie bezpośredniego uczestnictwa.
W odbiorze telewizji istotne jest to, że nie wymaga ona żadnej skomplikowanej
kompetencji kulturowej. Poruszające się obrazy i dochodzące dźwięki są w stanie
zaabsorbować nawet zwierzęta. Choć daje poczucie panowania nad sytuacją, jest medium
o dużych możliwościach manipulacyjnych. Przez swoją fragmentaryczność wyraźnie
zniekształca rzeczywistość. Ludzie jednak obdarzają ją wysokim kredytem zaufania, gdyż
bardziej wierzą obrazom i własnemu doświadczeniu („na własne oczy widziałem jak”…).
Rzeczywistość „telewizyjna” oddziela człowieka od rzeczywistości „realnej”, powodując
uczucie osamotnienia. Choć zapewnia wiele przeżyć, są one sztucznie wygenerowane,
a uczestnictwo w nich tak na prawdę bierne.
Kolejnym wydarzeniem w rozwoju telekomunikacji jest pojawienie się nowych
mediów. Zalicza się do nich: Internet, multimedia, komunikacja satelitarna, telewizja
interaktywna. Początki Internetu (Briggs i Burke 2010: 352-357) związane są
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z powstaniem rządowej sieci obronnej ARPANET w Stanach Zjednoczonych pod koniec
lat sześćdziesiątych. Sieć weszła do powszechnego obiegu w momencie, gdy okazało się,
że można ją wykorzystać do celów komercyjnych.
W 2013 roku z Internetu korzystało ok. 2,4 miliarda ludzi – co oznacza 34% zasięg
tego medium. O jego dynamice niech świadczy fakt, że jeszcze w 2000 roku korzystało
z niego 361 milionów osób (Internet Word… 2013). W 2012 roku w Chinach było 538
milionów internautów (ponad 40% całej populacji). Medium to także ewoluuje w sposób
specyficzny. Najpierw Internet był jedynie zbiorem plików udostępnionych osobom
podłączonym do sieci. Następnie rozwinęła się poczta internetowa i czaty (jako
alternatywna forma komunikacji między osobami mającymi dostęp do sieci).
W późniejszym okresie medium to nabrało charakteru bardziej horyzontalnego, skupiając
się na dostarczaniu użytkownikom informacji (różnego typu) i rozrywki. Jako kanał
wymiany informacji pozwolił użytkownikom na tworzenie własnych komunikatów i ich
upowszechnienie. Dzięki temu Internet uzyskał niespotykaną liczbę nie tylko odbiorców
komunikatów, ale i nadawców. Najpierw pojawiły się fora internetowe, później
popularność uzyskały blogi, a w ostatnich latach serwisy społecznościowe. Warto
nadmienić, że na początku 2013 roku z serwisów tego typu korzystało ponad 1,8 miliarda
użytkowników (Go-Gulf.com 2013), z samego Facebooka około miliard osób (Internet
Word… 2013).
W przeciwieństwie do telewizji czy radia nowe media wzmacniają pozycję
odbiorcy, czyniąc z niego także nadawcę, tworząc modelowy przykład komunikacji
transakcyjnej. To wyraźnie zmienia charakter procesu komunikacyjnego (Briggs i Burke
2010: 367-402). Odbiorca, mając rzeczywisty wpływ na nadawcę, bierze aktywny udział
w kreowaniu treści i formy przekazu. Cechą charakterystyczną nowych mediów jest więc
ich plastyczność.
Brak stabilności przekazu, jego treści i formy, powoduje chaos informacyjny. Dane
wirują w przestrzeni sieciowej, a ich konstelacja jest elastyczna. Odbiorca nie ma oparcia
w informacji, a to sprzyja płytkiemu postrzeganiu rzeczywistości. Zanikają wszelkie tabu,
gigantyczny nadmiar treści przytłacza odbiorców, pojawiają się u nich problemy właściwej
selekcji informacji. Z drugiej zaś strony nowe media ostatecznie zrywają z czasem
i przestrzenią jako ogranicznikami komunikacyjnymi człowieka. Możliwość gromadzenia
danych osiąga niewyobrażalne rozmiary, a ich przetwarzanie i udostępnianie w procesie
edukacyjnym po raz pierwszy w historii nie sięga żadnych granic. Z komunikacyjnego
punktu widzenia jest to niekwestionowany sukces – sieć kontaktów międzyludzkich się
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rozrasta. Jednak mają one charakter powierzchowny i nietrwały. Zanika potrzeba
wychodzenia z domu, a tym samym maleje liczba kontaktów „twarzą w twarz”.

***

Media stanowią kluczowy element procesu komunikacyjnego. Ich rozwój na
przestrzeni dziejów uwidacznia zmianę stylu porozumiewania się między ludźmi, a także
zróżnicowaną aktywność ich zmysłów. Zaangażowanie zmysłu wzroku przeplata się
z angażowaniem zmysłu słuchu. Węch, dotyk czy smak, początkowo priorytetowe zmysły
umożliwiające przetrwanie, z czasem straciły swoje znaczenie. Wzrok, zwłaszcza
odczytywanie języka ciała w ramach komunikacji niewerbalnej, zaczął tracić znaczenie na
rzecz słuchu przystosowującego się do komunikacji werbalnej. Gdy zaś pojawił się druk,
a potem fotografia, z punktu widzenia odbiorcy wzrok znów stał się głównym ze zmysłów.
Rozwój telefonii, a następnie radia przywrócił znaczenie zmysłowi słuchu dopóty, dopóki
nie upowszechniła się telewizja.
Zbagatelizowane dotąd zmysły węchu, dotyku i smaku brały nikły udział
w procesach komunikacyjnych do czasu, aż pojawiły się nowe media. Ambicją nowych
mediów stało się między innymi przywrócenie znaczenia „zaniedbanych” zmysłów
w procesie komunikacyjnym. Choć nadal bazują na wzroku i słuchu, w wyraźny sposób
angażują pozostałe zmysły w „wielozmysłowe” formy nawiązywania i utrzymywania
kontaktu w postaci multimedialnych i interaktywnych przestrzeni, instalacji (np. kino 5D)
itp.

Odbiór komunikatu

Komunikowanie może przebiegać na różnych poziomach. Mogą komunikować się
dwie jednostki ludzkie lub mała grupa osób pozostająca w fizycznym kontakcie twarzą
w twarz (komunikowanie interpersonalne - bezpośrednie), mogą komunikować się
jednostki lub grupy pozbawione bezpośredniego kontaktu fizycznego (komunikowanie
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interpersonalne – medialne). I wreszcie nadawca medialny może emitować komunikaty do
publiczności

środków

masowego

przekazu

za

pośrednictwem

mass

mediów

(komunikowanie pośrednie – masowe) (Dobek-Ostrowska 2007: 19-24).
Niezależnie od poziomu, na którym przebiega komunikacja, można jej przypisać
pewne cechy. Przede wszystkim jest ona procesem społecznym, gdyż zawsze przebiega
w środowisku

społecznym.

(interpersonalnym,

Zawsze

grupowym,

też

zachodzi

instytucjonalnym,

w

określonym

publicznym,

kontekście

masowym

czy

międzykulturowym). Jest procesem kreatywnym, gdyż polega na budowaniu nowych pojęć
i przyswajaniu wiedzy o świecie. Ma charakter dynamiczny i ciągły, gdyż przez całe życie
człowieka służy przyjmowaniu, rozumieniu i interpretowaniu informacji. Co istotne, to
proces symboliczny, polegający na przetwarzaniu symboli, a także interakcyjny, gdyż
wymiana symboli wytwarza stosunki społeczne. Ponadto komunikowanie jest celowe
i świadome, podlegające zasadom motywacyjnym oraz nieuchronne w myśl zasady
(Watzlawick i in. 1967), że „nie można się nie komunikować”. I ostatecznie,
komunikowanie jest procesem złożonym i nieodwracalnym (faktem dziejącym się w czasie
realnym) (Dobek-Ostrowska 2007: 14-15).
Można wyróżnić osiem głównych funkcji komunikowania. Są to: przekaz
informacji, pomoc w zrozumieniu innych i siebie, pomoc w zrozumieniu kultury i świata
fizycznego, oddziaływanie na innych, tworzenie łączności z innymi ludźmi, tworzenie
interakcji i koordynacja działań, gromadzenie i przekaz doświadczenia oraz treści pamięci
społecznej i, ostatecznie, tworzenie kultury (Golka 2008:4). Każda z wymienionych
funkcji ma wysokie znaczenie ze społeczno-kulturowego punktu widzenia. Zarówno
przepływ informacji, regulowanie procesu poznawczego, nawiązywanie kontaktów
i tworzenie wspólnoty, socjalizacja, jak i transmisja kultury bez komunikacji nie mogłyby
zaistnieć (Morreale… 2007: 31-52).
Nim jednak komunikat spełni swoją funkcję, musi dojść do kluczowej fazy aktu
komunikacyjnego, to jest do jego odbioru przez adresata. Można wyróżnić następujące
fazy procesu odbioru przekazu: postrzeżenie zmysłowe (zobaczenie lub usłyszenie
obiektu), reakcja estetyczna na formę przekazu, odczytanie (odbiór treści, jej ogólna
kwalifikacja), interpretacja (zrozumienie treści), ocenienie (uznanie przekazu za
wartościowy lub nie), zapamiętanie (jako warunek dalszego ewentualnego oddziaływania),
internalizacja wartości (przyswojenie tego, co zostało ocenione), wpływ na postawy oraz –
ewentualnie – na zachowania (Golka 2008: 51-63).
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Pierwsza faza dotyczy postrzeżenia zmysłowego (Bolten 2006: 48-61). Jest to nic
innego jak usłyszenie bądź zobaczenie przekazu, jednak nie ogranicza się ona jedynie do
fizycznej rejestracji bodźca. Często jest tak, że różne osoby patrzą na to samo, jednak
widzą zupełnie co innego. Ta różnica wynika z wielu przyczyn, między innymi
osobowościowych, jak i społeczno-kulturowych, ale także indywidualnych doświadczeń
i innych. Od nich zależy selekcja tysięcy bodźców na co dzień atakujących człowieka.
U większości osób ta selekcja dokonuje się w sposób automatyczny. Nieuświadomione
procesy wpływają na wybór i porządkowanie wrażeń uznanych z pewnych względów dla
jednostki za istotne. Istnieją jednak przypadki, gdy te procesy nie zachodzą, a człowiek
bombardowany tysiącami bodźców pogrąża się w chaosie postrzeżeniowym. Wynikać on
może między innymi z dezintegracji sensorycznej, która niesie ze sobą poważne
konsekwencje nie tylko poznawcze, ale także komunikacyjne. Jednak nawet gdy proces
postrzegania zmysłowego nie jest zakłócony, wiele przekazów i tak nie wykracza poza
pierwszą fazę odbioru komunikatu.
Druga faza dotyczy przeżycia estetycznego. Wiąże się z przekazami o charakterze
artystycznym i z punktu widzenia niniejszej pracy nie pełni istotnej roli. Natomiast kolejny
etap odbioru przekazu – to jest jego odczytanie – ma ogromne znaczenie. Polega on na
sklasyfikowaniu komunikatu przez odbiorcę. Do tego celu niezbędne jest posiadanie
odpowiedniej kompetencji kulturowej (o tym szerzej w kolejnych częściach pracy).
Kompetencja ta dotyczy kultury, w ramach której odbywa się proces komunikacyjny.
W przypadku

wspólnego

rodowodu

kulturowego

nadawcy

i

odbiorcy

proces

komunikacyjny ma większą szansę powodzenia, niż w przypadku, gdy strony pochodzą
z wyraźnie odmiennych środowisk kulturowych. W tym miejscu znaczenia nabierają
społeczne stereotypy, które ułatwiają bądź utrudniają odczytanie przekazu. Co należy
zaznaczyć, odbiór przekazu może skończyć się także na tym etapie.
Czwarta faza to interpretacja przekazu. Polega ona na uświadomieniu sobie sensu
postrzeganych przekazów. Jest uzależniona zarówno od cech indywidualnych człowieka,
jak i cech społeczeństwa i kultury, w których on wzrasta. Istotną rolę odgrywa tu historia,
zarówno jednostkowa (doświadczenie), jak i zbiorowa, a także funkcjonujące w niej
stereotypy. Co ciekawe, ilość

interpretacji może być nieskończona, ponieważ każdy

człowiek ma prawo do własnej interpretacji i reinterpretacji wcześniejszych interpretacji.
Kolejna faza odbioru to ocena komunikatu. Ten etap odbioru przekazu polega na
przypisaniu wartości pozytywnej bądź negatywnej, a w konsekwencji zaakceptowaniu
bądź odrzuceniu treści przekazu. Wyraża się to w twierdzeniach oceniających oraz
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emocjach. Choć ocenianie opiera się o układ wartości, niezwykle trudno je zbadać
i określić, jak działa jego mechanizm.
Zapamiętanie przekazu to etap, który jest warunkiem koniecznym zrealizowania
dalszych faz odbioru, to jest internalizacji wartości i zmiany lub utrwalenia postaw.
Główną rolę odgrywa tu pamięć, która dostosowuje, porządkuje i „szufladkuje” przekaz.
Warto wspomnieć, że w przypadku pamięci działają dwie zasady – najlepiej zapamiętuje
się pierwsze oraz ostatnie fragmenty przekazu. Przekaz pełny sensów prędzej zostanie
w pamięci niż przekaz „pusty”, jak również podział przekazu na bloki znacznie ułatwia
zapamiętywanie. I wreszcie pamięć krótkotrwała skupia się bardziej na formie, a pamięć
długotrwała – na znaczeniach (Nęcka8 2006: 319-371).
Internalizacja

wartości,

następny

etap

odbioru

komunikatu,

polega

na

uwewnętrznieniu w osobowości odbiorcy wartości zawartych w przekazie. Dotyczy ona
tych wartości, które są bliskie odbiorcy lub uznane zostały za własne. Odbywa się przez
przyjęcie nowej wartości, zmianę wcześniej uznawanej wartości lub jej odrzucenie. Zdarza
się także, że na tym etapie niezbędne staje się przyjęcie postawy relatywizmu
aksjologicznego. Nie tylko ułatwia, ale często wręcz umożliwia on sukces komunikacyjny,
a czasem także prowadzi do zmiany postaw.
Ostatni etap to zmiana lub utrwalenie postaw. Wpływ przekazów na zmianę
postawy występuje rzadziej niż na wartości. Jeżeli dochodzi jednak do takiej zmiany, nie
bez znaczenia pozostaje wiarygodność nadawców. Kluczową rolę odgrywa tu ich
szczerość i czystość intencji, a zwłaszcza przekonanie odbiorcy o ich bezinteresowności.
Istotna jest także osobowość odbiorcy, gdyż różne jednostki są w różnym stopniu podatne
na wpływy. Zmiana postawy jest jednak zawsze wynikiem bilansu zysku i strat. Każdy
człowiek kalkuluje, z jakimi profitami bądź sankcjami wiąże się zmiana jego postawy
i często związanego z nim zachowania.

Warto w tym miejscu zauważyć, że w pracy pojawiają się kwestie poruszane przez autorów o bardzo
zbliżonych nazwiskach, takich jak Nęcki (Zbigniew) i Nęcka (Edward); Bolton (Robert), Bolten (Jürgen),
Borden (George), nie wspominając o nazwiskach chińskich.
8

38

Komunikacja jako porozumienie

Badaczem, który podkreśla rolę komunikacji jako porozumienia, jest Jürgen
Habermas. Szukając odpowiedzi na pytanie: „jak możliwe jest działanie społeczne”, czy
inaczej: „jak jest możliwy ład społeczny”, autor odwołuje się do dwóch odmiennych form
działania: instrumentalnego, odnoszącego się do nauk empiryczno-analitycznych,
i komunikacyjnego, odnoszącego się do nauk hermeneutyczno-historycznych. Te dwa typy
działań powodowane są racjonalnością. W przypadku działania instrumentalnego można
mówić o racjonalności funkcjonalnej, czyli skierowanej na osiągnięcie sukcesu, natomiast
w przypadku działania komunikacyjnego mamy do czynienia z racjonalnością
komunikacyjną, czyli skierowaną na uzyskanie zgody.
W ramach działania instrumentalnego autor (Habermas 1999: 159-162) wyróżnia
trzy rodzaje. Pierwsze z nich to działanie teleologiczne, czyli takie, w którym „aktor”
urzeczywistnia cel lub sprawia, że następuje pożądany stan. Pojęciem centralnym
w przypadku działań teleologicznych jest „decyzja” między alternatywnymi działaniami,
ukierunkowana na realizację celu, oparta o interpretację sytuacji. Działanie teleologiczne
może być zarazem działaniem strategicznym. Ma ono miejsce wówczas, gdy w kalkulacji
szans powodzenia działający uwzględnia oczekiwanie decyzji jeszcze jednego celowo
działającego aktora. Aktor dokonuje maksymalizacji pożytku, jest to zatem model
utylitarystyczny i na nim opierają się teorie decyzji i teorie gier. Drugi rodzaj działania
instrumentalnego to działanie regulowane przez normy. Nie odnosi się ono do aktora
z zasady działającego samotnie, który w otoczeniu zastaje innych aktorów, lecz
do członków grupy społecznej, którzy działanie opierają o wspólne wartości. Pojedynczy
aktor stosuje się do normy lub nie, jednak wszyscy członkowie mogą wzajemnie od siebie
oczekiwać

ich

regulowanych

przestrzegania.
przez

normy

Centralnym

jest

stosowanie

zagadnieniem
się

do

w przypadku

normy,

czyli

działań

spełnienie

zgeneralizowanego oczekiwania co do zachowań. Ten model leży u podstaw teorii ról.
Trzeci rodzaj działania instrumentalnego to działanie dramaturgiczne. Nie odnosi się ono
ani do pojedynczego aktora, ani do członka grupy społecznej, lecz do uczestników
interakcji, którzy sami dla siebie stanowią publiczność. Aktor wywołuje wrażenie siebie.
Centralne pojęcie w przypadku działania dramaturgicznego to samoprezentacja. Nie
dotyczy ono spontanicznie manifestowanych ekspresji, ale stylizacji własnych przeżyć.
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Działanie komunikacyjne odnosi się do:
„[…] interakcji przynajmniej dwu podmiotów zdolnych do mówienia i działania,
które wchodzą (za pomocą środków werbalnych i pozawerbalnych) w stosunki
interpersonalne. Aktorzy starają się dojść do porozumienia na temat sytuacji związanej z
działaniem w celu zgodnego koordynowania planów działania i tym samym działań”
(Habermas 1999: 162).
Centralnym pojęciem w przypadku działania komunikacyjnego jest interpretacja.
Odnosi się ona do negocjowania definicji sytuacji. W tym modelu szczególne miejsce
zajmuje język. Medium językowe odgrywa rolę we wszystkich rodzajach działania, takich
jak: realizacja celów (w przypadku działań teleologicznych), działanie konsensualne ze
strony tych, którzy już istniejące normatywne porozumienie jedynie aktualizują
(w przypadku działań regulowanych przez normy), i autoinscenizacja (w przypadku
działań dramaturgicznych). Jednak, jak podkreśla autor, w odniesieniu do działań
instrumentalnych aktywizowana jest tylko jedna funkcja języka: doprowadzająca do
zaplanowanego następstwa, wytwarzająca relacje interpersonalne oraz wyrażająca
przeżycia. Tylko działanie komunikacyjne uwzględnia wszystkie funkcje języka (Ibidem:
179-180).
Zdaniem Habermasa istnieją trzy światy: obiektywny (ogół bytów, co do których
możliwe są sądy prawdziwe), społeczny (ogół prawowicie uregulowanych relacji
interpersonalnych) i subiektywny (ogół przeżyć dostępnych w uprzywilejowany sposób,
które przez mówiącego mogą w sposób szczery być artykułowane wobec pewnej
publiczności)9. W działaniu komunikacyjnym uczestnicy odnoszą się jednocześnie do tych
trzech światów, choć w wypowiedzi eksponowany jest zazwyczaj tylko jeden. Uczestnik
ukierunkowany na dochodzenie do porozumienia musi podnosić trzy roszczenia
ważnościowe: że wydany sąd jest prawdziwy (dotyczy istnienia czyli świata
obiektywnego), że akt językowy jest słuszny (kontekst normatywny jest prawowity –
dotyczy świata społecznego) i że manifestowana intencja mówiącego jest zamierzona tak,
jak została wyrażona (dotyczy szczerości czyli świata subiektywnego) (Habermas 1999:
187).

9

Warto porównać je ze światami Poppera (1992) i podziałem kultury według Kłoskowskiej (2007).
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Za odrębną kategorię względem wyróżnionych światów autor przyjmuje koncepcję
świata życia. Świat życia to, jego zdaniem zasób przekazywanych kulturowo
i zorganizowanych językowo wzorów interpretacji (Habermas 2002: 220). Świat życia jest
stale obecny jako tło aktualnie rozgrywającej się sceny. Konstytuują go język i kultura. Jak
podkreśla autor (Ibidem: 223):
„Działający komunikacyjnie stale poruszają się w obrębie horyzontu swego świata
życia; nie mogą wyjść zeń na zewnątrz. Jako interpretatorzy sami przynależą wraz
z działaniami językowymi do świata życia, ale nie mogą odnosić się „do czegoś w świecie
życia” w taki sam sposób, jak do faktów, norm czy przeżyć”.
Działanie komunikacyjne spełnia trzy kluczowe funkcje. Rozumiane jako
dochodzenie do porozumienia służy tradycji i odnawianiu wiedzy kulturowej (reprodukcji
kulturowej), ujmowane jako koordynowanie działań służy integracji społecznej, natomiast
w aspekcie socjalizacji służy wykształceniu tożsamości indywidualnych. Poprzez
symboliczne struktury świata życia wiedza jest kontynuowana, solidarność grupowa
stabilizowana, a „aktorzy” w kolejnych pokoleniach wychowywani. Procesom reprodukcji
kulturowej, integracji społecznej i socjalizacji odpowiadają strukturalne komponenty
świata życia, czyli kultura, społeczeństwo i osoba:
„Kulturą nazywam zasób wiedzy, z którego uczestnicy interakcji czerpią
interpretacje, porozumiewając się na temat czegoś w świecie. Społeczeństwem nazywam
prawowite porządki, poprzez które biorący udział w komunikacji regulują przynależność
do grup społecznych i zapewniają tym samym solidarność. Przez osobowość rozumiem te
kompetencje, które czynią podmiot zdolnym do mówienia i do działania, czyli dają
możność uczestniczenia w procesach dochodzenia do porozumienia i utwierdzania przy
tym własnej tożsamości” (Habermas 1986: 36-37).
W

rozważaniach

nad

społeczeństwem

Habermas

sugeruje

rekonstrukcję

wytwarzania się społeczeństwa nie na abstrakcyjnym poziomie, ale w jego rzeczywistej
historycznej postaci oraz w procesie jej wykształcania się. W związku z tym należy
zwrócić się ku nowemu paradygmatowi, to znaczy odnieść się do badania
intersubiektywności, czyli paradygmatu języka. Język autor pojmuje jako mowę,
mówienie, czyli coś, co się dzieje między co najmniej dwoma podmiotami. A tym, co się
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dzieje między podmiotami, jest koordynowane społecznie działanie. Działanie
komunikacyjne nastawione jest na osiągnięcie porozumienia. Zdaniem autora (1999: 90):
„Działanie komunikacyjne oznacza […] pewien typ interakcji, które są
koordynowane przez akty mowy, ale się z nimi nie pokrywają”.
Analiza działania komunikacyjnego zaczyna się od analizy języka, a dokładniej
od analizy kompetencji komunikacyjnej10, czyli uniwersalnej umiejętności polegającej
na posiadanej znajomości reguł umożliwiających generowanie sytuacji, w których mamy
do czynienia z porozumiewaniem się. Umiejętność tę wszystkie podmioty nabywają
poprzez uczenie się języka. Uczenie się języka to nie tylko opanowanie reguł
gramatycznych, ale także umiejętność używania owych zdań w wypowiedziach
i ekspresjach, których celem jest porozumiewanie się z innymi. Każdy podmiot,
formułując wypowiedzi, porusza się w trzech wymiarach – odnosi się do świata
otaczających go przedmiotów (świata obiektywnego), do innych podmiotów (świata
społecznego) oraz do własnych przeżyć, potrzeb i zamiarów (świata subiektywnego).
W każdym z wymiarów wysuwa roszczenia ważnościowe, które mogą być podważane
bądź bronione z pomocą racji. Racjonalność komunikacyjna opiera się zatem o racje,
argumenty i uzasadnienia, uwzględniając jednocześnie potencjalną krytykę.
Krytyka,

zdaniem

Habermasa,

to

procedura,

której

przewodzi

interes

emancypacyjny. Emancypacja, znoszenie barier komunikacji, jest na pierwszym miejscu
w programie ugruntowania krytyki; to ona umożliwia jedność teorii i praktyki. W jej
kontekście autor przywołuje nauki rekonstrukcyjne, z których pomocą można uzyskać
wiedzę

o

konstytutywnych

warunkach

niezakłóconego,

wolnego

od

przemocy

komunikowania się. Ich prototypowa postacią jest logika czy gramatyka, a także
psychoanaliza, gdyż nadają kształt teoretyczny wiedzy przedteoretycznej. Posiadają
głęboką

strukturę

porządku

symbolicznego

pojmowaną

jako

system

reguł.

W przeciwieństwie do nauk rekonstrukcyjnych, które docierać mają do reguł generowania
przedmiotów symbolicznych, nauki hermeneutyczne kierują ku rezultatowi operowania
tymi regułami (ku wytworom treściowo określonym). Natomiast nauki empirycznoanalityczne mogą wiedzę falsyfikować, podczas gdy nauki rekonstrukcyjne nie mają takiej
Istnieją też inne ujęcia kompetencji komunikacyjnej, np. Morreale i inni (2007: 63-95). Do standardów
kompetencji autorzy zaliczają takie cechy komunikacji, jak klarowność, stosowność i skuteczność.
W podstawowym modelu kompetencji komunikacyjnej stwierdzają, że zależy ona od motywacji, wiedzy
i umiejętności oraz procesów percepcyjnych człowieka, a także kontekstu komunikacji.
10
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możliwości. Celem nauk rekonstrukcyjnych jest odsłanianie posiadanej przedteoretycznej
wiedzy manifestującej się w zdolności podmiotów do językowego porozumiewania się,
czy wchodzenia w interakcje społeczne, ale także ich przedmiotem jest rozwój tychże
kompetencji w wymiarze ontogenetycznym i filogenetycznym.
Teoria kompetencji komunikacyjnej, czy inaczej pragmatyka uniwersalna, opiera
się o działania komunikacyjne, których podstawę stanowią umiejętności nabyte w procesie
przyswajania języka. Znaczące jest podkreślanie przez Habermasa (1999: 186) efektu,
do którego dążą aktorzy komunikacji, czyli porozumienia wynikającego z uzgadniania
znaczeń lub jego odrzucania w oparciu o uargumentowaną krytykę:
„Pojęcie działania komunikacyjnego zakłada język jako swego rodzaju medium
procesów dochodzenia do porozumienia, w toku których ich uczestnicy, odnosząc się
do jednego ze światów, wysuwają wzajem roszczenia ważnościowe, które można
akceptować bądź kwestionować”.

Bariery komunikacyjne

To oczywiste, że nie każdy akt komunikacyjny zostaje zwieńczony porozumieniem
osiągniętym między nadawcą a odbiorcą. W dużej mierze winę za to ponoszą bariery
komunikacyjne, które zrywają toczący się proces, bądź w ogóle nie dopuszczają do jego
zainicjowania.
Wspomniani wyżej Shannon i Weaver jako pierwsi wskazali na trzy typy
problemów w komunikowaniu się ludzi. Pracujący w laboratoriach Bella autorzy „The
Mathematical Theory of Communication” (1948, 1949) wyróżnili zakłócenia techniczne,
semantyczne i związane ze skutecznością, które pojawić się mogą w trakcie aktu
komunikacyjnego. Problemy techniczne dotyczą zagadnienia, z jaką dokładnością symbole
mogą być transmitowane. Problemy semantyczne wiążą się z pytaniem, z jaką precyzją
wysyłane symbole są przenoszone na pożądane znaczenie. Ostatnie, problemy związane ze
skutecznością, skupiają

się na zagadnieniu, w jakim stopniu znaczenie odebrane

odpowiada znaczeniu pożądanemu (Dobek-Ostrowska 2007: 79).
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Pierwszy typ problemów tworzących bariery związany jest z technicznym
funkcjonowaniem medium. Z perspektywy prezentowanej pracy ma on drugorzędne
znaczenie. Istotniejsze są bariery wynikające z braku semantycznej precyzji w procesie
nadawczym i niewystarczającej skuteczności w odbiorze znaczeń.
Ponieważ ludzie posługują się symbolami, w których kodują i dekodują znaczenie,
problemu semantycznego i związanego ze skutecznością należy poszukiwać w wymiarze
psychicznym i socjokulturowym istoty ludzkiej. W obszarze socjokulturowym szczególne
miejsce zajmuje kod, przy pomocy którego komunikują się strony. Język jako główny,
najczęściej stosowany środek przekazu, zajmuje wśród kodów poczytne miejsce. Jego
forma zależy od pozycji (statusu), pełnionej roli społecznej, pochodzenia, wykształcenia,
płci, wieku osób itp. Te cechy wpływają na typ używanego języka, który wyraża się
w rozmaitych socjolektach i idiolektach (por. Bernstein – o czym szerzej w kolejnych
częściach pracy). Zdarzają się sytuacje, że socjolekty tak daleko ze sobą nie współbrzmią,
iż stwarzają wysokiego stopnia bariery uniemożliwiające komunikację.
Bariery mogą być także efektem różnego rodzaju manipulacji. Jedną z nich jest
stosowanie klisz językowych (Stern 1980: 282-298), do których zalicza się kłamstwa czy
stereotypy społeczne. Stereotypy stanowią uproszczone obrazy myślowe dotyczące
pewnych grup społecznych, przedmiotów czy wydarzeń funkcjonujące w obrębie
określonej grupy. Często wiążą się z uprzedzeniami, które negatywnie wpływają na
przebieg komunikacji (Bokszański 2001). Podobnie dzieje się z kłamstwem, lecz nie
zawsze. Choć wydaje się, że kłamstwo jako celowe wprowadzenie w błąd stoi
w sprzeczności z istotą komunikowania (przy założeniu, że jej celem jest osiągnięcie
porozumienia w oparciu o dobrą wolę – jak u Habermasa), okazuje się, że często jest jego
konstytutywnym elementem (Antas 1999). Zdarza się, że staje się warunkiem koniecznym,
aby proces komunikacyjny między partnerami nie został zerwany.
Drugi wymiar, psychiczny, dotyczy kwestii związanych z szeroko rozumianą
indywidualną sytuacją psychiczną człowieka. W jej skład wchodzi osobowość, silnie
związana z nabytymi doświadczeniami w toku życia. Różne typy osobowości wiążą się
z różnymi typami prowadzenia komunikacji – zarówno nadawania, jak i odbioru
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komunikatu. Charakter czy temperament człowieka, a także poziom jego inteligencji także
mają kluczowe znaczenie w kontakcie z drugim człowiekiem.
Zróżnicowanie w obrębie psychiki jest ogromne i co istotne, podlega ciągłej
zmianie pod wpływem codziennie zdobywanych doświadczeń. Znalezienie wspólnej
płaszczyzny porozumienia, mimo posługiwania się takim samym kodem, może być
niemożliwe właśnie z powodów daleko sięgających różnic psychicznych. Pamiętać należy
także, że zdarzają się liczne zaburzenia dotykające osobowość człowieka i tym samym
wpływające na jakość prowadzonej przez niego komunikacji. Często dotyczą zdolności
poznawczych, takich jak na przykład pamięć, uwaga, koncentracja itp. Mogą one być
przyczyną takich zjawisk, jak:

„[…] brak uwagi lub jej rozproszenie, brak odpowiedniego emocjonalnego
podłoża w nadawaniu i odbieraniu znaczeń (brak empatii, brak wnikliwości, brak refleksji,
brak zaangażowania, a nawet całkowity chłód emocjonalny, czyli ‘słyszenie bez
słuchania’, swoista naiwność co do oceny przebiegu komunikowania), nieuwzględnianie
partnera, a nawet ignorowanie jego samego i jego roli w akcie komunikacji, zwykła
niegrzeczność,

monologizowanie,

ostentacyjne

odwrócenie

uwagi,

udawane

zaangażowanie lub – przeciwnie – postawa defensywna, maskowanie się, tworzenie
‘fałszywego wrażenia’ i manipulowanie nim, mistyfikacja, swoiste wyobcowanie; także
niszczenie struktury, przebiegu komunikacji (np. zrywanie łańcucha pytań i odpowiedzi,
niespójność, przemieszczanie kierunku i celu danego aktu komunikowania) albo
nadmierna rozwlekłość, przerywanie aktu komunikacji, krytykowanie partnera (ale także
nieuczciwe chwalenie czy protekcjonalizm), pomijanie go, dyskwalifikowanie czy wręcz
agresja skierowana na odbiorcę, moralizowanie, a także przekonanie o pełnej własnej
wiedzy (a przecież ‘wszystkowiedzący’ w istocie nie uczestniczy w akcie komunikacji),
natrętne i ‘nieuczciwe’ doradzanie, wypowiadanie komunałów. Słowem – barierami
wynikającymi z braku inteligencji emocjonalnej są: brak chęci zrozumienia i brak odzewu”
(Golka 2008: 43).
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Warto zauważyć, że wiele wymienionych przez autora barier generują osoby
autystyczne.

Problematyka

tego

schorzenia

współcześnie

nabiera

większego

zainteresowania. Wynika ono z coraz częściej obserwowanych i notowanych przypadków.
Autyzm określa się jako zaburzenie rozwojowe wiążące się z niedostatkiem kompetencji
komunikacyjnych.

W

skrajnym

przypadku

dotyczy

zwłaszcza

nieumiejętności

generowania mowy. W innych, lżejszych przypadkach, określanych mianem zaburzeń ze
spektrum autyzmu, zakłócenia komunikacyjne przybierają różnorodną formę. Choć mowa
występuje (jak np. w zespole Aspergera), jednak pojawiają się wyżej cytowane
zachowania, znacznie utrudniające kontakt. Dodatkowo można zaobserwować zaburzenia
związane z komunikacją niewerbalną, takie jak nieumiejętność naśladownictwa,
odczytywania mimiki, gestów, utrzymywania kontaktu wzrokowego, rozumienia
przestrzeni, prajęzyka, istoty czasu oraz inne.

Konwersacje

Szczególne znaczenie w ramach badań nad komunikacją, jej skutecznością
i pojawiającymi się barierami, zajmują zagadnienia związane z konwersacją. Herbert Paul
Grice, wskazuje na podstawowe warunki udanej konwersacji. Wyróżnia cztery niepisane
zasady skutecznego porozumiewania się (Grice 1980: 91-114), podlegające nadrzędnej
regule kooperacji. Zgodnie z nią rozmówcy powinni być zaangażowani w wymianę
w odpowiednim momencie i wzajemnej zgodzie co do celu i kierunku konwersacji.
Do czterech zasad należy maksyma jakości, zgodnie z którą mówiący powinni podawać
jako prawdziwe to, o czego prawdziwości są przekonani, a jako niepewne to, czego
prawdziwość jest wątpliwa. Druga maksyma dotyczy sposobu – mówiący powinni
wyrażać się jasno i jednoznacznie oraz unikać mówienia rozwlekłego i nieskładnego, aby
być zrozumianym. Kolejna zasada wskazuje na ilość – należy mówić wszystko to,
co niezbędne lub pożądane w danej rozmowie, ale nigdy więcej. Nadmierna
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szczegółowość szkodzi konwersacji. Ostatnia maksyma skupia się na odpowiedniości, a to
oznacza, że mówiący powinni ograniczać się do tego, co dla danego dyskursu jest istotne.
Niestosowanie się do powyższych maksym powoduje szereg konsekwencji.
Złamanie

pierwszej

maksymy

powoduje,

że

fałszywe

przekonania

zaczynają

funkcjonować jako prawdziwe. Pogwałcenie drugiej maksymy, czyli rozwlekła, niejasna
mowa pozbawiona struktury wiąże się z tym, że przekaz staje się nieczytelny.
Niestosowanie się do trzeciej reguły wiąże się z zalewem zbędnych informacji, natomiast
w ostatnim przypadku, braku odpowiedniości, treści nie związane z tematem powodują
chaos poznawczy.
Geoffrey Leech (1983) proponuje inne rozwiązanie. Wprowadza podział na zasady
organizacji tekstu i zasady interpersonalne. Do tych pierwszych zalicza regułę
zrozumiałości i poprawności gramatycznej, która dotyczy zasad syntaktycznych
(m.in. poprawnej budowy zdań). Kolejna reguła, spójności, podkreśla znaczenie związku
między różnymi wypowiedziami obecnymi w tym samym akcie komunikowania
i zobowiązuje do ich uwzględniania. Reguła ekonomiczności wiąże się z unikaniem
powtórzeń, pustych słów itp., a reguła ekspresyjności wskazuje na związek wypowiedzi ze
stanem emocjonalnym wypowiadającego się.
Do zasad interpersonalnych zaliczyć natomiast można regułę uprzejmości, czyli
stosowanie takich wypowiedzi, które partner komunikacji jest w stanie poznawczo
i emocjonalnie zaakceptować. Kolejna to reguła aprobaty, zgodnie z którą rozmówcy
w trakcie konwersacji powinni wyrażać wzajemna życzliwość. Reguła skromności
wskazuje, iż nie należy w sposób otwarty manifestować swojej przewagi nad rozmówcą.
Następna reguła, zgodności, polega na wyrażaniu akceptacji stanowiska rozmówcy zawsze
wtedy, gdy jest to możliwe. Reguła współdziałania wiąże się z chęcią (na zasadzie wolnej
woli, podobnie jak u Habermasa) do podtrzymywania konwersacji – i jest to w zasadzie
najistotniejsza reguła. Kolejna, reguła ironii, zakłada, że wszystkie wypowiedzi mające
niekonwencjonalny charakter muszą być czytelne. Reguła atrakcyjności treści wskazuje na
to, że poruszany temat musi być dla obu stron interesujący oraz ostatnia reguła,
„Polyanny”, która wymaga nie podejmowania tematów drażliwych dla rozmówcy.
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Nieprzestrzeganie powyższych reguł, zarówno zasad organizacji tekstu jak i zasad
interpersonalnych prowadzi do sytuacji, w której słuchacz traci zainteresowanie
podtrzymywaniem aktu komunikacyjnego. Allen Grimshaw (1982: 29) wskazuje, że to
przede wszystkim zachowanie odbiorcy decyduje o tym, czy komunikacja będzie
skuteczna. Główne znaczenie przypisuje dwóm kwestiom. Pierwsza to kompetencje
komunikacyjne odbiorcy, druga to dokonana przez niego ocena użyteczności odbieranych
komunikatów w oparciu o kalkulację zysków i strat. Według niego nieznajomość kodu,
nieuwaga odbiorcy, szumy w kanale oraz błędy w interpretacji to główne przyczyny
nieporozumień.
Robert Bolton (2000: 175) bariery komunikacyjne definiuje następująco:

„[…] są to reakcje o wysokim stopniu ryzyka – ich wpływ na komunikację jest
często (choć nie w sposób nieunikniony) negatywny”.

Odwołując się do pracy Thomasa Gordona (1991), Bolton omawia jego „typową
dwunastkę”. Są to te reakcje, które mogą wpłynąć negatywnie na przebieg komunikacji.
W kategorii nazwanej „osądzaniem” umieścił: krytykowanie, przezywanie, stawianie
diagnozy, chwalenie połączone z oceną; w kategorii nazwanej „dawaniem rozwiązań”
znajduje się: rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, stosowanie zbyt wielu lub
niewłaściwych pytań, udzielanie rad; natomiast w kategorii „unikanie udziału w troskach
drugiego człowieka” znalazły się odwracanie uwagi, logiczne argumentowanie
i uspokajanie. Bolton (2000: 185) dodaje trzynastą barierę, którą jest… mówienie innym,
że stawiają bariery.
Wpływ na konwersacje mają różne czynniki, także pozajęzykowe (Argyle 2002:
72-95). Nęcka (1996: 136-138) wyróżnia: percepcję partnera i percepcję samego siebie,
uwarunkowania społeczne i kulturowe, motywacje, aparat anatomiczno-fizjologiczny,
cechy osobowości (w tym kompetencje komunikacyjne, osobowość, inteligencja,
temperament), przebieg interakcji, stan emocjonalny partnerów oraz sytuację zewnętrzną.
Autor (Ibidem: 180-211) kryzys komunikacyjny rozpatruje z perspektywy
dwudziestu różnych czynników. Są to:
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1. Trudności z uzgodnieniem oceny, różnice w ewaluacji:
- stwierdzenie rozbieżności w lokalizacji danego obiektu na skali odniesienia
będącej podstawą oceniania;
- stosowanie odmiennych skal oceny.
2. Trudności z uzgodnieniem wiedzy, przekonań:
- rozbieżność przekonań na temat istnienia lub nieistnienia danego obiektu;
- rozbieżność przekonań na temat prawdopodobieństwa istnienia określonych
obiektów.
3. Trudności pragmatyczne – niezgodność w podejmowanych działaniach:
- otwarte lub ukryte głoszenie dezaprobaty dla kierunku działania sugerowanego
przez rozmówcę;
- zastosowanie aktów pragmatycznych niewłaściwych lub niedopuszczalnych
w danym układzie interpersonalnym związane z łamaniem obowiązujących zasad
obyczajowych lub kulturowych;
- zastosowanie strategii pragmatycznej niewykonalnej w danych warunkach.
4. Trudności metakomunikacyjne:
- rozbieżność w interpretacji charakteru wypowiedzi;
- poważne rozbieżności w stosowanym kodzie komunikacyjnym.
5. Wyraźny brak spójności między wypowiedziami rozmówców.
6. Wypowiedzi uwłaczające, poniżające.
7. Podwójne wiązania (przyjmujące postać dwóch sprzecznych względem siebie
komunikatów) i inne akty wewnętrznie sprzeczne. Trudności komunikacyjne, które
tworzy

nadawca

poprzez

realizację

tekstów

zawierających

wewnętrzną

sprzeczność.
8. Wpływ kontekstu.
9. Globalna organizacja konwersacji nieprawidłowa:
- niepełna sekwencja otwarcia – gdy jeden rozmówca nie wypowiada formuły
powitania;
- niewłaściwe wprowadzenie tematu, przerwanie tematu omawianego, zanim został
wyczerpany;
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- niewłaściwa sekwencja zamknięcia konwersacji.
10. Lokalna organizacja rozmowy – brak drugiego członu pary dopasowanej,
np. brak odpowiedzi na pytanie lub nieodpowiedniość członów.
11. Niewłaściwy sposób przejmowania tury – odbieranie głosu rozmówcy lub
mówienie jednoczesne; druga forma to wydłużanie okresu milczenia – odwlekanie
roli nadawcy.
12. Niewerbalne komentarze słuchacza – brak reakcji lub reakcje negatywne, np.
odwrócenie się plecami do rozmówcy, ziewanie itp.
13. Nieporozumienia słowne i czynności rekonstrukcyjne, np. korygowanie
nieporozumień.
14. Wieloznaczne akty komunikacyjne i zaimki (brak dookreślenia znaczenia, które
się kryje w zaimku).
15. Zakłócenia środowiskowe – zjawiska zachodzące w otoczeniu (społecznym i
fizycznym).
16. Wkład konwersacyjny (zbyt duży lub zbyt mały).
17. Siła przebicia – wprowadzanie tematów do rozmowy (np. nietrafnych).
18. Dynamika stylu mówienia (nadmiar monotonii).
19. Spójność między kanałami werbalnym, wokalnym i niewerbalnym. Wyraźna
rozbieżność jest zakłóceniem.
20. Zaburzenia emisji i recepcji przekazów (wynikające np. z zaburzenia aparatu
mowy, afazji).
- Drobne zakłócenia lingwistyczne. Najważniejsze to: zająknienia, powtórzenia,
ominięcia, akty paralingwistyczne, pomyłki językowe; startery, wypowiedzi
buforowe i segregatory; zdania nie zakończone, fraza poprawiona, fraza powtórnie
rozpoczynana i inne zakłócenia i pomyłki językowe.
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Wzory kultury

Kwestią szczególnie istotną z punktu widzenia komunikacji jest rola kontekstu,
w jakim ona zachodzi. Nęcki (1996: 101-107) wyróżnia cztery główne rodzaje kontekstu:
semantyczny (lingwistyczny), interpersonalny, instrumentalny (zadaniowy) i kulturowy.
Kontekst semantyczny ujmuje w szerokim i wąskim rozumieniu. Rozumienie
szerokie odnosi się do wszystkich wypowiedzi poprzedzających dany akt komunikacyjny,
które wpływają na jego interpretację. Wypowiedzi, które pojawiają się po akcie
komunikacyjnym, również mogą powodować reinterpretacje wypowiedzi poprzednio
usłyszanych i zinterpretowanych. W wąskim rozumieniu do tego rodzaju kontekstu autor
zalicza tylko te wypowiedzi, które były zrealizowane przez osoby konwersujące w danej
konkretnej rozmowie. Istnieje także pośrednia forma kontekstu semantycznego, który
stanowią:

„[…] wszystkie teksty, które pojawiły się w trakcie wszystkich kontaktów osób
uczestniczących w bieżącej konwersacji, a więc jakby dorobek konwersacyjny danej grupy
osób” (Ibidem: 102).

Drugi rodzaj kontekstu ma wymiar interpersonalny i dotyczy on interakcji
społecznej. Podstawowe uwzględniane tu czynniki można zawrzeć w czterech pytaniach:
kto? gdzie? co robi? i w jakiej atmosferze? Kontekst interpersonalny wiąże się ze statusem
społecznym rozmówców i pełnioną przez nich rolą społeczną – wyższa pozycja społeczna
przekłada się na faworyzowaną pozycję w konwersacji. Są jednak sytuacje, w których
o pozycji dominującej w rozmowie decyduje nie status społeczny czy też pełniona rola
społeczna, tzn. osoba o niższym statusie w konwersacji z osobą o statusie wyższym może
mieć przewagę komunikacyjną, gdy temat rozmowy dotyczy kompetencji, których osoba
o wyższym statusie nie posiada.
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Trzeci kontekst nosi miano zadaniowego (instrumentalnego) i dotyczy aktywności
pozasłownej, której interpretacja zależy od zadania, które ma być wykonane (np. wielość
interpretacji jednego określonego gestu).
Natomiast kontekst kulturowy, ostatni wyróżniony, wiąże się z podzielanym
zespołem przekonań na temat rzeczywistości. Te przekonania zwykle są efektem
socjalizowania grupy osób w danej kulturze. Ponieważ składa się na niego niezmiernie
wiele zmiennych, niezwykle trudno ująć go w przejrzyste i jednoznaczne ramy. Aby
zrozumieć kontekst kulturowy, badacze często odwołują się do narzędzi, które, podobnie
jak stereotypy, upraszczają obraz, pozwalając tym samym uchwycić istotę badanej kultury.
Tym narzędziem są wzory kultury.
Wzory kultury to kluczowy termin i jednocześnie tytuł książki autorstwa Ruth
Benedict. Zdaniem autorki (2008: 127-128):

„Kultura, podobnie jak jednostka, jest mniej więcej spójnym wzorem myślenia
i działania. W obrębie każdej kultury pojawiają się charakterystyczne cele, nie będące
celami społeczeństw innego typu. Posłuszny tym celom, każdy lud konsoliduje swe
doświadczenie, i proporcjonalnie do siły tych tendencji heterogeniczne elementy
zachowania przybierają kształt coraz bardziej z nimi zgodny. W dobrze zintegrowanej
kulturze nawet najgorzej dobrane akty stają się charakterystyczne dla swych szczególnych
celów, często poprzez najbardziej nieprawdopodobne metamorfozy. Formę, jaką
przybierają te akty, możemy rozumieć tylko przez poznanie zasadniczych emocjonalnych
i intelektualnych sprężyn danego społeczeństwa”.

Kultura według Benedict jest całością, która składa się ze wzorów zachowań, gdzie
każdy z nich stanowi kulturową reakcję na określoną sytuację. Reakcje wykształcają się
w procesie historycznym, dlatego trzeba badać dzieje kultury i proces rozwijania się
wzorów. Kultura to nie zlepek indywidualnych zachowań, ale harmonijny byt sui generis,
powstały w rezultacie wyborów działania; to nie zbiór wzorów, ale systematyczna
i zintegrowana ich konfiguracja – układ o wyraźnym jednolitym charakterze. Ponieważ

52

osobowość jest odbiciem kultury, dzięki wzorom kultury możemy zrozumieć człowieka,
jego zachowanie, dokonywane przez niego wybory.
W wyniku ewolucji i kontaktu kulturowego następuje selekcja wzorów,
przystosowanie i włączenie ich do systemu kultury według kryterium zgodności
z dominującym wzorem, czyli podstawowym wzorem kultury. Benedict (2008: 128-129)
porównuje podstawowy wzór kultury do dominującego motywu w sztuce:

„[…] integracja kultur nie ma w sobie nic mistycznego. Jest to ten sam proces,
dzięki któremu powstaje i trwa styl w sztuce. [...] Pewne kultury, podobnie jak pewne
okresy w sztuce, niszczeją w trakcie tej integracji, a o wielu innych wiemy zbyt mało, by
rozumieć motywy, które nimi powodują. Ale integrację osiągały kultury na każdym
poziomie złożoności, nawet najprostsze. Takie kultury stanowią mniej lub więcej udany
wynik zachowania zintegrowanego i można tylko podziwiać możliwość tak licznych ich
konfiguracji”.

Benedict nie wnika w kwestie związane ze strukturą społeczną, lecz skupia się na
kulturze, szczególnie zaś na holistycznym ujęciu interesującego ją zagadnienia. Ponieważ
kultura, według niej, jest bytem sui generis, nieistotny jest pojedynczy zwyczaj, lecz
konfiguracja kulturowa; zwyczaj musi być zatem analizowany w szerokim kontekście
konfiguracji kulturowej i przez pryzmat podstawowego wzoru kulturowego. Miejsce
w strukturze kulturowej danego elementu określa jego dopasowanie do innych elementów.
Stąd opisowo-rozumiejące podejście do badania kultury – należy opisać całość kulturową,
aby zrozumieć jej elementy. Co istotne:

„[…]

każde

badanie

naukowe

wymaga,

by nie

traktować

w

sposób

uprzywilejowany tego czy innego elementu spośród tych, które badanie bierze pod uwagę.
We wszystkich mniej spornych dziedzinach, takich jak badanie kaktusów czy termitów lub
natury mgławic, konieczną metodą badania jest zebranie i uporządkowanie odpowiedniego
materiału i zwrócenie uwagi na wszystkie możliwe odmiany form i kombinacji” (Ibidem:
80).
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W tym miejscu myśl Benedict spotyka się z poglądami Clifforda Geertza. Oboje
wskazują na interpretatywny charakter badania kultury. Geertz odwołując się do metafory
„opisu gęstego” postuluje jednak nieco inną wizję interpretacji kulturowej. Podstawą jego
koncepcji jest indukcyjna analiza kultury – nie osadzona jednak w intelektualnej próżni.

„Moim celem jest wyciąganie ważnych wniosków z drobnych, lecz splatających się
w niezwykle gęstą tkankę faktów; poparcie ogólnych twierdzeń na temat roli kultury
w konstruowaniu życia zbiorowego poprzez dokładne powiązanie ich ze złożonymi
danymi szczegółowymi” (Geertz 2005a: 43).

Benedict natomiast w badaniu kultur kładzie nacisk na dedukcyjną syntezę
opierającą się o kategorię wzorów kultury. Wierzy ona w możliwość obiektywnego opisu
kultury, w związku z czym nie uwzględnia roli i znaczenia subiektywności jednostki.
W swojej koncepcji skupia się na względnie statycznych, zhierarchizowanych wzorach
kultury, dlatego jej interpretacja kultury nabiera charakteru finalnego. Geertz (2005a: 44)
natomiast podkreśla:

„Analiza kulturowa jest ze swej natury niekompletna. I, co gorsza, im głębszych
pokładów sięga, tym mniej kompletna się staje”.

Wynika to z prostego faktu:

„[…] to, co określamy mianem naszych danych, to tak naprawdę nasze własne
konstrukcje na temat konstrukcji tworzonych przez innych ludzi” (Ibidem: 23).

W tym miejscu wyraźnie zaznacza się konstruktywistyczny stosunek autora do
badanej rzeczywistości. Nie tylko podkreśla on wielopoziomowość interpretacji, ale i jej
uzależnienie od podmiotu interpretacji. Co więcej, Geertz wskazuje na interakcyjny
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i dialogowy charakter uprawianej dziedziny wiedzy. Takie podejście wynika z przyjętej
przez niego definicji kultury:

„Jako zespół komunikujących się między sobą systemów zrozumiałych znaków
[…], kultura nie jest żadną mocą, czymś, z czego w sensie przyczynowym wynikają
wydarzenia społeczne, zachowania, instytucje czy procesy; kultura jest kontekstem, czymś,
w czego ramach wszystkie te rzeczy można w sposób zrozumiały – to jest – posługując się
opisem gęstym – opisać” (Ibidem: 29).

I choć Geertz, mimo różniących ich paradygmatów i wynikających z tego
konsekwencji, zgodziłby się z Benedict co do kwestii, że interpretując kulturę równą
uwagą należy obdarzać wszystkie możliwe warianty, wszystkie kwestie potencjalnie
dostępne badaniu, nigdy nie wyraziłby zgody na uznanie „zasady naczelnej” czyli
dominującego wzoru kultury, ponieważ wytypowanie go jest subiektywnie zależne od typu
interpretacji oraz intencji, motywów, wiedzy itp. podmiotu interpretującego daną kulturę.
Obiektywnie wyznaczony podstawowy wzór kultury w myśl Geertza nie ma racji bytu.
Podstawowy wzór kultury, według Benedict (2008: 128) natomiast, to rdzeń
kultury czy raczej filtr, przez który przechodzą inne wzory:

„Kultura wybiera spośród możliwych cech istniejących w sąsiednich rejonach te,
które może spożytkować, a odrzuca inne, których spożytkować nie jest w stanie. Inne zaś
przekształca stosownie do swych wymogów”.

Benedict personifikuje zatem kulturę, nadając jej intencjonalne i wolicjonalne
atrybuty, o czym świadczą sformułowania: „wybiera”, „odrzuca”, „przekształca”. Poza
ograniczeniem, które stanowi dominujący wzór kultury, autorka nie określa, kto nadaje
mandat kulturze do decydowania w kwestii selekcji wzorów.
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Komunikacja międzykulturowa

Współcześnie wzmożona aktywność komunikacyjna między kulturami wynika
między innymi z globalizacji dwojako rozumianej. Z jednej strony odpowiedzialne za to są
„nowe media”, które stwarzają niemal nieograniczone możliwości kontaktu (w wymiarze
wirtualnym). Z drugiej strony wzrosła fizyczna mobilność ludzi (w wymiarze realnym),
powodując zjawisko wielokulturowości, a tym samym współwystępowanie, a często
i rywalizację wielu wzorów kulturowych. Jak zauważa Mikułowski Pomorski (2006: 71):

„Wielokulturowość rozumiana jest dwojako. Raz jako fakt istnienia w danym
społeczeństwie ludzi o różnych kulturach, po wtóre jako proces stawania się uczestnikiem
wielu kultur, ale bez przejęcia którejkolwiek jako jedynej”.

Tym, co łączy takie społeczeństwa, jest razem przeżyta przeszłość, którą ludność
miejscowa i napływowa definiują jako wspólnotę doświadczeń i podzielanych wartości.
O wielokulturowości nie można mówić w spotkaniu międzykulturowym, kiedy
kontaktujący się ze sobą ludzie pochodzący z różnych kultur nie mają zamiaru przyjęcia
kultury drugiej strony. Kiedy jednak pojawia się tak potrzeba (związana na przykład
z długotrwałym pobytem za granicą), wówczas zachodzi zjawisko zwane akulturacją.
Przebiega ono fazowo. Pierwsza faza to krótkotrwały stan euforii (zwany również
miesiącem miodowym) związany z podnieceniem wynikającym z poznawania nowego
kraju. Kolejny etap to dłużej trwający szok kulturowy, kiedy w codziennym życiu różnice
kulturowe prowadzą do wyraźnego dyskomfortu, zwłaszcza psychicznego (nerwice,
depresje, frustracje). Trzecia faza to długotrwały okres właściwej akulturacji. Polega on na
powolnym przystosowywaniu się do nowych warunków. Ostatnia faza, stabilizacji (zwanej
też bikulturacją), to akceptacja stanu rzeczy (Oberg 1960: 170–179). Współcześnie
badacze wskazują także i na kolejne fazy związane z kontaktem z inną kulturą. TingToomey (1999: 248-250) podkreśla znaczenie zjawiska drugiego szoku (re-entry shock),
który odczuwa osoba po powrocie „do domu”. Objawia się on rozczarowaniem związanym
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z brakiem zainteresowania ze strony bliskich odnośnie przygód przeżytych w obcej
kulturze oraz poczuciem rozszczepu tożsamości.
Kwestie dotyczące poczucia tożsamości mają niebagatelne znaczenie w świecie
wielokulturowym, a tym samym w komunikacji międzykulturowej. Tożsamość stanowi
zazwyczaj punkt wyjścia dla interakcji, a także jeden z jej głównych determinantów.
Współcześnie w ramach nauk o komunikacji wyróżnia się trzy perspektywy rozumienia
tożsamości (Martin 2010: 162-171). Pierwsza z nich opiera się o nauki społeczne,
a zwłaszcza badania psychologiczne. Ujmuje ona jaźń statycznie, w relacji do różnych
społeczności kulturowych, do których należy człowiek ze względu na swoją narodowość,
rasę, pochodzenie etniczne, religię, płeć społeczną itp. Zgodnie z tą perspektywą
tożsamość kreowana jest w części przez jaźń, a w części w relacji do grupy, do której
jednostka przynależy. Jaźń składa się z wielu tożsamości, które powstają nie w jednolitym,
ciągłym procesie, ale podczas zdarzeń, które dają człowiekowi wgląd w siebie. Druga
perspektywa rozumienia tożsamości, interpretacyjna, ma charakter dynamiczny. Wskazuje
na rolę interakcji z innymi osobami jako element rozwoju jaźni. Zgodnie z tą perspektywą
tożsamości są negocjowane, współtworzone i wzmacniane podczas komunikacji –
wyłaniają się w trakcie wymiany treści między osobami. Podobnie jak w poprzednim
ujęciu tu tożsamości także nie są prostym procesem i w ramach interpretacyjnej
perspektywy wyróżnia się ich dwa typy: deklarowane i przypisane. Deklarowana
tożsamości to te, z którymi dana osoba się identyfikuje, natomiast przypisane to te, które
uczestnicy interakcji nadają określonej osobie. Trzecia perspektywa rozumienia
tożsamości nazwana jest krytyczną. Zakłada ona jeszcze bardziej dynamiczny charakter
jaźni, którą traktuje jako rezultat wpływu kontekstu odległego względem jednostki. Ta
perspektywa podkreśla dynamiczną naturę tożsamości, rolę kontekstu, ale także znaczenie
elementów konfliktowych wpływających na jej rozwój. Zwraca szczególną uwagę na
struktury społeczne i instytucje, które krępują tożsamości i są często źródłem
niesprawiedliwości i ucisku.
Problematyka

komunikacji

międzykulturowej,

wynikająca

z

faktu

wielokulturowości, obecna była już w czasach starożytnych, jednak rozpoczęcie
systematycznych studiów w tym zakresie datuje się na drugą połowę XX wieku. W tym
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czasie Edward Hall wydał „Bezgłośny język”, w którym pojawiał się termin komunikacja
międzykulturowa, i rozpoczął szeroko zakrojone badania w tym temacie.
Komunikacja międzykulturowa jest rozumiana jako porozumiewanie się ludzi
różnych kultur (Mikułowski Pomorski 2006: 74) i można wyodrębnić w niej dwie
zasadnicze kwestie. Pierwsza dotyczy partnerów komunikacji. Jak pisze autor (2006: 75):

„To w istocie wiedza o uczestnikach komunikacji, którzy odpowiadają nadawcom
i odbiorcom w komunikowaniu, a tu rozpatrywani są jako partnerzy. Jest to podejście
kulturowo-porównawcze, którego celem jest poznanie różnic między charakterem
komunikacji różnych ludzi (cross-cultural communiacation)”.

Druga kwestia dotyczy przebiegu procesu komunikacyjnego, czyli zachodzącej
pomiędzy uczestnikami różnych kultur komunikacji ponadkulturowej (intercultural
communication). Jak zastrzega Mikułowski Pomorski (Ibidem: 75), należy zwrócić
szczególną uwagę na stosowane w literaturze zachodniej terminy cross-cultural
i intercultural communication. Podejście cross-cultural (komunikacji międzykulturowej)
odnosi się do badań porównawczych kultur, zaś podejście intercultural (poprzezkulturowe) nawiązuje wyraźnie do problematyki budowania i podtrzymywania trzeciej
kultury zgodnie z nomenklaturą Casmira. Na to rozróżnienie wskazuje również Prosser
(2007: 42). Jego zdaniem komunikacja ponadkulturowa (intercultural communication)
wiąże się z komunikacją interpersonalną, czyli dotyczy małych grup ludzi z dwóch lub
kilku różnych kultur. Komunikacja międzykulturowa (cross-cultural communication)
skupia się na analizie kontrastów między grupami kulturowymi, także w wymiarze
biegunowych typów idealnych, jak np. w badaniach Geerta Hofstede czy Michaela Bonda
(Hofstede i Bond 1988; Hofstede 2007).
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Trzecia kultura

Fred L. Casmir prezentuje naturalistyczne podejście do zagadnienia komunikacji,
gdyż w jego analizę włącza wątek biologiczny. Stwierdza (1996a: 11-12):

„Komunikacja jest podstawowym mechanizmem przetrwania istot ludzkich,
zarówno w sensie wewnętrznym jak i zewnętrznym. Pozbawieni zdolności do
komunikowania się tracimy – na planie biologiczno-metabolicznym – samo nasze życie,
a na planie kulturowym, społecznym, symbolicznym, międzyosobowym, estetycznym nasze swoiście ludzkie cechy, choć możemy przetrwać biologicznie” .

Zdaniem autora komunikację ludzką należy rozpatrywać w oparciu o różne teorie
systemowe. Istotne jest zwłaszcza to, aby w tym celu odwoływać się do dwóch poziomów,
powierzchniowego i ukrytego. Jeden wiąże się z ujęciem interpretatywnym, drugi zaś
z biologiczno-matabolicznym (analiza kodów generatywnych). Zaproponowane przez
autora podejście do badań wpisuje się zatem w nurt generatywistycznyny, reprezentowany
między innymi przez Noama Chomsky’ego (o którym więcej w dalszej części pracy).
Casmir upowszechnił11 w kanonie zagadnień związanych z komunikacją
międzykulturową termin „trzeciej kultury”. Odnosi się on do neutralnego obszaru,
na którym spotykają się dwie kultury. Strefa ta nie jest sumą części składowych systemów
komunikujących się kultur, ale alternatywną, sytuacyjną subkulturą powstałą na skutek
interakcji jej uczestników. Jest to teren nowy, wyłaniający się w oparciu o wybrane
elementy kultury stron uczestniczących w komunikacji. Przy czym Casmir kładzie nacisk
na komunikację rozumianą procesualnie, transakcyjnie (Stewart). Takie podejście wiąże
się z jego strukturyzacyjnym ujęciem kultury:

Termin „trzecia kultura” został stworzony przez Johna i Ruth Hill Useem w latach pięćdziesiątych XX
wieku.
11
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„Kultura jest systemem strukturalizującym środowisko i reakcje na nie w celu
wyjaśniania, rozumienia, wykorzystania, kontroli i interakcji społecznej między ludźmi”
(Casmir 1996a: 23).

Istotę procesualnie ujmowanej kultury przez Casmira dobrze oddaje społeczna
teoria

zaproponowana

przez

Anthony’ego

Giddensa.

W

dziele

„Stanowienie

społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji” autor skupia się na działaniu społecznym
rozumianym jako proces czy ciągły strumień zachowań. Struktura, według niego (Giddens
2003: 38-77), to właściwość systemu, której nośnikiem są osadzone w czasie i przestrzeni
reprodukowane przez jednostki praktyki. W jej skład wchodzą reguły i zasoby
uczestniczące w reprodukcji systemów społecznych. Nie jest ona sztywną ramą, ale
plastycznym rusztowaniem umożliwiającym reprodukcję społeczną. Reprodukcja zaś
wpływa zwrotnie na jej plastyczność. Giddens podkreśla, że struktura charakteryzuje się
dualnością, co oznacza, że jest jednocześnie środkiem i efektem działania, które zwrotnie
organizuje. Strukturacja zatem to nic innego jak proces nieustannego przekształcania
struktur pod wpływem działań jednostkowych przez struktury ukształtowanych.
Koncepcja trzeciej kultury Casmira podkreśla, że miejsce spotkań kultur powinno
być neutralne, czyli wolne od stosunku dominacji-poddania. Co więcej, jej celem nie musi
być osiągnięcie porozumienia, kooperacja czy rozwiązanie konfliktu. Istotne jest
natomiast, aby komunikacja była wzajemnie korzystna i pozbawiona przemocy zarówno
w sensie fizycznym, jak i symbolicznym (Casmir 1996a: 21). W związku z tym ważne jest,
aby uświadomić sobie pewną kwestię – partnerzy komunikacji wchodzą w interakcję
z własnym historycznie określonym bagażem kulturowym. Świadomość wynikających
stąd ograniczeń jest pierwszym krokiem w stronę tworzenia „alternatywnej subkultury”:

„Badacze w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak ich koledzy wywodzący się
z innych kultur, pozostają pod silnym wpływem pojęć i systemów wartości tych, którzy ich
poprzedzali. Tak więc żyjąc w kręgu kultury Zachodniej, stoimy na ramionach olbrzymów
związanych z systemami intelektualnymi starożytnej Grecji i Rzymu, jak Arystoteles czy
Cyceron, odwołujemy się do wielkich racjonalistów, jak Kartezjusz i Locke (…) oraz
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twórców Oświecenia interesujących się kwestiami słusznych racji i możliwością
doskonalenia „człowieka” (…). Dotyczy to szczególnie tych spośród nas, którzy zajmują
się badaniami mowy, retoryką i komunikacją. Od wieków modele, jakimi nadal się
posługujemy, opierają się na czterech pojęciach podstawowych, wywodzących się u swych
podstaw z myśli greckiej: (a) prymat tego, kto mówi lub przekazuje, (b) doniosłość
rozumu, logiki i perswazji, (c) akceptacja paradygmatów opartych na dyskusji,
konfrontacji, argumentowaniu i dwustronnym negocjowaniu; oraz (d) uznanie za pożądany
cel rezultatu określonego w kategoriach zwycięstwa/porażki” (Casmir 1996b: 30-31).

Orientacja kulturowa

Innym badaczem, który zajmuje się zbliżoną tematyką jest George A. Borden
(1996: 57-79). Prezentuje on teorię zwaną „orientacją kulturową”, której celem jest
rozumienie i badanie komunikacji międzykulturowej. Opiera się ona o pięć, jak to nazwał
sam Borden, „aksjomatów” oraz wynikających z niej wniosków.
Pierwszy aksjomat dotyczy definicji komunikowania. Stwierdza ona, że
o komunikowaniu się ludzi można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy u obu uczestników
tego aktu pojawia się intencja komunikacyjna. Intencja ta, rozumiana jako przetwarzanie
poznawcze, wiąże się z wydatkowaniem energii poznawczej zarówno przez nadającego jak
i odbierającego sygnał.
Ponieważ sygnały mają charakter symboliczny, do ich tworzenia i interpretacji
konieczna jest intencja. Gdy obie strony jej nie wykazują, ich zachowanie nie ma
charakteru komunikacji. Podobnie jest również, gdy tylko jedna ze stron wykazuje się
intencją. W przypadku, gdy jest to nadawca (obserwowany), proces poznawczy
i przypisywane mu znaczenie istnieją wyłącznie w jego umyśle. Nie jest to wówczas
komunikacja ludzka, ale rodzaj ekspresji. Gdy odbiorca (obserwator) ma intencję,
a nadawca jej nie posiada, wówczas proces poznawczy i przypisywane mu znaczenie

61

istnieją wyłącznie w umyśle tego pierwszego. Takie zachowanie również nie jest
komunikacją ludzką, a jedynie percepcją.
Borden (1996: 61) w procesie komunikacyjnym intencji przypisuje szczególne
miejsce, ponieważ:

„[…] wszystko to, co uważamy za swoją wiedzę o dowolnej kulturze, opiera się na
naszej percepcji,

nie zaś

na

k o m u n i k a c j i, i może wobec tego nie być

prawomocne. Gromadzone informacje są przetwarzane w ramach perspektywy
wyznaczonej przez kulturę obserwatora, która może się przecież w sposób zasadniczy
różnić od kultury obserwowanego aktora. Nakładanie się konstruktów osobistych
ukształtowanych w pierwszej kulturze na znaczenia przypisywane zachowaniom
obserwowanym w kulturze drugiej jest podstawową formą szumu informacyjnego
w procesie komunikacji międzykulturowej”.

Aksjomat drugi został nazwany systemowym. Zgodnie z nim rozumienie procesu
komunikacji międzykulturowej zależy od rozumienia granic systemu komunikacji
ustanowionego przez nadawcę i odbiorcę. Istnieją trzy typy granic: osobiste, sytuacyjne
i kulturowe.
Rozumienie komunikacji międzykulturowej zależy zatem od dwóch kwestii
związanych tymi granicami. Pierwsza to rozumienie samych siebie jako uczestników
procesu, rozumienie okoliczności składających się na sytuację oraz rozumienie norm
kultury własnej i kultury drugiej strony. Druga to umiejętność kontrolowania
osobowościowych, sytuacyjnych i kulturowych ograniczeń komunikowania się ludzi.
Trzeci aksjomat dotyczy kompetencji kulturowej. Zdaniem Bordena zdolność
odczytywania własnej kultury i kultury odbiorcy komunikatu warunkuje zrozumienie
procesu komunikacji międzykulturowej. Zdolność ta przyjmuje dwa wymiary: kompetencji
i umiejętności:

„Kompetencja obejmuje dysponowanie odpowiednią wiedzą, nabytą zarówno
w toku świadomie organizowanego kształcenia, jak w toku ciągłego procesu uczenia się,

62

pozwalającą na rozumienie zachowań komunikacyjnych osoby przynależącej do danej
kultury, umiejętności obejmują zaś zdolność do zachowania się tak, jak zachowują się
ludzie należący do tej kultury” (Ibidem: 63).

Zgodnie

z

trzecim

aksjomatem

rozumienie

procesów

komunikacji

międzykulturowej wiąże się z trzema kwestiami. Po pierwsze zależy od poziomu werbalnej
zdolności odczytywania kultury własnej i kultury odbiorcy komunikatu, czyli wiedzy
i umiejętności prowadzenia słownego dyskursu. Po drugie, uzależnione jest od poziomu
niewerbalnej zdolności odczytywania obu kultur, to jest: uznania doniosłości relacji
z odbiorcą komunikatu, umiejętności rozpoznania poprawności zachowania i rozumienia
przekazu. Po trzecie rozumienie komunikacji międzykulturowej dotyczy umiejętności
odczytywania formalnej i nieformalnej wiedzy o kulturze własnej i kulturze odbiorcy
komunikatu. Do nieformalnej wiedzy Borden zalicza mity, symbole i metafory.
Aksjomat czwarty skupia się na systemie wartości funkcjonującym w obrębie
kultury. Rozumienie systemu wartości własnej kultury i kultury odbiorcy komunikatu
warunkuje rozumienie komunikacji międzykulturowej. Aksjomat ten odwołuje się do
badań prowadzonych przez Geerta Hofstede. Wskazywał on na cztery uniwersalne
systemy wartości związane z postawą wobec władzy, radzeniem sobie z niepewnością,
relacją między jednostką a grupą oraz koncepcją męskości i kobiecości (Hofstede 2007).
Pierwszy wiąże się ze zjawiskiem nierówności społecznej, drugi z podejmowaniem ryzyka,
trzeci z opozycją indywidualizm-kolektywizm, natomiast czwarty dotyczy kwestii
dominacji płci.
Borden, korzystając z badań Hofstede, stwierdza, że rozumienie komunikacji
międzykulturowej uzależnione jest od rozumienia tych czterech uniwersalnych systemów
wartości przez komunikujące się strony. Dotyczą one przekonań na temat dostępu do
władzy, poczucia niepewności, znaczenia przypisywanego jednostce i zakresu ról męskich
i kobiecych funkcjonujących w danych kulturach.
Aksjomat piąty wiąże się z procesami poznawczymi. Rozumienie komunikacji
międzykulturowej uzależnione jest w nim od rozumienia kategorii poznawczych
funkcjonujących we własnej kulturze i kulturze odbiorcy komunikatu. Borden wyznacza

63

trzy wymiary orientacji kulturowych o charakterze kontinuum: abstrakcyjny-asocjacyjny,
partykularystyczny-uniwersalistyczny, zamknięty poznawczo - otwarty poznawczo.
Rozumienie komunikacji międzykulturowej zależy od rozumienia miejsca własnej kultury
i kultury odbiorcy komunikatu na kontinuum określającym styl poznawczy. I tak:

„Na asocjacyjnym krańcu kontinuum12 mamy do czynienia ze spontanicznymi
doświadczeniami czerpanymi ze środowiska, natomiast na krańcu abstrakcyjnym
z bardziej precyzyjnym gromadzeniem informacji porządkowanej wedle uprzednio
zdefiniowanych hierarchii znaczeń. Kraniec asocjacyjny to emocjonalność, subiektywność,
doświadczenie bezpośrednich sytuacji, natomiast kraniec abstrakcyjny powiązany jest
bardziej z poszukiwaniem obiektywności, regułami myślenia i procesami analitycznymi”
(Borden 1996: 71).

Myślenie uniwersalistyczne bazuje na kulcie rozumu, w przeciwieństwie do
partykularystycznego stylu poznawczego, który nie obejmuje myślenia hipotetycznego.

„Partykularyzm myślenia można scharakteryzować jako koncentrowanie się na
bezpośredniej, osobistej i asocjacyjnej naturze stosunków między ludźmi, a także jako
myślenie skoncentrowane na takich interakcjach, w których stosunki (subiektywizm) są
ważniejsze aniżeli przepisy czy zasady. Oznacza to na przykład, że ludzie myślący w ten
sam sposób skłonni będą do kłamstwa, jeśli tylko mogą tym samym ochronić przyjaciela
przez interwencją prawa. Z drugiej strony myślenie uniwersalistyczne charakteryzuje się
koncentracją na pośredniej, społecznej i abstrakcyjnej naturze informacji i na takich
interakcjach, w których zasady i przepisy (obiektywizm) są ważniejsze aniżeli same
stosunki między aktorami. Oznacza to, że – na przykład – będzie się respektować prawo,
nawet jeśli może to zaszkodzić osobie zaprzyjaźnionej” (Ibidem: 72-73).

Trzeci wymiar orientacji kulturowej dotyczy otwartości bądź zamknięcia
poznawczego. Zamknięcie poznawcze wiąże się ze sztywnością myślenia, głównie przy
12

Pisownia oryginalna.
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pomocy

stereotypii,

autorytaryzmem,

brakiem

elastyczności,

etnocentryzmem

i egocentryzmem. Otwartość poznawcza to umiejętność przyjmowania innego punktu
widzenia, gotowość do akceptacji odmiennych opinii oraz dyskusji na ich temat,
prowadzenia negocjacji i poszukiwania informacji nowych.
Rozumienie komunikacji międzykulturowej zależy zatem od tego, w którym
miejscu kontinuum stylu poznawczego: abstrakcyjny-asocjacyjny, partykularystycznyuniwersalistyczny, zamknięty poznawczo-otwarty poznawczo umiejscawiają siebie i drugą
stronę komunikujące się osoby.
Omówione wyżej aksjomaty poruszają pięć zasadniczych kwestii dotyczących
komunikowania międzykulturowego. Są ze sobą ściśle powiązane i wyznaczają ścieżkę
prowadzącą do osiągnięcia efektywności komunikacyjnej. Jednocześnie wskazują na te
obszary, w obrębie których pojawiają się bariery zakłócające przebieg procesu
komunikacyjnego, gdy strony prezentują odmienne podejście do ujętych w aksjomatach
zagadnień. Problemy mogą pojawić na wstępie procesu, w związku z nie rozpoznaniem
pojawienia się intencji lub wrogo wyrażanego jej braku. Nieumiejętność określenia
i dostrzegania granic systemu komunikacyjnego, czy to w wymiarze osobistym,
sytuacyjnym, czy kulturowym może spowodować zakłócenia komunikacyjne. Podobnie
rzecz się ma z brakiem kompetencji. Wyznawanie odmiennego systemu wartości
i stosowanie różnych kategorii poznawczych również mogą stać się barierą nie do
przezwyciężenia w komunikowaniu międzykulturowym.
Istotne jest, że pojawienie się intencji komunikacyjnej, jak i rozumienie: granic
(osobiste, sytuacyjne, kulturowe) systemu komunikacyjnego, kompetencji kulturowych,
systemu wartości funkcjonującego w kulturze czy kategorii poznawczych dotyczy obu
stron procesu komunikacyjnego. Postrzeganie i rozumienie samych siebie i drugiej strony
komunikacji przez pryzmat wymienionych zagadnień określa jakość procesu komunikacji
międzykulturowej.
W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, na którą zwrócił uwagę
Bouchet (2012: 28) Jego zdaniem komunikacja uznana za sukces, nie zawsze zasługuje na
to miano. Zdarzają się sytuacje, w których obie strony interakcji nie dostrzegają
problemów komunikacyjnych, mimo że takie w rzeczywistości zaistniały. Problem tkwi w
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rozumieniu i podejściu do „oczywistości” oraz jej granic. Wszystkie strony biorące udział
w komunikacji zakładają istnienie pewnego obszaru „oczywistości”, która jest
powszechnie podzielana. Nie mają jednak świadomości bądź zdolności oszacowania, gdzie
pojawiają się jej granice, zarówno w odniesieniu do siebie samych, jak i do partnera
komunikacji.

Bariery w komunikacji międzykulturowej

Kwestia barier pojawiających się w komunikacji międzykulturowej jest sprawą
dość złożoną (Isański 2009: 23-39). Dzieje się tak, ponieważ na przedstawione we
wcześniejszych częściach pracy bariery pojawiające się w komunikacji stron
pochodzących z tego samego kręgu kulturowego nakładają się zagadnienia o charakterze
międzykulturowym. Wynika z tego, że każda określona bariera nabiera nieco innego
wymiaru, gdy spojrzy się na nią przez pryzmat faktu, że strony biorące udział
w komunikacji wywodzą się z odmiennych „rzeczywistości kulturowych”. Wszystkie
jednak wymienione wyżej bariery mogą pojawić się zarówno w komunikacji
wewnątrzkulturowej, jak i międzykulturowej. Główna różnica polega na tym, że trudniej
zidentyfikować i określić ich źródło w przypadku komunikacji międzykulturowej.
Gudykunst i Kim (2000: 528-539) w odwołaniu do pomysłu, który przedstawili
inni badacze, Miller i Steinberg (1975), proponują trzy poziomy konstruowania
przewidywań w komunikacji z obcymi: kulturowy, socjokulturowy i psychokulturowy.
Poziom kulturowy dotyczy znajomości wzorów obowiązujących w danej kulturze; poziom
socjolkulturowy wiąże się szeroko rozumianą pozycją społeczną osoby, z którą przebiega
komunikacja, natomiast poziom psychokulturowy dotyczy jej obrazu psychicznego. Mylne
formułowanie przewidywań dotyczących drugiej osoby na jednym, dwóch lub wszystkich
wskazanych

poziomach

komunikacyjnych.

66

może

doprowadzić

do

różnego

stopnia

zakłóceń

W komunikacji międzykulturowej na pierwszy plan wysuwa się zasadniczo
problematyka związana z barierami kulturowymi i socjokulturowymi. Zwłaszcza należy
wskazać postawy, które ewidentnie manifestują brak intencji komunikacyjnej. Jest to
głównie etnocentryzm (Matsumoto i Juang 2007: 85-121), wyrażający się pogardą dla
„innych” i ksenofobia, objawiająca się lękiem przed kontaktem z „obcymi” (Bolten 2006:
86-107). Te zjawiska blokują proces komunikacyjny na samym jego wstępie. Podejście
zakładające relatywizm kulturowy, w znaczny sposób mogą go ułatwić.
Ponadto bariery wiążą się z medium, przy pomocy którego dochodzi do aktu
komunikacyjnego między osobami. Szczególne znaczenie ma wybór języka komunikacji
i związany z nim stosunek dominacji. W sytuacji, gdy dla jednej ze stron język
komunikacji jest językiem ojczystym, druga strona, prezentująca niższą kompetencję
językową, ulega przemocy symbolicznej13. Posługiwanie się trzecim językiem, obcym dla
obu komunikujących się stron, może być zwrotem w stronę budowania trzeciej kultury,
a tym samym niwelowaniem kolejnej potencjalnej bariery. Podobne znaczenie ma także
uświadomienie sobie i nie uleganie społecznym stereotypom (np. rasistowskim,
religijnym), które często potrafią zdominować kontakt międzykulturowy i zablokować jego
rozwój poprzez wzmacnianie treści etnocentrycznych i ksenofobicznych.
Druga kwestia to wpływ nabytych w procesie socjalizacji wzorów kultury
odmiennych u obu stron uczestniczących w komunikacji międzykulturowej. Wzory danej
kultury (w tym cały system aksjo-normatywny) zawierają w sobie także wzory
komunikacyjne. Istotne jest określenie, jak duża może być rozbieżność między wzorami
funkcjonującymi w kulturach obu komunikujących się stron. Ta perspektywa każe inaczej
spojrzeć na opisywane wyżej zagadnienia związane z zasadami konwersacyjnymi,
maksymami i zakłóceniami, wpływem kontekstu, a także szeroko rozumianą komunikacją
niewerbalną. To co w jednej kulturze uznawane jest za pożądany lub destrukcyjny

Bourdieu stwierdza: „Przemoc symboliczna przejawia się w stosunku komunikowania, który może
wytwarzać swój własny, to znaczy czysto symboliczny, efekt jedynie pod warunkiem, że władza arbitralna,
umożliwiająca narzucenie, nigdy nie ujawni swojej prawdziwej natury” (Bourdieu 1990: 70). I dalej:
„W określonej formacji społecznej kultura uprawomocniona, to znaczy kultura wyposażona w dominujące
uprawomocnienie, nie jest niczym innym jak dominującą arbitralnością kulturową, jako że prawda
obiektywna o owej arbitralności jest nieznana zarówno w odniesieniu do jej arbitralności, jak i dominacji”
(Bourdieu 1990: 81).
13
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z komunikacyjnego punktu widzenia sposób zachowania, w odmiennej kulturze może być
odczytywane dokładnie na odwrót. Trzeba na to zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza że
zagadnienia komunikacyjne funkcjonują głównie w badaniach prowadzonych w kulturze
zachodniej, co podkreśla wielu badaczy, a zasadniczo brak specjalistycznego opisu
odmiennych stylów komunikacyjnych realizowanych w innych częściach świata z ich
własnej perspektywy. Póki co nauki o komunikowaniu pozostają domeną kultury
zachodniej, stąd ich dominacja także w analizach komunikacji międzykulturowej.
Bariery wynikające z typu osobowości komunikujących się osób również mają
niebagatelne znaczenie dla przebiegu procesu komunikacji międzykulturowej. Co warto
zaznaczyć, w sporym stopniu wiążą się ze wzorami kultury, co wyraźnie podkreśla nurt
psychokulturowy w antropologii (Culture and Personalisty Approach).

Podsumowanie

Komunikacja dotyczy wszystkich ludzi. Bez wyjątku. Osoby, które nie rozwinęły
kompetencji komunikacyjnej choćby w podstawowym stopniu (osoby autystyczne) przez
społeczeństwo kwalifikowane są jako niepełnosprawne i w związku z tym podwójnie
izolowane. Zdolność do komunikacji jest darem, ale i obowiązkiem, niezależnie jaką
postać przyjmuje. Jest fundamentem trwania społeczeństwa i jego kultury.
We współczesnym, zglobalizowanym świecie komunikacja nie ogranicza się do
kontaktów twarzą w twarz. Dzięki rozmaitym ekstensjom przekroczyła fizyczne ramy
człowieka. Przemysł, technologia, elektronizacja to zjawiska, które kardynalnie
przyczyniły się do ich rozrostu. Komunikacja z faktu bio-psychicznego weszła na poziom
wirtualno-globalny, przed którym nie ma ucieczki. Separacja od współczesności
i zamykanie się w „lokalności” nie odwróci biegu dziejów. Aby przystawać do otaczającej
rzeczywistości, człowiek nie jest w stanie nie uczestniczyć w bieżących wydarzeniach.
Komunikacja międzykulturowa póki co jest sprawą wyboru. Kwestią czasu jest jednak to,
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że stanie się „teatrem życia codziennego”. Z tego właśnie względu podejmowanie tematyki
barier w komunikacji międzykulturowej jest tak istotne.
Przedstawiony wyżej rozdział dotyczy zjawiska komunikacji. Jest to tematyka
niezwykle obszerna, w związku z czym niezbędna była selekcja zagadnień ważnych
z perspektywy tematu niniejszej pracy. Część z nich została zaprezentowana szczegółowo,
część natomiast jedynie wywołana. Istotne jest jednak to, że teorie, koncepcje, wątki
myślowe i kluczowe terminy zastosowane w tym rozdziale pojawią się w dalszej części
dysertacji. Naszkicowanie ram teoretyczno-koncepcyjnych dotyczących komunikacji
znacznie ułatwi omówienie problemów empirycznych zawartych w rozdziale trzecim.
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Rozdział 2
Kompetencje jako istotny warunek komunikacji
Język – myśl – kultura

Wprowadzenie

Język i umiejętność posługiwania się nim jest cechą typowo ludzką. Choć etolodzy
potwierdzą istnienie systemów komunikowania (w postaci wokalnej, kinestetycznej,
proksemicznej, haptycznej, feromonalnej itp.) u wielu gatunków zwierząt, to człowiekowi
przypisuje się najwyższą złożoność, abstrakcyjność i zdolność utrwalania i kumulowania
treści komunikacyjnej. Wynika ona z właściwej tylko człowiekowi umiejętności
symbolizowania (ze względu na którą Ernst Cassirer (1971) nazywa człowieka animal
symbolicum). Po drugie, język przenika wszystkie sfery działalności kulturowej człowieka,
zarówno kulturę bytu, jak i kulturę społeczną, której główną dziedziną jest właśnie
komunikacja. Warunkuje funkcjonowanie społeczeństwa, w dużej mierze organizuje
szeroko rozumianą sferę psychiczną człowieka, a także podlega prawom biologicznym.
Co więcej, jest niezależny od czasu i przestrzeni w tym sensie, że umożliwia komunikację
między ludźmi, dla których bezpośrednia interakcja nie może zaistnieć; jest swoistym
medium łączącym pokolenia oraz jednostki i grupy zamieszkujące odległe tereny.
Analiza zagadnienia kompetencji pozwala w znacznym stopniu uchwycić tę
wielowymiarową funkcję języka. Kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne,
komunikacyjne, kulturowe, a także międzykulturowe warunkują przebieg interakcji
w komunikacji międzykulturowej, a tym samym stanowią przeciwwagę dla barier
komunikacyjnych. Im wyższy poziom kompetencji, tym mniejsze ryzyko wystąpienia
nieporozumień.
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Kompetencje określają ludzki sposób komunikowania się, oparty głównie o użycie
języka. Język zaś wiąże się bezpośrednio z myśleniem, gdyż ludzie przede wszystkim
myślą przy pomocy słów. Zarówno język, jak i wyrażone w nim myśli tworzą warunki
społeczne, w których może powstać, trwać i rozwijać się kultura. Kultura zaś, jako
środowisko socjalizacyjne, wpływa zwrotnie na kompetencje.

Poziomy analizy

W zagadnieniach związanych z komunikacją interpersonalną, wewnątrzkulturową
czy międzykulturową wielokrotnie pojawia się temat kompetencji. Stanowią one jeden
z kluczowych warunków efektywnej komunikacji, na co wskazują m.in. przywoływani
w poprzednim rozdziale Borden czy Habermas. Brak kompetencji, bądź ich niedostateczny
rozwój może być przyczyną wystąpienia różnorodnych barier blokujących porozumienie
między komunikującymi się stronami.
Zagadnienie kompetencji należy omówić na kilku poziomach analitycznych.
W związku z tym warto wcześniej odwołać się do koncepcji teoretycznych, które mogą
posłużyć za tło dla prezentowanego dalej zagadnienia.
Alfred Louis Kroeber w eseju „Naukowe pojęcie kultury” wyróżnia cztery
nakładające się na siebie aspekty zjawisk: ciało, psychikę, społeczeństwo i kulturę,
umiejscawiając je na skali, której krańce stanowią zjawiska poziomu nieorganicznego
z jednej strony i zjawiska poziomu ponadorganicznego z drugiej. Punktem wyjściowym
analizy jest konstatacja, że ciało ludzkie, składające się także z elementów niższego
poziomu – chemio-fizycznych, jest bazą dla poziomu psychicznego człowieka, ten z kolei
w pewnym stopniu określa poziom społeczny, by w końcu mógł się zarysować ostatni
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wymieniony, poziom kulturowy14. Pozycja każdego z wymienionych poziomów jest stała,
choć w zależności od przedmiotu analizy dany poziom koncentruje określoną ilość uwagi.
Autor podkreśla wielokrotnie, że cechy jakościowe zjawisk z każdego
wymienionego poziomu są tylko jemu właściwe:

„To, co jest specyficzne, charakterystyczne i istotne dla zjawisk jakiegoś poziomu,
jest zrozumiałe tylko przez odwołanie się do innych zjawisk, cech lub prawidłowości tego
samego poziomu. Najbardziej charakterystyczne cechy lub zjawiska nigdy nie mogą być
wyjaśniane przez to, co wiemy o innym poziomie: nie dociera się do nich naprawdę za
pośrednictwem wiedzy dotyczącej innego poziomu, zwłaszcza jeżeli poziomy są ostro
rozdzielone” (Kroeber 2002: 154).

Wynikająca z tego założenia metodologia nie pozwala na zamienne stosowanie
procedur badawczych w odniesieniu do wymienionych poziomów. Co prawda prawa
z niższych poziomów stosują się do poziomów wyższych, ale w stopniu malejącym, gdyż
de facto ich nie stwarzają, ale stanowią jedynie ramę dla ich realizacji. Mimo że Kroeber
stawia wyraźną granicę pomiędzy zjawiskami nieorganicznymi a ponadorganicznymi,
wszystkie zjawiska lokuje w obrębie natury (Ibidem: 155). Choć autor uznaje, że czynniki
psychosomatyczne stanowią „podłoże i wstępny warunek istnienia kultury”, to kulturze
właśnie, umiejscowionej najwyżej w proponowanej hierarchii, przypisuje decydującą rolę
determinanty zachowania i działania ludzkiego (Ibidem: 159).
Uwzględniając wielowymiarowe ujęcie człowieka, zarówno biologiczny aspekt, jak
i psychiczny, społeczny czy kulturowy, Kroeber ze względu na dominujący wpływ, jaki
kultura wywiera na pozostałe poziomy, opowiada się za przyznaniem jej szczególnej
pozycji w zaprezentowanej hierarchii zjawisk, czym wpisuje się nurt kulturalistyczny.
Badaczem, który również podjął problematykę wieloaspektowego wymiaru
człowieka w badaniach społecznych, jest Talcott Parsons. W ramach systemowej teorii

Kroeber podanej skali nie domyka sugerując, że mogą istnieć kolejne, nie uwzględnione przez niego
poziomy analizy. W obliczu współczesnego rozwoju technologii, w tym Internetu, w naszej świadomości
wyłania się kolejny poziom analizy, międzykulturowy.
14
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działania określił nie tylko hierarchię (analogiczną do zaproponowanej przez Kroebera),
ale także wyraźnie określił wzajemny stosunek poszczególnych wymiarów, w których
realizuje się człowiek.
Jak podkreśla Henryk Białyszewski (Parsons 1972: XXVII), w skład generalnego
systemu działania wchodzą cztery podsystemy: kultury, społeczny, osobowości
i organizmu człowieka, które zbudowane są z tego samego tworzywa, którym jest właśnie
działanie. Systemy te są systemami otwartymi, ponieważ między nimi zachodzi nieustanna
wymiana, a co się z tym wiąże - współzależność. Systemy spełniają wobec siebie funkcje
organizacyjne i kontrolne oraz funkcje motywacyjne, przy czym zależność systemów jest
jednostronna.
Pierwotnym źródłem energii motywacyjnej jest organizm, który stwarza warunki
dla funkcjonowania osobowości, osobowość stwarza warunki dla funkcjonowania systemu
społecznego, ten zaś stwarza warunki dla pojawienia się i funkcjonowania kultury.
W przeciwnym kierunku do funkcji motywacyjnych przebiegają funkcje organizacyjne
i kontrolne. System kultury organizuje i kontroluje system społeczny, system społeczny
organizuje i kontroluje osobowość, natomiast osobowość organizuje i kontroluje organizm.
Efektem tych nieustających procesów, motywacyjnych w jedną stronę oraz kontrolnych
i organizacyjnych w drugą stronę, jest ciągłe przenikanie się systemów przy jednoczesnym
zachowaniu własnej spójności i autonomii. Ponadto systemy pozostają aktywne w tym
sensie, że przystosowują się do zmieniających się sytuacji przy zachowaniu wewnętrznej
równowagi. Wynika z tego, że między systemami istnieje sprzężenie zwrotne, gdyż
energia motywacyjna i kontrola krążą między nimi, a to oznacza, że każde zjawisko
społeczne jest zjawiskiem psycho-socjo-kulturowym opartym o osobowość, która jest
ponadto zależna od procesów zachodzących w jej organizmie.
Według Parsonsa system społeczny lokuje się jako trzeci w rozpatrywanej
hierarchii motywacyjnej i drugi w hierarchii kontroli i organizacji. Jest on zespołem
aktorów powiązanych siecią dostatecznie długotrwałych interakcji. Interakcja trwa, o ile
przyczynia się do zaspokajania potrzeb aktorów i gdy aktorzy biorący udział w interakcji
są w stanie antycypować działania i oczekiwania pozostałych uczestników oraz
odpowiednio do nich regulować własne działania.
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Osobowość to kolejny system w generalnym systemie działania i składa się
z czynników natury biologicznej i społecznej. Organizm ludzki jest źródłem motywacji
potrzebnej do działania oraz źródłem ułatwień (np. uroda) i ograniczeń (np. choroba).
Czynniki społeczne wynikają z uczestnictwa jednostki w różnych systemach społecznych
i spełniania w nich określonych ról.
Pojęcie organizmu jako systemu, jakkolwiek zawsze uwzględniane przez Parsonsa
w analizie funkcjonowania systemów działania, nie zostało przez niego rozwinięte.
Natomiast zakreślona relacja systemów, takich jak organizm człowieka, jego osobowość
i system społeczny, obejmuje także czwarty system, mający charakter stabilizujący
interakcję między ludźmi, czyli kulturę, rozumianą jako:

„[…] wspólnie uznawane systemy symboli, których znaczenie jest przez obie
strony rozumiane w przybliżeniu tak samo. Istnienie takich systemów, a szczególnie
systemów językowych, spotykamy w każdym znanym nam społeczeństwie. W danym
społeczeństwie rozwija się przede wszystkim jego własny system symboli, gdyż jest on
objęty procesem socjalizacji każdego dziecka” (Parsons 1969d: 45).

Aby kultura została zinternalizowana przez człowieka, musi nastąpić jej integracja
z systemem uczuciowym. System uczuciowy musi jednak w tym celu osiągnąć wysoki
stopień ogólności, a do tego niezbędne jest uczucie przywiązania do innych osób.
Uogólnienie, jako efekt komunikacji emocjonalnej z innymi, stanowi aspekt symbolizacji
znaczeń emocjonalnych, jest więc procesem przyswajania kultury.

„Trudność wytworzenia wzoru kultury jest tak wielka, że dziecko potrafi podołać
temu zadaniu tylko przez interakcje z innymi ludźmi, którzy wzór ten już w sobie
wykształcili. Kateksja obiektu jako centralny aspekt identyfikacji z nim jest więc w istocie
tylko inną nazwą rozwoju m o t y w a c j i do zinternalizowania wzoru kulturowego,
a przynajmniej bardzo ważnej fazy tego procesu” (Ibidem: 54).
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System kultury, zdaniem Parsonsa, sprowadza się głównie do systemu
symbolicznych znaczeń. Jest czynnikiem stabilizującym, integrującym i kontrolującym
zachowania jednostek i grup. Jest jednocześnie czynnikiem aktywnym, ponieważ
kształtuje i strukturę społeczną, i strukturę osobowości.
Zarówno przytoczona wyżej koncepcja Kroebera, jak i zasadniczo analogiczna,
lecz osadzona w nieco innym (bardziej dynamicznym) wymiarze wersja Parsonsa
przyjmują cztery poziomy analityczne, na których realizuje się istota człowieczeństwa.
Wymiary te mogą być z powodzeniem tłem do analizy wybranych aktywności człowieka,
w tym realizacji jego kompetencji.

Geneza problematyki kompetencji

Język, wzorując się na koncepcji teoretycznej Kroebera czy Parsonsa, można
rozpatrywać na czterech poziomach – fizjologicznym, jako wydobywanie dźwięków
generowanych przez mózg, a następnie aparat mowy, lub ich odbieranie przez zmysł
słuchu (w przypadku mowy), a także symboliczne kodowanie (w przypadku pisania)
i dekodowanie (w przypadku czytania) znaków. Ten poziom dotyczy dwóch głównych
kwestii: struktury i fizjologii mózgu oraz pracy krtani i innych elementów aparatu mowy,
to jest języka, zębów, podniebienia itd. Na drugim poziomie – psychologicznym – język
powinien być analizowany jako funkcja zależna od indywidualnie określonych cech
psychicznych człowieka związanych, na przykład, z jego osobowością czy inteligencją.
Trzeci poziom – społeczny – pod uwagę bierze kontekst społeczny, w którym powstaje,
trwa czy zmienia się język używany przez daną społeczność (pragmatyka języka). Ostatni,
czwarty poziom, kulturowy, traktuje język jako byt sui generis (swoisty artefakt). Bada
strukturę oraz stadia jego rozwoju w oderwaniu od pozostałych poziomów. Dzieje myśli
o zjawisku kompetencji pozwalają uchwycić ten wielowymiarowy charakter języka.
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Problematyka kompetencji u swoich źródeł upowszechniła się w ramach
językoznawstwa. Język jako narzędzie kreowania nieskończonego zbioru znaczeń stanowi
centrum zainteresowań Noama Chomsky’ego. Chomsky uznawany jest za twórcę
gramatyki generatywnej, która wyrosła w opozycji do szkoły strukturalistycznej
w językoznawstwie. Ta ostatnia zajmowała się głównie analizą tekstów pod kątem
wyodrębniania w nich jednostek wywodzących się z różnych płaszczyzn językowych,
czyli fonemów, morfemów, wyrazów, fraz i zdań; była to tzw. segmentacja. Ponadto
szkoła ta przypisywała określone jednostki do odpowiednich klas; była to tzw.
klasyfikacja, przy czym unikano kryteriów znaczeniowych.
Gramatyka generatywna15, zaproponowana przez Chomsky’ego, opisuje język
rozumiany jako nieskończony zbiór zdań. Ponieważ do każdego zdania zawsze można
dodać kolejny element zdania, zmieniając w ten sposób jego skład, każdy użytkownik
języka potrafi konstruować oraz rozumieć zdania, z którymi nigdy wcześniej się nie
zetknął. Według Chomsky’ego (1971: 17) tylko gramatyka zbudowana w formie reguł16
jest tym, co potrafi precyzyjnie objąć nieskończony zbiór zdań. Jej głównym celem ma być
opis immanentnej kompetencji idealnego użytkownika języka. Chomsky uznaje zatem
gramatykę za narzędzie umożliwiające badanie kompetencji osób posługujących się danym
językiem:

„Gramatyka generatywna języka jest teorią kompetencji jego użytkowników. Jeśli
jest ona poprawna, to jej zasady wyznaczają wewnętrzną korelację dźwięku i znaczenia
w tym języku. Jest więc ona jednym ze składników teorii mającej wyjaśnić twórczy aspekt
posługiwania się językiem” (Chomsky 1971: 43).

Autor dzieli język na dwie struktury: głęboką i powierzchniową. W strukturze
głębokiej ukrywają się znaczenia. Reguły gramatyki wydobywają te znaczenia przy użyciu
W ciągu swojego rozwoju gramatyka generatywna przeszła szereg zmian - za najbardziej
rozpowszechnioną uznaje się gramatykę transformacyjną, która zajmuje się głębszymi związkami między
różnymi rodzajami zdań (np. wyrażonymi w stronie czynnej i biernej).
16
„Przez gramatykę generatywną rozumiem po prostu pewien system reguł, który w pewien eksplicytny
i ściśle określony sposób przyporządkowuje zdaniom opisy strukturalne” (Chomsky 1982: 21). „Gramatyka
generatywna jest po prostu gramatyką, która podaje explicite reguły determinujące strukturę zdań, ich formę
fonetyczną i interpretację semantyczną” (Chomsky 1971: 44).
15
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struktury powierzchniowej. Struktura powierzchniowa natomiast to inaczej forma
(leksykalna, fleksyjna, syntaktyczna), czyli emanacja struktury głębokiej. Zaproponowany
podział języka wiąże się z jednym z kluczowych terminów stosowanych przez
Chomsky’ego, którym są kompetencje: Autor pisze:

„Tak

więc

czynimy

podstawowe

rozróżnienie

między

k o m p e t e n c j ą (znajomością języka) a w y k o n a n i e m (praktycznym użyciem
języka w konkretnych sytuacjach)” (Chomsky 1982: 15).

Początkowo Chomsky w swych rozważaniach lingwistycznych odwołał się do
dokonań szwajcarskiego językoznawcy, Ferdynanda de Saussure’a i jego podziału na
langue i parole (Saussure 2004). Zgodnie z ujęciem de Saussure’a langue to język, czyli
względnie trwała forma lingwistyczna, natomiast parole to inaczej mowa, czyli
wykonanie, aktualizacja, konkretne zastosowanie języka w określonej sytuacji. Chomsky
w swej analizie zrezygnował z ujęcia langue i w jego miejsce zaproponował termin
kompetencji stosowany wcześniej przez niemieckiego językoznawcę Wilhelma von
Humboldta, nie modyfikując jednak relacji pomiędzy tymi dwoma zjawiskami.
Kompetencje jako funkcje struktury głębokiej uwidaczniają się poprzez strukturę
powierzchniową w działaniach, czyli praktycznym użyciu języka, jednak nie są z nimi
tożsame i nie należą do sfery świadomości:

„Wszelka licząca się gramatyka generatywna będzie się w przeważającej mierze
zajmować procesami psychicznymi, które daleko wykraczają poza płaszczyznę
rzeczywistej czy nawet potencjalnej świadomości. Ponadto jest rzeczą zupełnie oczywistą,
że relacje i opinie użytkownika języka na temat jego zachowania i kompetencji mogą być
błędne. Tak więc gramatyka generatywna usiłuje wyznaczyć to, co użytkownik faktycznie
wie, a nie to, co może zrelacjonować o swej wiedzy” (Chomsky 1982: 21-22).

Według Chomsky’ego wykonanie stanowiłoby odzwierciedlenie kompetencji,
to znaczy te dwa zjawiska byłyby tożsame, gdyby użytkownik należał do całkowicie
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jednorodnej społeczności językowej (warunek kulturowy homogenizacji lingwistycznej),
znał język w sposób doskonały, nie podlegał takim uwarunkowaniom jak ograniczona
pamięć, rozproszenie uwagi, przerzuty uwagi i zainteresowania oraz błędy (warunki
psychologiczne). Takie warunki w rzeczywistości nie mogą być spełnione. Autor nie
bierze pod uwagę istnienia innych czynników, takich jak kontekst społeczny (np. różnica
statusów społecznych partnerów interakcji, typ audytorium itp.), wpływ środowiska
naturalnego (warunki naturalne – np. niekorzystny biometr) czy organiczne determinanty
jednostki ludzkiej (warunek biologiczny – np. wzrost adrenaliny, niedotlenienie itp.).
Choć termin „kompetencje” został za sprawą Chomsky’ego upowszechniony
w odniesieniu do języka i wszedł na stałe do słowników z pierwotną zawartością
znaczeniową, z czasem ze względu na poszerzające się w jego obrębie pole semantyczne
uległ znacznej modyfikacji. Wynikała ona z odmiennego w stosunku do Chomsky’ego
ujmowania przez badaczy genezy kompetencji.
Odwołując się do polemiki między empirystami i racjonalistami, Chomsky skłania
się ku drugim, uznając, że forma języka (czyli kompetencje) jest wrodzona, a warunki
zewnętrzna są tym, co określa, jak język spontanicznie rozwinie się w umyśle (Chomsky
1982: 70-88). Autor przychyla się ku tezie, że:

„[…] ogólne cechy struktury języka odzwierciedlają nie tyle przebieg
doświadczenia jednostki, co ogólny charakter naszej zdolności przyswajania wiedzy,
w sformułowaniu tradycyjnym: ogólny charakter naszych idei wrodzonych i wrodzonych
zasad” (1982: 88).

Uznaje

tym

samym

biologiczny,

genetycznie

zdeterminowany

rodowód

kompetencji, która rozwija się w procesie dojrzewania. Nieodłącznym elementem
kompetencji jest zatem wrodzona, ogólnoludzka umiejętność generatywna, która realizuje
się u wszystkich jednostek mimo zróżnicowanego doświadczenia.
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Typy kompetencji

Problematykę tak rozumianych kompetencji podejmuje także Leszek Korporowicz,
jednak znacznie poszerza omawiane zagadnienie i przenosi je w nieco inny obszar.
W swojej analizie autor (1983: 37) odwołuje się do zdolności generatywnych, których
istotą jest:

„[…] nie tyle możliwość postrzegania i wyuczenia się ujawnionej już struktury, co
możliwość ustawicznego odkrywania nowych struktur w ciągle zmieniającej się,
wielowymiarowej rzeczywistości”.

Jest to istotne spostrzeżenie z punktu widzenia układu kompetencji i wykonania,
gdyż nadaje mu charakter dynamiczny. Co więcej, uzależnia odkrywanie struktur
od zmieniającej się rzeczywistości, co oznacza, że struktury owe nie są ostatecznie
zdeterminowane w momencie urodzenia. Autor podkreśla zatem wpływ doświadczenia
jednostki na jej umiejętności generatywne. Mimo krytycznego stosunku do koncepcji
kompetencji językowej, Korporowicz potwierdza jednak to, co postulował Chomsky: aby
zbadać sposób generowania treści kulturowych, należy odwołać się do kompetencji, które
możemy poznać jedynie poprzez badanie wykonania (performance), czyli ich aktualizacji
(Ibidem: 45).
Korporowicz uważa, że tematyka kompetencji ograniczająca się do propozycji
Chomsky’ego

jest

zbyt

redukcjonistyczna,

w

związku

z

czym

proponuje

interdyscyplinarne jej rozwijanie z uwzględnieniem zasady integracji (Ibidem: 35). Autor
dokonuje scalania koncepcji kompetencji powstałych w łonie różnorodnych dyscyplin
wiedzy. Czerpiąc inspirację z problematyki zapoczątkowanej przez Chomsky’ego,
Korporowicz tworzy własny model zagadnienia, w którym centralne miejsce zajmuje
kategoria kompetencji kulturowej.
Uznając za kryterium zasięg terminologiczny i przedmiot badawczy, autor ten
przypisuje koncepcjom kompetencji i ich twórcom określoną pozycję. Ze względu na
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natywistyczny charakter propozycji Noama Chomsky’ego i jednocześnie chronologię,
Korporowicz (1983: 49-50) sytuuje koncepcję kompetencji językowej u „podstawy”
swojego schematu, zastrzegając:

„Chomsky nie uwzględnia czynników, które określają interakcyjny charakter
dyspozycji, jak i wykształconych już umiejętności językowych i kulturowych. Problem ten
rodzi przy tym inne równie istotne pytania: W jakim zakresie zakładane przez
Chomsky’ego struktury i zdolności do „generowania” zdań, a w szczególności ich
formalna charakterystyka, występują także w innych dziedzinach kultury symbolicznej?
W jakim stopniu ograniczenia zbyt mechanistycznie pojętej kompetencji językowej
dotyczyć mogą kompetencji kulturowej w ogóle?”

Korporowicz koncepcję kompetencji językowej wzbogaca zatem o teorię dotyczącą
kompetencji według Basila Bernsteina i Della Hymesa.
Basil Bernstein swoją koncepcję wyłożył później niż Hymes. Jednak ze względu na
podejmowane i analizowane zagadnienia, stworzył ogniwo łączące kompetencję
komunikacyjną Hymesa z zagadnieniami poruszonymi przez Chomsky’ego. Bernstein,
podobnie jak Hymes, przesunął punkt ciężkości analizy z uwarunkowań naturalnych, czyli
wrodzonych zdolności postulowanych przez Chomsky’ego, w stronę doświadczenia.
Doświadczenie to, według niego, zdeterminowane jest przez strukturę społeczną:

„[…] określona forma relacji społecznej lub – ogólniej – struktura społeczna
generuje odrębne formy lub kody językowe, a k o d y t e p r z e d e w s z y s t k i m
przekazują

k u l t u r ę,

czyniąc

tym

samym

koniecznym

p e w i e n t y p z a c h o w a n i a” (Bernstein 1972: 90).

Autor zakłada, że struktura społeczna wpływa na sposoby mowy, a te z kolei
wpływają na kulturę (Ibidem: 91). Mowa zależna jest od relacji społecznych, które
wymuszają na mówcy dokonania selekcji w obrębie syntaktyki i leksykonu. Istotną
kategorią w analizie Bernsteina jest pojęcie roli społecznej, które autor rozumie jako zbiór
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wyuczonych znaczeń, które jednostka dzieli z innymi i dzięki którym osiąga zdolność
wchodzenia w „trwałe, logiczne i uznane formy interakcji z innymi” (Ibidem: 94). To rola
określa kod językowy i związane z nim znaczenia, które odbijają się w psychice jednostki
i w ten sposób determinują jej zachowanie. W zależności od dostępu do różnych systemów
mowy istnieje możliwość przyswojenia sobie odmiennych procedur społecznych.
Według Bernsteina można wyróżnić dwa typy kodów językowych: rozbudowany
i ograniczony. Kod ograniczony cechuje niski poziom selekcji słownictwa i wariantów
syntaktycznych. Oznacza to wysoką przewidywalność kształtu wypowiedzi – zarówno
użytych słów, jak i zastosowanej konstrukcji zdaniowej. Jak podkreśla Bernstein,
w pewnych

okolicznościach

kodu

ograniczonego

używają

wszyscy

członkowie

społeczeństwa. Pojawia się on w rytualnych formach kontaktów: protokolarnych, posług
religijnych czy zachowań podczas cocktail-party i nie musi wówczas wiązać się
z określona klasą społeczną.
Kod rozbudowany cechuje wyższy poziom organizacji syntaktycznej i selekcji
leksykalnej wypowiedzi. Ponadto ułatwia on konstruowanie werbalne i wymianę symboli
zindywidualizowanych i osobistych. Jego użycie zależy od dostępu do specjalnych pozycji
społecznych, które go czynią dostępnym. Autor wyróżnia dwie odmiany kodu
rozbudowanego.

Jedna

dotyczy relacji

interpersonalnych

i

realizuje

się w polu

humanistyki. Druga dotyczy relacji między przedmiotami i realizuje się w ramach nauk
ścisłych. Zarówno kod ograniczony, jak i kod rozbudowany zdeterminowane są przez
strukturę społeczną:

„Rola kodów, które na poziomie jednostki są procesami planowania werbalnego,
polega na przekazywaniu i utrwalaniu następstw formy relacji społecznej. W kodach
językowych tkwią swoiste porządki relacji do świata i rzeczy. W miarę jak procesy
planowania werbalnego, rozgrywające się w psychice jednostki, stabilizują się, jednostka
generuje w sposób spontaniczny określony (przez kod) porządek relacji. Zmiany
w strukturze społecznej, w organizacji form stosunku społecznego, modyfikują zatem
systemy mowy, czyli kody językowe” (Ibidem: 106).
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W zależności od zajmowanej pozycji społecznej i związanego z nią kodu
językowego człowiek rozwija określone zdolności: mowy prostej i bezpośredniej lub
nieszablonowej i wysoce zindywidualizowanej. Ponieważ socjalizacja odgrywa kluczową
rolę w adaptacji określonego kodu, na co wskazywał także rosyjski psycholog Lew
Siemionowicz Wygotski już wiele lat wcześniej (Wygotski 1989), skazane, według
Bernsteina, na stosowanie wyłącznie kodu ograniczonego są dzieci pochodzące z niższych
warstw klasy robotniczej, natomiast dzieci z klasy średniej mają dostęp do obu typów
kodu. Proces edukacyjny uwidacznia problem zróżnicowanych kompetencji dzieci jako
efekt ekspozycji na odmienne kody językowe:

„Kod, jaki dziecko wnosi do szkoły, symbolizuje jego społeczną tożsamość. Kod
ten sytuuje dziecko w rodzinie oraz w systemie lokalnych relacji społecznych. Stopniowo
kod wykształca w psychice dziecka orientacje na pewien wzorzec relacji. Wzorzec ten
staje się z czasem rzeczywistością psychiczną, którą umacnia każde wypowiedziane
zdanie” (Ibidem: 114).

Bernstein kładzie nacisk na społeczny charakter kształtowania indywidualnych
predyspozycji i potencjalnych zdolności językowych człowieka w oparciu o koncepcję
kodów językowych przyswajanych w procesie socjalizacji. O krok dalej posuwa się Dell
Hymes, twórca „etnografii mówienia”. Przede wszystkim krytykuje podział dokonany
przez Chomsky’ego na kompetencje i wykonanie:

„Termin „kompetencja” obiecuje więcej, niż rzeczywiście wnosi. Określa się w nim
to, co czysto gramatyczne. Pozostałe aspekty nie uświadamianej wiedzy mówiącego oraz
jego zdolności tkwią więc nadal w nieokreśloności, w chaosie: wrzuca się je do worka
pojęciowego zwanego „wykonaniem”. Wykonanie ma w rezultacie służyć dwu zupełnie
różnym celom. Po pierwsze ma podkreślać, że podstawą zachowania […] jest
„kompetencja”.

Po drugie,

ma

uwzględniać

pozagramatyczne

aspekty zdolności

językowych, takich jak psychologiczne rygory pamięci, wybór reguł alternatywnych,
wybory i chwyty stylistyczne wpływające na szyk wyrazów itd.” (Hymes 1973: 47).
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Hymes nie zgadza się na ograniczanie kategorii kompetencji do tego jedynie
co gramatyczne i postuluje jej rozszerzenie o aspekty pozagramatyczne:

„Gramatyka i wybór elementów alternatywnych są na równi podstawą konkretnego
zachowania w mowie i dlatego powinno się je traktować jako równoważne, chociaż
odrębne aspekty „kompetencji” w zwykłym znaczeniu tego terminu. Jeśli teoria
transformacyjna chce pozostawać w zgodzie z własnymi założeniami, to musi rozszerzyć
zakres pojęcia „kompetencji” tak, by objęło ono nie tylko to, co gramatyczne” (Ibidem:
48).

Takie

stanowisko

świadczy

o

jednoczesnym

uwzględnianiu

racjonalnej

i empirycznej genezy kompetencji. Oznacza to, że za kształt tychże kompetencji
odpowiada

nie

tylko

głęboka

struktura

umysłowa,

wrodzona

i

genetycznie

zdeterminowana, ale także doświadczenie nabywane w toku życia jednostki.
Hymes proponuje badania i analizę czterech aspektów kompetencji. Pierwszym
z nich jest potencjał systemowy, który szukałby odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim
stopniu coś jest jeszcze nie uświadamiane i nie znane, i de facto stanowiłby to,
co Chomsky nazywał kompetencją. Drugi aspekt to odpowiedniość – czy i w jakim stopniu
coś jest w pewnym kontekście stosowne, skuteczne. Jak podkreśla autor:

„Mową rządzą reguły odpowiedniości wykraczające poza gramatykę, reguły,
których opanowanie stanowi składnik kompetencji osoby mówiącej, a także znaczeń
kojarzonych zarówno z poszczególnymi formami mowy, jak i z samym aktem mówienia”
(Ibidem: 49-50).

Trzecim aspektem jest występowanie – czy i w jakim stopniu coś jest realizowane –
ma ono charakter ilościowy i powinno być badane statystycznie. Czwarty aspekt
kompetencji – wykonalność – szukałby odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu coś
jest możliwe przy założeniu, że istnieją zewnętrzne warunki realizacji (Ibidem: 51-52).
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Odpowiedniość, występowanie i wykonalność zaliczyć można do tego, co Chomsky
nazywał wykonaniem. Hymes wyraźnie podkreśla empiryczną, praktyczną stronę badania
kompetencji:

„Trzeba dostrzegać nie tylko wiedzę mówiącego (która obejmuje wszystkie
wymienione wyżej aspekty kompetencji), lecz także zdolność do jej stosowania
w praktyce. Zdolność tę musimy także uznać za składnik kompetencji mówiącego”
(Ibidem: 53).

Za istotne Hymes uznaje także poszerzenie zakresu znaczeniowego pojęcia
„wykonanie”, który dotychczas ograniczany był do realizacji wiedzy i zdolności. Niektóre
właściwości wykonania wykraczają poza wiedzę i zdolności dające się odnieść
do poszczególnych

osób

i

są

funkcjami

społecznej

organizacji

mowy

(np. komplementarności ról) lub jakościami powstającymi w rzeczywistym toku mówienia
(np. wrażliwe bądź „zimne” audytorium) (Ibidem: 53). Z tego powodu autor proponuje
rozpatrywanie wypowiedzi jako struktury usytuowanej. Postulowana przez niego
etnografia mówienia zakłada, że w każdej wspólnocie istnieje system aktów mowy, a co
się z tym wiąże - ustrukturalizowana wiedza o typach i sposobnościach mówienia:

„Uznanie, że istnieje złożona, abstrakcyjna wiedza mówców o współzależnościach
całkiem odrębnych od tych, jakie są bezpośrednio ujawniane, zwalnia badacza
od kurczowego trzymania się aktu mowy w jego werbalnej postaci. Są takie twierdzenia,
żądania,

rozkazy,

groźby

itp.,

których

identyfikowanie

wymaga

r ó w n o c z e s n e g o odwołania się do wiedzy językowej i pozajęzykowej – do wiedzy
o treści i formie przekazu oraz o zależnościach, w jakich się ów przekaz pojawia. Ten sam
przekaz w tej samej formie może być odbierany jako poważne uchybienie towarzyskie lub
jako oznaka poufałych stosunków – wszystko zależy od okoliczności” (Ibidem: 60).

Zatem kontekst jest tym, co określa i reguluje znaczenie określonego aktu mowy.
Kontekst decyduje o wyborze określonego kodu językowego. W przeciwieństwie do
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Bernsteina Hymes koncepcję kodu traktuje bardzo szeroko. Nie ogranicza się do podziału
na dwa antagonistyczne typy, lecz odnosi ją do wielu funkcjonujących form mowy (w tym
gwizdów, sygnalizacji za pomocą bębna i rogu itp.). Rolę odkrywania i opisu repertuaru
społecznie funkcjonujących sposobów mówienia wyznacza antropologii społecznej
i etnografii mówienia. To te dziedziny wiedzy powinny analizować konteksty stosowania
oraz warunki i przyczyny przełączania kodów w celu wykrycia i sformułowania praw
rządzących mówieniem. Jak podkreśla autor, wybór określonej formy mowy nie jest
zjawiskiem dowolnym. Na jej charakter mogą wpływać różnorodne zmienne:

„Odmiany form mowy mogą zależeć od pojedynczego czynnika, takiego jak
usytuowanie w czasie i przestrzeni lub określonej pod względem kulturowym scenerii
(s y t u a c j a); od cech charakterystycznych uczestników; od celów, jakie się ma na
względzie (np. Indianie Kaska przechodzą na angielski, gdy chcą przekląć); od form
i tematów

pojawiających

się

w

miarę

rozwoju

wypowiedzi (a k t -

s e k w e n c j a); od tonu i nastroju (np. żartobliwego lub poważnego, gorącego lub
chłodnego) (k l u c z); od ś r o d k ó w, jakimi się dysponuje dla zrealizowania przekazu,
czyli

od k a n a ł ó w przekazu

(mowa,

pismo

i

może

śpiew);

od n o r m i n t e r a k c j i, które realizują uczestnicy lub którym podlegają sytuacje
(od tego np., czy wybór odmiany, jaką rozmówca zna najlepiej, jest kwestią obowiązku,
chęci zjednania go sobie, czy może oznacza obrazę, jako wyraz przekonania, że ów
rozmówca

nie

zna

odmian

bardziej

prestiżowych);

od n o r m i n t e r p r e t a c j i (wierzeń i wartości oraz wzorców intelektualnych,
takich jak np. traktowanie wokalizacji niemowlęcej jako odrębnego kodu, którego
znajomość dzielą niektórzy ludzie z duchami opiekuńczymi (…), oraz w końcu –
od r o d z a j u. Znacznie częściej jest jednak tak, że reguły użycia jakiejś formy mowy
wiążą się z dwoma współzależnymi czynnikami lub większą ich liczbą. Chodzi właśnie
o to, by identyfikować poszczególne czynniki mające znaczenie dla procesu komunikacji
oraz odkrywać istniejące między nimi relacje jest to zasadniczy kierunek działania dla
etnografii mówienia (i etnografii komunikacji)” (Ibidem: 64-65).
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Ze względu na szerokie spektrum zjawisk towarzyszących każdej formie
komunikacji oraz włączenie osoby odbiorcy do tego procesu, koncepcja kompetencji
komunikacyjnej Hymesa jawi się jako najpełniejsza, z wyżej wymienionych, propozycja
ujmowania tego zagadnienia. Jednak, jak wskazują badacze, można wyodrębnić kolejne,
obejmujące szerszy obszar problemowy, poziomy analizy zagadnienia kompetencji.

Kompetencja kulturowa i międzykulturowa

Odwołując

się

do

omawianych

wcześniej

czterech

poziomów

analizy

proponowanych przez Alfreda Kroebera czy Talcotta Parsonsa, można umieścić
poszczególne typy kompetencji na granicy tychże poziomów. Na styku poziomów
biologicznego i psychicznego znajdowałaby się koncepcja kompetencji językowej według
Noama Chomsky’ego, ponieważ podkreśla ona aspekt naturalny wyrażany przez
gramatykę generatywną realizowaną przez jednostkę. Przedmiotem analizy jest idealny
użytkownik języka aktywujący struktury głębokie umysłu i manifestujący w ten sposób
wrodzoną kompetencję językową. Ponadto Chomsky traktuje wykonanie kompetencji jako
afirmację struktury głębokiej obserwowaną w procesie nadawczym. Na kolejnym
pograniczu - poziomu psychicznego i społecznego, lokuje się koncepcja kompetencji
według Basila Bernsteina, ponieważ autor ten skupia się na kwestiach struktury społecznej,
kwestii socjalizacji, szczególnie zaś na problematyce kształcenia młodego pokolenia
i związanej z nimi kwestii lingwistycznej. Koncepcja kompetencji komunikacyjnej według
Della Hymesa, podkreślająca znaczenie etnografii mówienia, sytuowałaby się na styku
poziomu społecznego i kulturowego z tej racji, że dotyczy różnorodnych (także
pozajęzykowych) zjawisk semantycznych zachodzących w procesie interakcji. Koncepcja
ta podejmuje kwestię kompetencji także w oparciu o element odbiorczy procesu
komunikacyjnego. Mimo tak szerokiego ujęcia, którego dokonuje Hymes, można jego
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propozycję wzbogacić o kolejne elementy, które wchodzą w skład jeszcze szerszej
koncepcji kompetencji kulturowej.
Antonina Kłoskowska wskazuje, że analiza kultury symbolicznej, która wraz
z kulturą społeczną konstytuuje zjawisko komunikacji, nie może opierać się wyłącznie na
kryterium semiotycznym. Kulturę symboliczną należy ujmować także przez pryzmat
kryterium aksjologicznego (Kłoskowska 2007: 82-129), a to oznacza podjęcie zagadnień
związanych z wartościami. Jak zauważa autorka (2007: 129):

„Jest jednak cechą swoiście ludzką, że przekazy o charakterze „tylko”
semiotycznym, układy dźwięków, barw, kształtów, które mogą nie mieć żadnego sensu
i wartości dla tego, kto nie posiada do nich klucza, potrafią jednocześnie znaczyć wiele dla
odbiorcy posiadającego znajomość ich kodu. Przy czym termin „znaczenie” ma tutaj sens
podwójny: semiotyczny i aksjologiczny, odnosi się do możliwości dekodowania przekazu
i przeżycia wartości”.

Postulat nie tylko semiotycznego, ale także aksjologicznego ujęcia kultury
symbolicznej nie pozostaje bez znaczenia dla omawianej wyżej problematyki związanej
z kompetencjami.

W

świetle

proponowanego

przez

Kłoskowską

dwutorowego,

semiotycznego i aksjologicznego podejścia do „znaczenia”, nie można ograniczać się
w analizie kompetencji do szeroko rozumianych znaków, ale należy także odwołać się do
wartości z nimi związanych. Tak też czyni Korporowicz, prezentując własną koncepcję
kompetencji zwanej kulturową.
Zgodnie z

syntetyczną propozycją Korporowicza koncepcja kompetencji

kulturowej określa swój zasięg na zasadzie wewnętrznego zawierania: pierwotna
koncepcja kompetencji językowej (Chomsky) wchodzi w skład szerszej kategorii
kompetencji socjolingwistycznej (Bernstein), a ta natomiast mieści się w kolejnej,
względem niej szerszej kategorii kompetencji komunikacyjnej (Hymes, Habermas).
Źródłem tych kompetencji, ujmowanych w nadrzędną kategorię kompetencji kulturowej,
są uniwersalne podstawy zachowań, rozumiane jako zdolności uczenia się kultury, czyli:
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„[…] podstawy ogólnych zdolności generatywnych. Jakkolwiek trudno zgodzić się
z założeniem semiotyków strukturalnych, że właściwości te wynikają ze ściśle określonej,
formalnej struktury umysłu ludzkiego, nie można jednak zaniedbywać poczynań
badawczych

mających

na

celu

ich

ewentualne

ujawnienie,

a

przynajmniej

przeanalizowanie ogólnych mechanizmów umysłu leżących u podstaw procesu
„przetwarzania danych” oraz związanych z nimi zdolności. Tak pojęte badania winny
zmierzać w kierunku problemów pogranicza nauk humanistycznych i ścisłych, głównie
neurofizjologii, biochemii i biofizyki” (Korporowicz 1993: 68).

Korporowicz zatem za podstawę analizy zagadnienia kompetencji proponuje
uwzględnić naturalną kondycję istoty ludzkiej i sytuuje ją w ramach zdolności
generatywnych u „podstawy” zaproponowanego przez siebie schematu, który został
przedstawiony na Ilustracji 1. (Ibidem: 68). Z opisywanej przez autora propozycji wynika
także jednostronny kierunek analizy jej elementów. Korporowicz nie zakłada zatem
dwukierunkowej relacji poziomu zdolności generatywnych z kolejnym omawianym przez
niego poziomem, czyli wzorami kultury.

Ilustracja 1. Poziomy analizy kompetencji kulturowej wg Leszka Korporowicz (1993: 68)

Najogólniejsze, uniwersalne podstawy zachowań
wzory
ogólne
Wzory
Kultury

wzory
szczegółowe

Indywidualny akt zachowania.
Poziom wykonania

Wzory kultury Korporowicz umiejscawia między zdolnościami generatywnymi
a wykonaniem, jednocześnie lokując je na skali: ogólne - szczegółowe. Ogólne wzory
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kultury dotyczą abstrakcji (np. apolliński i dionizyjski typ kultury wg Ruth Benedict),
natomiast wzory szczegółowe określają formę, znaczenie i cele zachowań właściwych dla
konkretnych osób w konkretnych sytuacjach. Zarówno wzory ogólne, jak i szczegółowe
stanowią filtr, przez który przechodzą zdolności generatywne w celu urzeczywistnienia się
w konkretnym zachowaniu.
Końcowy etap analizy to poziom wykonania. Autor uznaje zarówno cechy
wrodzone, jak i nabyte dzięki doświadczeniom jako kluczowe w procesie aktualizacji
kompetencji. Uniwersalne zdolności generatywne poprzez wzory kultury, ogólne
i szczegółowe, zostają zaktualizowane w indywidualnym akcie zachowania. Co istotne, to
w nim właśnie, wykonaniu, czynniki ze wszystkich poziomów nakładają się na siebie,
konstytuując kompetencję kulturową:

„Tworzy się w ten sposób jakościowo nowy poziom o własnych celach
wynikających z procesu jego realizacji, zawsze w jakiś sposób niepowtarzalnej, celach
poddanych działaniu czynników sytuacyjnych, ale jednocześnie czynniki te również
>>przekraczających<<. Problem kompetencji kulturowej odnosi się do wiedzy i zdolności
na wszystkich wyróżnionych tu poziomach oraz dotyczy wszystkich dynamizmów
oddziaływań między nimi. Istotną cechę kompetencji stanowią więc relacje zawiązujące
się między poszczególnymi umiejętnościami i zdolnościami zarówno z tych samych, jak
i odmiennych poziomów” (Korporowicz 1993: 71-72).

W odniesieniu do wyróżnionych poziomów, na których przejawiają się odmienne
cechy kompetencji kulturowej, Korporowicz wyodrębnia aspekty twórcze kompetencji
kulturowej. W pierwszej kolejności polegają one na umiejętności odkrywania
abstrakcyjnych struktur i reguł, zgodnie z którymi funkcjonuje otaczający świat,
a następnie ich modyfikacji w oparciu o zdolności generatywne. Ten aspekt twórczy
kompetencji kulturowej dotyczy zatem umiejętności nauczenia się i modyfikacji kodów
kultury (Korporowicz 1983: 44).
Kolejny aspekt twórczy kompetencji kulturowej nie wiąże się już z kombinacją
i modyfikacją odkrywanych struktur i reguł, które regulują funkcjonowanie otaczającego
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świata. Aspekt ten dotyczy zdolności generowania czynności kulturowych zgodnie
z wcześniej zinternalizowanymi już kodami, przy których się nie manipuluje, tylko działa
zgodnie z nimi. Codzienne, rutynowe działania opierają się zatem o nieuświadomione,
zinternalizowane kody stanowiące „gramatykę kultury” (Korporowicz 1983: 44).
Zagadnienie kompetencji kulturowej jest przedmiotem zainteresowania także
Pierre’a Bourdieu. Choć porusza się on w obrębie strukturalistycznego paradygmatu
i stosuje swoiste nazewnictwo, a sednem jego rozważań jest problematyka stosunków
władzy, podejmowane przez niego wątki wpisują się w omawiane wyżej zagadnienia.
Punktem wyjścia Bourdieu jest konstatacja, że systemy symboliczne nie są tylko
narzędziami poznania, ale także narzędziami panowania:

„Klasy i inne antagonistyczne zbiorowości społeczne prowadzą ciągłą walkę
o możliwość narzucania sposobu widzenia świata najbardziej zgodnego z ich
partykularnymi interesami. Socjologia poznania czy form kulturowych jest eo ipso
socjologią polityczną, to znaczy socjologią władzy symbolicznej” (Bourdieu 2001: 19).

Odwołując się do twórczości Karola Marksa Bourdieu wprowadził do nauk
społecznych kategorię „kapitału” modyfikując pierwotne pole semantyczne tego terminu.
Aby zrozumieć znaczenie kapitału i jego związku z zagadnieniem kompetencji, warto
przywołać kontekst teoretyczny zarysowany przez Pierre’a Bourdieu. Przemieszczając
kierunek analizy z wertykalnego na sferalny17, autor zaproponował ujęcie problematyki
władzy w ramach koncepcji pól. Według niego pole, analogicznie do pola magnetycznego,
jest:

„[…] ustrukturowanym systemem sił obiektywnych, „relacyjną konfiguracją
wyposażoną w specyficzną siłę ciążenia (gravité)”, zdolną do narzucania swej wagi
wszystkim przedmiotom i osobom w polu tym się znajdującym” (Ibidem: 21).

17

Obrazuje to pojęcie pola magnetycznego.
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Pole stanowi obszar konfliktów i konkurencji, w którym ma miejsce rywalizacja
między osobami i instytucjami o monopol na odpowiedni dla danego pola typ kapitału, np.
autorytet kulturalny w polu artystycznym, autorytet naukowy w polu naukowym czy
autorytet kapłański w polu religijnym. Co więcej walka toczy się o dostęp do ustanawiania
hierarchii i „kursów wymiany” między poszczególnymi formami autorytetu w polu
władzy, co jednocześnie wpływa na modyfikację struktury pola.
Według Bourdieu kapitał to różnego typu zasoby, którymi dysponują ludzie.

„Kapitał czy rodzaj kapitału to coś, co jest efektywne w danym polu zarazem jako
broń i jako stawka w walce, coś, co pozwala jego posiadaczowi sprawować władzę,
wywierać wpływ, a więc istnieć w danym polu, a nie być tylko i po prostu „wartością bez
znaczenia”. W pracy empirycznej ustalenie, co jest badanym przez nas polem, jakie są jego
granice, jest równoznaczne z określeniem, jakie rodzaje kapitału są w tym polu istotne,
w jakich granicach ujawniają się ich efekty itd. (Widać więc, że pojęcia pola i kapitału są
ściśle współzależne.)” (Ibidem: 79).

Badając relację pola i kapitału mamy do czynienia z rodzajem koła
hermeneutycznego: aby skonstruować pole, trzeba rozpoznać, jakie formy specyficznego
kapitału będą w nim skuteczne. Z drugiej strony, aby określić te formy specyficznego
kapitału trzeba znać specyficzną logikę pola (Ibidem: 91).
Można wyróżnić trzy główne rodzaje kapitału (przy czym każdy ma swoje
podrodzaje): ekonomiczny, kulturowy i społeczny. Kapitał kulturowy (czy raczej kapitał
informacyjny) istnieje w trzech postaciach: w stanie wcielonym, zobiektywizowanym
i zinstytucjonalizowanym. Kapitał kulturowy w formie wcielonej jest „kompetencją” lub
umiejętnościami, których nie można oddzielić od ich „nosiciela” (czyli osoby, która je
posiada). Zdobycie tego typu kapitału wymaga czasu, wysiłku oraz kształcenia czy
treningu. Tu znajdowałyby się długotrwałe dyspozycje ciała i umysłu, dobre maniery, gust
kulturowy, „smak”, znajomość form kultury wysokiej itp. Kapitał kulturowy w formie
zobiektywizowanej odnosi się do przedmiotów, których użycie uzależnione jest od
posiadanego kapitału kulturowego wcielonego. W tej grupie znajdowałyby się tak
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przedmioty użytkowe, np. maszyny, jak i wytwory artystyczno-naukowe, np. obrazy,
rzeźby, utwory muzyczne czy dzieła filozoficzne itp., do których „odczytania” niezbędna
jest wcześniej nabyta wiedza. Ten rodzaj kapitału najłatwiej utracić. Trzeci typ kapitału
kulturowego Bourdieu określa mianem zinstytucjonalizowanego. Dotyczy on zdobytych
stopni, tytułów, dyplomów itp. określających w sposób zobiektywizowany wcielony
kapitał, czyli kompetencje i umiejętności.
Ściśle związany z dostępem do kapitału kulturowego (we wszystkich postaciach) kapitał ekonomiczny dotyczy posiadanych środków finansowych (w szczególności
dochodów), natomiast kapitał społeczny to suma zasobów, aktualnych i potencjalnych
należących do jednostki lub grupy z tytułu posiadania trwałej, mniej lub bardziej
zinstytucjonalizowanej sieci relacji, znajomości, czy wzajemnego uznania (Ibidem: 105).
Ponadto autor wyróżnia kapitał symboliczny –

„[…] który jest formą, jaką każdy z nich przybiera, gdy jest postrzegany za pomocą
percepcji, która przyznaje mu specyficzną logikę, lub, jeśli ktoś woli, nie rozpoznaje
arbitralności jego posiadania i akumulacji” (Bourdieu 2001: 104).

Każdy kapitał, ekonomiczny, społeczny, kulturowy, czy inny charakterystyczny dla
określonego pola, w ostateczności staje się kapitałem symbolicznym, to znaczy takim,
który daje możliwość sprawowania władzy symbolicznej.
Autor, wykorzystując metaforę gry, przyrównuje kapitał do kart o różnej wartości
bądź do żetonów. Ich cechą kluczową jest to, że stanowią wartość hazardową w tym
sensie, że można ją nabyć, kumulować lub utracić. Również ich wartość określana jest
przez typ gry, co oznacza, że nie w każdym polu mają równą wagę, tak jak kostki domino
nie przedstawiają wartości w brydżu czy ruletce. Ponadto są uwarunkowane czasowo
w sposób podwójny, a to wynika z faktu, że:

„[…] strategie przyjmowane przez „gracza” i to wszystko, co określa jego „grę”,
zależy de facto nie tylko od wielkości i struktury jego kapitału w „rozważanym momencie”
i szans w grze, jakie kapitał ów mu zapewnia (…), ale również od ewolucji w czasie
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rozmiaru i składu jego kapitału. To znaczy od jego społecznej drogi życiowej i od zbioru
dyspozycji (czyli habitusu), jakie ukształtowały się w długofalowej relacji z pewną
obiektywną strukturą możliwości” (Ibidem: 80).

Zaproponowana przez Bourdieu koncepcja kapitału, jak wskazują powyższe
fragmenty, sytuuje się na poziomie kompetencji k u l t u r o w e j. Wzbogaca ją jednak
o nie rozwijane wcześniej zagadnienia dotyczące panowania. Kapitał ma charakter
dynamiczny, hazardowy, w tym sensie, że nie ulega wyłącznie kumulacji, ale może także
dojść do jego degradacji, co w poprzednich koncepcjach kompetencji nie jest przez
autorów szerzej omawiane. Ponadto są to zasoby, w których posiadanie ludzie wchodzą
w toku swojego życia. Problematyka generatywizmu i związanych z nim cech wrodzonych
jest przez autora w zasadniczej mierze pomijana.
Problemy związane z władzą, przemocą symboliczną, a także kapitałem itd.
pojawiają się również na kolejnym, wyższym, piątym już poziomie analizy kompetencji,
do którego zmierzała myśl przewodnia tej części pracy. Przedmiotem analizy tego
poziomu jest kompetencja, która umożliwia wykraczanie poza ramy jednej kultury,
niweluje bariery i ułatwia komunikację międzykulturową. Jest to kompetencja
międzykulturowa.
Wskazanie odpowiedniego miejsca dla kompetencji międzykulturowej nie powinno
nastręczać wielu problemów. Zawiera ona w sobie wszystkie omówione wcześniej
poziomy. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że nie jest ona obligatoryjna do
sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym zwłaszcza w homogenicznych
społecznościach. Jednak takich społeczności jest coraz mniej, gdyż współczesne
technologie (zwłaszcza Internet) i procesy globalizacyjne oraz związane z nimi zjawiska
wielokulturowości, a zwłaszcza międzykulturowości, wymuszają na współczesnych
ludziach wypracowanie umiejętności umożliwiających efektywną komunikację między
przedstawicielami odmiennych kultur. W chwili obecnej komunikacja międzykulturowa
nie dotyczy już wyłącznie krajów wieloetnicznych, typu Stany Zjednoczone czy Australia.
Problem staje się globalny i dotyczy wszystkich stron, które biorą udział w procesie
globalizacji i wykazują intencję komunikacyjną.
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Kompetencja międzykulturowa jest to najszersza kategoria zawierająca w sobie
kolejne kompetencje: lingwistyczną, socjolingwistyczną, komunikacyjną i kulturową oraz
te elementy, które umożliwiają komunikację między przedstawicielami różnych kultur.
W jej skład wchodzą zatem takie umiejętności, jak: generowanie mowy, znajomość relacji
społecznych, interpretacja kontekstu czy znajomość wartości i panujących stosunków
władzy w kulturze własnej, ale także w kulturze partnera komunikacji. Do tego dochodzą
wszystkie przekonania, postawy i zachowania, które blokują powstawanie barier
w komunikacji międzykulturowej, o których była mowa w rozdziale pierwszym.
Do kompetencji międzykulturowej zaliczyć zatem można: znajomość i umiejętność
poprawnego użycia języka obcego, orientowanie się w strukturze społecznej, kategorii ról
społecznych, statusów społecznych obcej kultury, umiejętność wyłapywania w kontekście
zjawisk istotnych z punktu widzenia przedstawiciela obcej kultury, w tym komunikacji
niewerbalnej, znajomość wartości kultywowanych w obcej kulturze i związanych z nimi
obowiązujących wzorów kultury, orientacja w stosunkach władzy w obcej strukturze
społecznej, a także odrzucanie postaw etnocentrycznych i ksenofobicznych na rzecz
empatii.
Warto podkreślić, że im częstszy kontakt ze środowiskami wielokulturowymi, tym
większa szansa na rozwinięcie kompetencji międzykulturowej. Umiejętności z nią
związane swoje źródło lokują zwłaszcza w doświadczeniu, choć problematyka
generatywizmu i w tym przypadku pozostaje aktualna.
Jürgen Bolten (2006: 137-140), analizując istotę kompetencji międzykulturowej,
wylicza czynniki, które wywierają pozytywny wpływ na wiedzę, umiejętności i zdolności
w interkulturowym działaniu. Są to:



dwustronna tolerancja (w wąskim znaczeniu – związana z cierpliwością w
sytuacjach wieloznacznych i odnośnie przeciwieństw trudnych do pogodzenia);



dystans ról (umiejętność obserwowania siebie we własnym działaniu);



elastyczność (gotowość do uczenia się nowości, korygowania własnych schematów
myślenia i zachowania, spontaniczność);



empatia (zdolność do postawienia się w sytuacji partnera komunikacji);

95



gotowość do akulturacji (przy dłuższym pobycie za granicą gotowość do przyjęcia
obcej kultury);



gotowość do interkulturowego uczenia się (traktowanie interkulturowych sytuacji
jako wyzwania, a nie zagrożenia);



metakomunikacja (zdolność do komunikowania na temat procesów
komunikacyjnych, często ratująca komunikacyjny impas, na przykład poprzez
pytanie „Jak Pan to rozumie?”, przeprosiny, omówienie zaistniałego
nieporozumienia itp.);



odróżnianie struktur powierzchniowych od głębokich (utrzymywanie różnic
kulturowych przy osiąganiu wspólnego celu);



otwartość (elastyczność);



policentryzm (w przeciwieństwie do etnocentryzmu uznawanie samodzielności
innych kultur; relatywizm kulturowy);



samodyscyplina (autokontrola postaw);



świadomość różnorodności myślenia (podtrzymywanie i akceptacja istnienia
różnych stanowisk);



świadomość synergii (otwartość na przypadek i związane z nim nowości budujące
trzecią kulturę);



tolerancja;



umiejętność tematyzowania (wykrywanie sytuacji niejasnych; metakomunikacja);



uznawanie granic akceptacji;



wiedza kulturowa (znajomość wzorów kultury);



zdolność do akomodacji (przyswojenie reguł komunikacyjnych i interakcyjnych
drugiej kultury);



zdolność do komunikowania się (w tym kompetencje językowe, społeczne i
kulturowe);



znajomość języków obcych.

Jak zaznacza autor (2006: 141), większość wymienionych elementów kompetencji
interkulturowej mieści się w ramach kompetencji, która umożliwia komunikację wewnątrz
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kultury własnej (choć istnieją wyraźne różnice). Natomiast znajomość języków obcych,
wzorów obcej kultury i specyfiki współdziałania w celu tworzenia trzeciej kultury to
elementy przypisane wyłącznie do kompetencji międzykulturowej.
Choć wymienione przez Boltena cechy ułatwiające międzykulturowe działanie
korespondują z wcześniejszym ujęciem zagadnienia kompetencji międzykulturowej, pod
znakiem zapytania pozostaje zagadnienie tolerancji. Między całkowitą nietolerancją
a całkowitą akceptacją pozostaje szereg pośrednich postaw. Nasuwa się pytanie: czy i jak
komunikacja międzykulturowa może przebiegać efektywnie, jeżeli między partnerami
komunikacji pojawia się nietolerancja względem określonych wzorów kultury bądź
postaw? (Przykładem może być współpraca handlowa Zachodu z ChRL, przy jednoczesnej
różnicy polityczno-światopoglądowej względem praw człowieka).
Z kontaktu dalece zróżnicowanych rzeczywistości kulturowych wynika wiele
niejednoznacznych

sytuacji.

Umiejętność

selektywnego

podejścia

do

systemu

aksjonormatywnego obcej kultury ma zarówno zalety, jak i wady. Zaletą jest niewątpliwie
konsekwencja w dążeniu do nadrzędnego celu, jakim jest podtrzymanie komunikacji, wadą
natomiast negatywnie pojmowana relatywizacja tegoż systemu. Umiejętność radzenia
sobie w sytuacjach decyzyjnych, w których stawką jest alternatywa „moje-obce” wartości,
wiąże się z warunkami psychicznymi i cechami osobowości partnerów komunikacji.
Krzysztof Wielecki w swoich rozważaniach na zbliżone tematy stosuje termin:
„kompetencja

do

zagadnieniem

i

komunikacji
warunkiem

międzykulturowej”.

stanowiącym

istotę

Według

autora

centralnym

kompetencji

do

komunikacji

międzykulturowej jest podmiotowość. To wokół niej umiejscawia takie zagadnienia, jak
transgresja czy tolerancja. Pisze:

„Kompetencje do komunikacji międzykulturowej są charakterystyczne właśnie dla
orientacji podmiotowej. […] Człowiek podmiotowy stale się rozwija, realizuje swoje
możliwości, a nawet stara się je przekraczać. Podmiotowość zakłada również nastawienie
na poszerzenie jej zakresu. Równocześnie jest to specyficzny stosunek do innych ludzi.
Człowiek o rozwiniętej podmiotowości dąży do poszerzania podmiotowości innych, w tym
grupy społecznej, w której żyje. Podmiotowość oznacza także specyficzną strategię
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życiową. Jeśli wszyscy musimy rozwiązywać problemy wynikające z konfliktów
interesów, gustów i potrzeb, to osoba o orientacji podmiotowej nastawiona jest na takie
zaspokajanie własnych oczekiwań, które nie stoi w sprzeczności z dobrem innych. Nie
dąży więc do rywalizacji, ale do osiągnięcia konsensu, jest nastawiona negocjacyjnie”
(Wielecki 1995: 117).

W tym miejscu zagadnienie kompetencji międzykulturowej przyjmuje konkretny
kształt. Jako zbiór zdolności, umiejętności i wrodzonych predyspozycji bio-psychospołeczno-kulturowych realizowanych w środowisku wielokulturowym kompetencja
międzykulturowa jest szansą na usuwanie barier i jednym z kluczowych warunków
efektywności w komunikacji międzykulturowej.

Relatywizm językowy

Zagadnienie omawianych wyżej kompetencji oscyluje zasadniczo między dwoma
biegunami: racjonalizmu i empiryzmu. Jedni badacze skłaniają się w stronę wrodzonych
uwarunkowań kompetencji, inni kierują się w stronę doświadczenia. Ta opozycja nabiera
wyraźnych barw w sytuacji zestawienia dwóch skrajnych podejść badawczych, które
w historii

naprzemiennie

uzyskują

dominującą

pozycję,

to

jest

strukturalizmu

jednego

z

głównych

i relatywizmu.
Claude

Levi-Strauss

uznawany

jest

za

twórców

i przedstawicieli strukturalizmu w naukach społecznych. W opublikowanej w 1959 roku
„Antropologii strukturalnej” zawarł główne założenia uprawianego przez siebie nurtu
myślowego. Jedna z jego zasadniczych tez stwierdza, że poza obserwowalną, zmienną
ludzką rzeczywistością istnieją struktury, ogólne prawa, które ją organizują. Nadrzędnym
celem badacza jest poszukiwanie tych praw tak, aby ograniczyć nieskończoną ilość
obserwowalnych zjawisk do kilku struktur elementarnych. Ich istnienie pozostaje poza
świadomością
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człowieka,

dlatego

struktury

należy

wydobywać

ze

zbiorowej

nieświadomości. W efekcie podmiotowość, świadoma i intencjonalna jednostka ludzka,
była wykluczana z badań Levi-Straussa. Co istotne, ogólne prawa, struktury, stanowią
zamknięty system, w którym wszystkie elementy są od siebie zależne. Zmiana w obrębie
jednego elementu pociąga za sobą zmiany w innych. Skupienie na samoregulującym się
systemie oddala jednak badacza od historycznych analiz, kierując go w stronę synchronii.
Taką strukturalistyczną, ahistoryczną i „antyjednostkową” metodę badań proponował
Levi-Strauss zwłaszcza w odniesieniu do języka, (chociaż w językoznawstwie podejście
strukturalistyczne sygnalizował już wcześniej de Saussure, Chomsky czy Jakobson
(Olszewska-Dyoniziak 1994: 90)). To wszystko, wraz z odwoływaniem się do
uniwersalnych,

wrodzonych

cech

ludzkiego

umysłu

stawiało

Levi-Straussa

i strukturalistów w opozycji do wypracowanego dekady wcześniej kulturowego
relatywizmu.
Edward Sapir, kojarzony z zapoczątkowanym przez Franza Boasa nurtem Culture
and Personalisty Approach promującym relatywizm w badaniach kulturowych, w 1927
roku w tekście: „Status lingwistyki jako nauki” wskazywał na wielowymiarowość języka
i znaczenie interdyscyplinarnego ujęcia językoznawstwa. Jego zdaniem język jest czymś
więcej niż fenomenem ekspresyjno-komunikacyjnym – jest wstępnym warunkiem rozwoju
kultury jako całości (Sapir 1978: 33). Do badań lingwistycznych podchodził
wszechstronnie (Paluch 1990: 182), włączając do nich zagadnienia podejmowane przez
inne dziedziny wiedzy. W tekście „Język” z 1933 roku wskazywał:

„Działając jako siła konsolidująca i uniformizująca społeczeństwo język jest
równocześnie

najpotężniejszym

spośród

znanych

nam

czynników

rozwoju

indywidualności. Podstawowe cechy głosu, fonetyka wymowy, szybkość i płynność
artykulacji, długość i budowa zdań, charakter i bogactwo słownika, spójność wypowiedzi,
gotowość do reakcji słownej odpowiadającej wymaganiom środowiska społecznego,
a zwłaszcza zgodność sposobu mówienia ze zwyczajami językowymi odbiorców
wypowiedzi – wszystko to są skomplikowane wskaźniki osobowości mówiącego” (Sapir
1978: 48).
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Sapir, łącząc zagadnienia z obszaru antropologii, historii kultury, socjologii,
psychologii, filozofii oraz fizyki i fizjologii (Sapir 1978: 87), stworzył unikalną wizję
języka, która inspirowała kolejne pokolenia językoznawców i pozostaje do dzisiaj
atrakcyjna. Jednak perspektywa psychologiczna wyraźnie dominowała w większości jego
prac (Paluch 1990: 187-193). Wskazywał on:

„[…] język charakteryzują pewne psychologiczne jakości, które sprawiają, że jest
on zjawiskiem szczególnie ważnym dla badacza w dziedzinie nauk społecznych. Przede
wszystkim język jest w ogólnym odczuciu doskonałym systemem symbolicznym,
o idealnie jednorodnym materiale, jako narzędzie wszelkich odniesień i znaczeń
dostępnych danej kulturze zarówno w formie zaktualizowanej komunikacji, jak i w formie
takich idealnych substytutów komunikacji, jak myślenie. Zawartość treściowa każdej
kultury daje się wyrazić w jej języku i nie ma takiego materiału językowego, zarówno co
do treści, jak i co do formy, który by dla użytkowników danego języka nie symbolizował
rzeczywistych zdarzeń, niezależnie od poglądów przedstawicieli innych kultur”
(Sapir 1978: 37-38).

Język jest zatem narzędziem myślenia, którego poznanie stało się głównym celem
Sapira. Kluczem do zrozumienia myśli człowieka było badanie danej kultury poprzez
język w niej używany, a to wiązało się z podejściem interpretatywnym (Paluch 1990: 184).
Ponieważ różne języki operują różnymi znaczeniami, to właśnie znaczeniom zawartym
w języku Sapir poświęcał najwięcej uwagi. Badanie danej kultury pomijające język
społeczności, która ją stanowi, zdaniem Sapira, nie jest wystarczające, gdyż relacja językkultura opiera się na szczególnej zależności. Polega ona na tym, że język odzwierciedla
układ wzorów kulturowych danej cywilizacji. Obserwacja cech danej kultury jest
niewystarczająca przy pominięciu symbolizmu językowego, który tymże cechom nadaje
znaczenia zrozumiałe dla członków danego społeczeństwa (Sapir 1978: 88).
Rzeczywistość jest relatywna w tym sensie, że każda społeczność buduje sobie jej
obraz w oparciu o język stosowany przez własnych członków. Aby dotrzeć do tej
rzeczywistości, należy w pierwszej kolejności zbadać język ją opisujący:
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„Język jest przewodnikiem po „rzeczywistości społecznej”. Choć nie traktuje się go
zazwyczaj jako doniosłego przedmiotu studiów w zakresie nauk społecznych, to jednak
warunkuje on w istotny sposób nasze myślenie o problemach i procesach społecznych.
(…) Prawda wygląda tak, że „realny świat” jest w znacznej mierze zbudowany
nieświadomie na zwyczajach językowych danej grupy. Żadne dwa języki nie są nigdy
dostatecznie podobne, by można je było traktować jako reprezentujące tę samą
rzeczywistość społeczną. Światy, w których żyją różne społeczeństwa, są odrębnymi
światami, nie zaś tym samym światem tylko opatrzonym odmiennymi etykietkami” (Sapir
1978: 88).

Badania Sapira miały charakter czysto teoretyczny. Tym, który weryfikował
założenia względności językowej w świecie empirii, był jego uczeń, Benjamin Lee Whorf.
Analizując różnorodne systemy językowe, zwłaszcza Indian Hopi, dowodził, że intuicja
naukowa Sapira ma swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Tak powstała idea relatywizmu
językowego zwana hipotezą Sapira-Whorfa. Hipoteza ta przez szereg lat spotykała się
z ogromnym entuzjazmem, ale i falą ostrej krytyki (Whorf 1982; Carroll i Casagrande
1958; Kay i Kempton 1984; Bloom 1981; Lucy 1992; Hoosain 1986, 1991; Garro 1986;
Santa i Baker 1975; Lin i Schwanenflugel 1995; Berlin i Kay 1969; Pinker 1995 i inni).
W

przeciwieństwie

do

Sapira,

Whorf

przyjmuje

stanowisko

skrajnie

relatywistyczne, gdy pisze:

„Dokonujemy segmentacji natury tropami wyznaczonymi przez nasze języki
ojczyste. Wyodrębniamy pewne kategorie i typy w świecie zjawisk nie dlatego,
że każdemu obserwatorowi rzucają się one w oczy, wręcz przeciwnie – rzeczywistość jawi
się nam jako kalejdoskopowy strumień wrażeń, strukturę natomiast nadają jej nasze
umysły – to jest przede wszystkim tkwiące w naszych umysłach systemy językowe.
Dzielimy świat na części, porządkujemy go za pomocą pojęć, przypisujemy mu sens
w określony sposób, ponieważ jesteśmy sygnatariuszami umowy, by czynić to tak właśnie,
a nie inaczej; umowy, która obowiązuje w naszej społeczności językowej i którą
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skodyfikowano we wzorcach naszego języka. Umowę tę zawarliśmy implicite i nigdy nie
została ona spisana, ale j e j w a r u n k i o b o w i ą z u j ą b e z w z g l ę d n i e – nie
jesteśmy w stanie mówić bez zaakceptowania ustanowionych przez nią klasyfikacji danych
i ich uporządkowania.
Fakt ten ma niesłychaną wagę we współczesnej nauce, oznacza bowiem, że nikt nie
potrafi opisać rzeczywistości całkowicie bezstronnie; wszystkich nas krępują pewne
prawidła interpretacji nawet wówczas, gdy sądzimy, że jesteśmy wolni. Tylko osoby
obeznane z całym spectrum systemów językowych mogą być w tym sensie wolne, ale
nawet lingwiści nie mogą się tym dotychczas poszczycić. Dochodzimy tu do nowej zasady
relatywizmu: postrzegający nie utworzą sobie tego samego obrazu świata na podstawie
tych samych faktów fizycznych, jeśli ich zaplecza językowe nie są podobne lub
przynajmniej porównywalne” (Whorf 1982: 284-285).

Zdaniem Whorfa rzeczywistość obiektywna nie jest dostępna poznaniu. Na mocy
umów zawartych we wzorach własnego języka ludzie porządkują otaczający ich świat.
Dzięki umysłom, a dokładniej systemom językowym w nich zawartych, przypisują mu
określone sensy. Płynie z tego wniosek, że obiektywne poznanie innej kultury nigdy nie
jest możliwe w pełni, zwłaszcza gdy systemy językowe znacznie się od siebie różnią.
Podobnie jak Sapir Whorf uważa, że językoznawstwo (traktowane przez Whorfa
jak lornetka, przez którą można dostrzec strukturę myśli), powinno zajmować się
znaczeniem (Whorf 1982: 118). I jeden, i drugi badacz koncentrują się wokół zagadnienia
ludzkiej myśli. Obaj zgadzają się, że język jest narzędziem myślenia. Whorf ujmuje to
następująco:

„Myślenie nasze jest zawsze myśleniem w jakimś języku – w angielskim,
w sanskrycie czy w chińskim. Każdy język stanowi rozległy i odrębny system wzorców,
sankcjonujący kulturowe formy i kategorie, za pośrednictwem których nie tylko
porozumiewamy się, ale, co więcej, analizujemy rzeczywistość, wyróżniając bądź
ignorując w niej pewne typy relacji i zjawisk, za pomocą których rozumujemy i którymi
wypełniamy naszą świadomość” (Ibidem: 339-340).
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Odwołując się do myślenia i związanego z nim umysłu (a właściwie umysłów)
Whorf zajmuje stanowisko, które z perspektywy rozwijającej się później koncepcji
strukturalistycznej czy to Levi-Straussa, czy Chomsky’ego stawia go w opozycji do
wymienionych badaczy. Autor stwierdza, że prawdopodobnie nie istnieje coś takiego, jak
„Język” (z wielkiej litery), w związku z czym myślenie nie jest jego funkcją, ale funkcją
„różnych języków etnicznych” (Whorf 1982: 323). W efekcie swoich rozlicznych badań
językowych Whorf (1982: 297) ogłasza zasadę „relatywizmu językowego”:

„Głosi ona, mówiąc najogólniej, iż ludzie posługujący się wyraźnie różnymi
gramatykami są nastawieni przez owe gramatyki na różne typy postrzegania i różne oceny
zewnętrznie podobnych do siebie aktów percepcji; stąd też nie są równoważni sobie jako
postrzegający i muszą dochodzić do odmiennych obrazów rzeczywistości”.

Tym, co wspólne wszystkim ludziom, jest „racjonalne, inteligentne i poprawne
m y ś l e n i e” (Ibidem: 279-280). Co ciekawe, Whorf stwierdza istnienie dwóch
analitycznych poziomów, gdy mówi, że „język jest powierzchniowym haftem wyszytym
na głębszych procesach świadomości” (Ibidem: 323).

***

Podejście Sapira w badaniach językoznawczych miało wymiar głęboko
humanistyczny. Wskazywał na wpływ doświadczenia psycho-społecznego człowieka
na kształt języka – kładł nacisk na semantykę, podkreślającą rolę człowieka (jego psychiki)
i jego znaczenie w użyciu języka. Uczeń Sapira, Whorf, nie tylko skrystalizował myśli
mistrza, ale nadał im także radykalny charakter. Zapoczątkowana przez Sapira, ale
empirycznie dowodzona i wreszcie jednoznacznie zdefiniowana przez Whorfa hipoteza
relatywizmu językowego wywarła duży wpływ na rozwój nie tylko lingwistyki, ale także
innych nauk humanistycznych.
Jednak mimo tak wyraźnego nacisku na znaczenie semantyki już w latach 30-ych
XX wieku, dzieje lingwistyki nie podążały głównie tym torem. W latach 60-tych
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językoznawstwem

amerykańskim

wstrząsnęła

rewolucja

generatywistyczna

zapoczątkowana przez Noama Chomsky’ego. Prąd ten skupił się na badaniach struktur
głębokich umysłu człowieka jednocześnie blokując rozwój semantyki. Chomsky w 1956
roku podważył tezę behawiorystów, że język jest wyłącznie wynikiem uczenia się.
W swojej pracy pomijał perspektywę humanistyczną i skupiał się na formalnym ujęciu
zagadnienia. Badał język w formie wyabstrahowanej i niezależnej od strony psychicznej
człowieka (do czego później nawiązał np. Dell Hymes), zawężając tym samym pole
badawcze w stosunku do Sapira i Whorfa. Z drugiej jednak strony, co należy wyraźnie
podkreślić, generatywizm odniósł szereg niekwestionowanych sukcesów. Poprzez nacisk
na badanie głębokich struktur umysłu przyczynił się m.in. do utorowania drogi dla rozwoju
nowej dziedziny nauki – kognitywistyki.

Język a umysł

Kognitywistyka współcześnie rozwija się bardzo szybkim tempie. Wiążą się z nią
takie nazwiska, jak Cynthia Breazeal (2002, 2003), Rodney Brooks (1995, 1999, 2000),
William H. Calvin (1990, 1996, 2001, 2002, 2004), Daniel C. Dennett (1997, 2003, 2005,
2006), Georges Kleiber (2003), George Lakoff i Mark Johnson (1988), Douglas Lenat
(1982, 1983, 1988, 1989), John McCarthy (2001), John R. Taylor (2001). Prezentują oni
różne ujęcia problemu, niemniej tym, co ich wiąże, jest przekonanie o doniosłości
ludzkiego umysłu. To przekonanie podzielają także językoznawcy, a wśród nich na
przykład Elżbieta Tabakowska.
Kognitywiści traktują język jako ostatnie ogniwo łańcucha ewolucji, która
stopniowo uwalniała człowieka od natury i poprowadziła go w stronę kultury. To założenie
z kolei służy określeniu współzależności i wyważeniu proporcji między procesami
percepcyjnymi a konceptualizacyjnymi, czyli między tym, co wrodzone, a tym, co nabyte,
a w efekcie między empiryzmem a racjonalizmem (Tabakowska 1995: 12-13).
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Ustosunkowując się do racjonalizmu Chomsky’ego Tabakowska wysuwa liczne
zarzuty względem zaproponowanej przez niego gramatyki generatywnej. Przede
wszystkim generatywiści pomijają „czynnik ludzki”. Przedmiotem zainteresowania
językoznawcy, ich zdaniem, jest kompetencja językowa idealnego użytkownika języka.
Czynnik ludzki (np. emocje, fizyczne i psychiczne niedoskonałości itp.) stanowi element
wykonania i dlatego nie podlega analizie. Po drugie generatywiści koncentrują się na
uogólnieniach, jednocześnie pomijając analizę struktur językowych, których poprawność
budzi zastrzeżenia (jak w przypadku metafor), czyli skupiają się na strukturach zwanych
przez kognitywistów „prototypowymi”. Tabakowska krytykuje generatywistów również za
zbytnie przywiązanie do teorii, która wyraża się na przykład w walce o maksymalną
redukcję elementów opisu, tak, aby przy pomocy jak najmniejszej liczby reguł gramatyka
potrafiła generować jak największą liczbę struktur (tzw. wymóg elegancji w tworzeniu
modelu) (Tabakowska 1995: 9-12).
Zdaniem autorki język nie jest zbiorem prawidłowych struktur składniowych,
opisywalnych przy pomocy redukcjonistycznego modelu algorytmicznego, jak chcieli
generatywiści, lecz bezpośrednim odbiciem procesów poznawczych, które zachodzą
w umyśle człowieka (Ibidem: 19-20). W związku z tym uważa, podobnie jak żyjący pół
wieku

wcześniej

Sapir,

że

badania

lingwistyczne

powinny

mieć

charakter

wielowymiarowy:

„Staje się zatem rzeczą oczywistą, że w pojęciu kognitywisty język ludzki jako
przedmiot badania językoznawcy musi zostać osadzony w szerokim kontekście
psychologicznym, socjologicznym i kulturowym. Język człowieka jest obrazem naszego
świata, a więc kontekstem, w jakim należy go widzieć, jest świat” (Ibidem: 13).

Teoria językoznawstwa kognitywnego proponuje niearystotelesowskie systemy
kategoryzacji. Arystoteles (384-322), na którym głównie opiera się zachodnia logika,
stworzył wiele inspirujących dzieł zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Wśród nich
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znajduje się „Organon18”, tekst, w którym dokonał podziału świata na dziesięć kategorii:
substancji, ilości, jakości, stosunku, miejsca, czasu, położenia, stanu, działania
i doznawania. Arystotelesowska wizja świata, w tym zasada sprzeczności czy
kategoryzacja rzeczywistości pozostają nadal aktualne w tym sensie, że funkcjonują w
społecznej nieświadomości wyrażanej w językach członków cywilizacji Zachodu
(Brodecka-Chmera; Dargas 2013). Te elementy starożytnej filozofii kłócą się ze
współczesną, kognitywistyczną wizją językoznawstwa.
Arystoteles w „Metafizyce” formułuje zasadę sprzeczności, którą ująć można
w trzech znaczeniach: ontologicznym, logicznym i psychologicznym. Ontologiczna zasada
sprzeczności dotyczy bytu i zawiera się w zdaniu:

„[…] niemożliwe, by jedno i to samo czemuś jednemu i pod tym samym względem
zarazem przysługiwało i nie przysługiwało” (Arystoteles 1996: 167).

Jan Łukasiewicz zasadę ontologiczną interpretuje następująco:

„Żaden przedmiot nie może tej samej cechy zarazem posiadać i nie posiadać”
(Łukasiewicz 1987: 10).

Druga zasada sprzeczności obecna w dziele Arystotelesa – logiczna, dotyczy
prawdziwości sądów czyli faktów logicznych. Zawiera się w słowach:

„Tyle wystarczy powiedzieć o tym, że przekonaniem najpewniejszym ze
wszystkich będzie to, iż zdania sprzeczne nie są zarazem prawdziwe, jak również o tym,
jakie są konsekwencje i racje poglądu przeciwnego” (Arystoteles 1996: 206).

Zdaniem Łukaszewicza zasadę logiczną można ująć w słowach:

Trwają dyskusje dotyczące autorstwa Arystotelesa części „Organonu” (za Kazimierzem Leśniakiem –
wstęp do Kategorie… (Arystoteles 1975: XIII-XVI)).
18
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„Dwa sądy, z których jeden tę właśnie cechę przedmiotowi przyznaje, jakiej mu
drugi odmawia, nie mogą być zarazem prawdziwe” (Łukasiewicz 1987: 11).

Psychologiczna zasada sprzeczności, ostatnia zaznaczona w tekście Arystotelesa,
dotyczy zjawisk psychicznych i wyrażona jest w zdaniach:

„Niemożliwością istotnie jest uważać, że tym samym jest być i nie być, jak to
zdaniem niektórych twierdził Heraklit. Nie musi przecież mówiący być przekonany o tym,
co mówi” (Arystoteles 1996: 167).

Łukasiewicz psychologiczną zasadę sprzeczności ubiera w takie słowa:

„Dwa przekonania, którym odpowiadają sądy sprzeczne, nie mogą istnieć zarazem
w tym samym umyśle” (Łukasiewicz 1987: 13).

Teoria językoznawstwa kognitywnego, odrzucając arystotelesowskie systemy
kategoryzacji i wyłożone przez myśliciela zasady sprzeczności, korzysta z teorii
kategoryzacji19 w oparciu o prototyp20 (Rosch 1978). Jej twórczynią jest Eleonor Rosch,
według której kategorie powstają w wyniku procesu tworzenia pojęć, w związku z czym
mają charakter poznawczy i dlatego nie odpowiadają segmentom otaczającego nas świata,
ale ludzkim przekonaniom, jakie te segmenty powinny być. Z tego wynika, że proces
kategoryzacji jest subiektywny, a jego wyjaśnienia należy szukać w doświadczeniu
zmysłowym (w procesach percepcji), wcześniejszym względem powstawania struktur
pojęciowych (Tabakowska 1995: 40).

Np. kategoria radialna (wg George’a Lakoffa) i model sieciowy (wg Ronalda Langackera).
„Prototypy obejmują bogactwo szczegółów, niekiedy właściwych tylko określonej kulturze, które z punktu
widzenia Arystotelesa musiałyby zostać uznane za przypadkowe. I tak, prototypowa filiżanka
(w społeczeństwach zachodnich) posiada uszko, wykonana jest z porcelany i pojawia się w towarzystwie
spodka; charakteryzuje się pewnym kształtem i rozmiarem; korzysta się z niej przy piciu gorącej herbaty lub
kawy i kupuje zwykle w zestawach sześciu sztuk. Żaden z tych atrybutów nie jest nieodzownie związany
z przynależnością do kategorii FILIŻANKA. Plastikowy pojemnik bez uszka i bez spodka, taki, jaki
wyjmujemy z automatu do kawy, nadal jest filiżanką, chociaż – trzeba przyznać – nietypową” (Taylor 2001:
70).
19
20
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Pierwsze stadia procesu percepcji opierają się o postrzeganie zmysłowe, dlatego
muszą być jednakowe dla wszystkich przedstawicieli gatunku ludzkiego. Kolejne stadia
mają już charakter psychologiczny, socjologiczny i kulturowy i dotyczą procesu
od percepcji do powstawania struktur pojęciowych, w związku z czym nie mają charakteru
uniwersalnego. Do powstawania struktur poznawczych przyczyniają się indywidualne
cechy osobowości, jednostkowe zdolności, poziom wykształcenia, system przekonań,
motywacji i wartości, status społeczny jednostek, kontekst kulturowy itp. Jak podkreśla
Tabakowska, wszystkie stadia tworzą ramy, w których przebiega proces przetwarzania
doświadczeń obiektywnego świata w jego subiektywną interpretację (Tabakowska 1995:
41).
Prototyp, pojęcie stanowiące punkt centralny w językoznawstwie kognitywnym,
uważa się za strukturę poznawczą, którą można odnieść do jakiegoś segmentu otaczającej
nas rzeczywistości lub w jakiś sposób z takim segmentem powiązać. Stanowi on niejako
„punkt odniesienia” dla danej kategorii – jej symbol. Prototypem jest najlepszy (w naszym
przekonaniu) egzemplarz będący przedstawicielem danej kategorii. Może to być również
tylko schemat, czyli zestaw cech, które powinny charakteryzować elementy danej
kategorii. Cechą konstytutywną kategorii jest nieostrość ich granic, w związku z czym
nakładają się one na siebie (co jest niezgodne z zasadami sprzeczności Arystotelesa).
Ponieważ w ramach jednej kategorii wyróżnić można elementy, które bardziej lub mniej
do niej pasują, im dalej od prototypów znajdują się te mniej przystające elementy, tym
większe prawdopodobieństwo nałożenia się na siebie dwóch lub więcej kategorii.
Kategorię zbudowaną w oparciu o prototyp można zatem przedstawić jako przestrzenną
konfigurację elementów usytuowanych wokół prototypu, który stanowi punkt centralny.
Elementy o charakterze nieprototypowym, zwane inaczej peryferyjnymi, otaczają centrum
kategorii; im mniej dany element zbliżony jest do prototypu, tym dalej znajduje się od jej
centrum (Tabakowska 1995: 42-43).
Co istotne, Tabakowska wskazuje na pragmatyczną stronę tworzenia kategorii
przez prototyp, gdyż podstawowe poziomy kategoryzacji to struktury najczęściej
potrzebne, czyli usankcjonowane przez ich użytkowników jako maksymalnie użyteczne.
Stanowią one punkt wyjścia dla tworzenia dalszych kategorii, to jest poziomów
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nadrzędnych i podrzędnych, które znajdują się na odpowiednich poziomach całej
hierarchicznej struktury21 (Tabakowska 1995: 44).
Zdaniem autorki (Ibidem: 45-46) przejście od klasycznej teorii kategorii do
kategoryzacji przez prototyp to przejście od metafizyki do epistemologii:

„Klasyczne kategorie miały odpowiadać rzeczywistemu światu, natomiast kategorie
definiowane przez prototyp są odbiciem obrazu świata w umyśle człowieka. Kategorie
klasyczne są zatem kategoriami nauki, kategorie prototypowe zaś – kategoriami potocznej
wiedzy o świecie”.

Podstawową tezę językoznawstwa kognitywnego można zatem ująć w słowa:

„[…] świat myśli i pojęć człowieka znajduje bezpośrednie odbicie w stworzonym
przez niego języku22” (Ibidem: 80).

Zbieżne stanowisko, jednak podkreślające odwrotny kierunek zależności myśli
i języka, reprezentują zwolennicy Teorii Piśmienności – nurtu badań nad systemami
komunikacji ludzkiej (ze szczególnym uwzględnieniem oralności i piśmienności), który
upatruje w tych systemach podstawowego czynnika kształtującego kulturę i umysł
człowieka. Trzon tej orientacji tworzyli uczeni działający na uniwersytecie w Toronto
m.in. Harold Innis, Marshall McLuhan, Erck Havelock, David Olson, czy Jack Goody,
których połączyła antropologiczna perspektywa refleksji nad systemami komunikacji.
Z czasem zaczęto nazywać ich „szkołą (komunikacji) z Toronto”.

21

Np.: ssak, pies, spaniel.
W podobnym duchu piszą i inni lingwiści, wśród nich Jerzy Bartmiński. Omawiając genezę pojęcia
językowego obrazu świata (JOS), w pierwszej kolejności odwołuje się do Sapira i Whorfa oraz hipotezy
„relatywizmu językowego”, jednak sięga dalej, w głąb historii i wskazuje na myśl lingwistyczną Wilhelma
von Humboldta i Leona Weisgerbera, przez oświecenie francuskie i włoskie, aż po samego Arystotelesa,
i jego „Retorykę” (Bartmiński 2007: 11). Zdaniem Bartmińskiego perspektywa kognitywisyczna jest
narzędziem umożliwiającym dotarcie do świata myśli człowieka nie tylko jako istoty indywidualnej, ale
także członka danej kultury. Jak podkreśla: „Postulatem kognitywizmu jest przyjęcie perspektywy
interpretacyjnej adekwatnej do kompetencji użytkowników tego języka, który jest przedmiotem analizy.
Tylko wtedy można pokazać głęboki wewnętrzny (poprzez konotację słowa) związek języka z kulturą
społeczności używającej tego języka. Znaczenie słowa, będąc rezultatem interpretacji świata, jest
zdeterminowane kulturowo” (Bartmiński 2007: 44-45).
22
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a w konsekwencji różnic między kulturami oralnymi a kulturami piśmiennymi, stanowiło
jedno z głównych pól badawczych Jacka Goody’ego (Goody 2006). Walter Jackson Ong,
podobnie jak Goody, swoje zainteresowania koncentrował wokół tych zagadnień (Ong
2011; Ong 2009). Wskazywał, jak ogromną rolę odgrywa pismo zarówno w sferze
psychicznej indywidualnego człowieka, jak i w wymiarze szeroko rozumianej kultury.
Oralność i piśmienność w zupełnie odmienny sposób wpływają na formę
komunikacji między ludźmi. Pierwotne kultury oralne, czyli takie, które nie zostały
skażone wynalazkiem, jakim jest pismo, i nie przeszły w związku z tym transformacji
mentalnej, a także kultury z reliktami oralności cechują się swoistym sposobem wyrażania
myśli. Do cech głównych tego sposobu należy (Ong 2011: 76-103):

1. addytywność zamiast upodrzędnienia;
Polega ona na tworzeniu opowieści przy pomocy zdań prostych łączonych spójnikiem
łącznym „i”. Pismo natomiast wprowadza porządek analityczny i racjonalny w narracji
poprzez zdania podrzędne złożone.

2. nagromadzenie zamiast analizy;
W celu wzmocnienia pamięci elementy myśli stanowią nie tyle całości, co związki
całości (określeń, zwrotów lub zdań podrzędnych – paralelnych bądź antytetycznych).
Zatem żołnierz jest zawsze dzielny, a księżniczka piękna. W piśmie unika się
stosowania klisz językowych.

3. redundancja lub obfitość;
Mowa nie daje takiej możliwości powrotu i wglądu w treść, jaką daje linearny tekst
pisany. Stąd w mowie potrzeba wielokrotnego powtarzania tego, co powiedziano, aby
utrwalić treści i zwiększyć szansę porozumienia między nadawcą a odbiorcą.
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4. zachowawczość czy tradycjonalizm;
Treści nie powtarzane na głos w kulturze oralnej zanikają, dlatego wyspecjalizowani
w przechowywaniu wiedzy starcy są wysoko cenieni. Jak zaznacza Ong, kulturom
oralnym nie brakuje jednak właściwej im oryginalności. Polega ona na wprowadzaniu
wariacji wcześniej opowiadanych historii, dostosowanych do typu audytorium tak, aby
uzyskana interakcja była obustronnie dynamiczna. Pismo, a zwłaszcza druk odebrały
znaczenie postaci mądrego starca na rzecz „młodego odkrywcy czegoś nowego”.

5. blisko ludzkiego świata;
Konceptualizowana i werbalizowana wiedza w kulturach oralnych jest ściśle związana
z ludzkim doświadczeniem. Brak uzależnionych od pisma kategorii analitycznych
powoduje, że jakiekolwiek zestawienia zawsze prezentowane są w kontekście
ludzkiego działania, a wiedza specjalistyczna przekazywana w trakcie terminowania
w zawodzie. Pismo natomiast dysponuje wykazami, spisami, klasyfikacjami, listami
i podręcznikami przechowującymi wiedzę.

6. zabarwienie agonistyczne;
Kultury oralne są silnie nacechowane agonistycznie. Współzawodnictwo widoczne jest
w częstym stosowaniu przysłów i zagadek, których celem jest wciąganie innych ludzi
do gry intelektualno-werbalnej. Słuchacze zwykle biorą w niej udział, odparowując
wypowiedzią trafniejszą bądź przeciwstawną.

7. empatia i zaangażowanie zamiast dystansu obiektywizującego;
Mowa zbliża do siebie poznającego i poznawane, gdyż są oni elementem jednego
kontekstu. To zbliżenie wzmaga poczucie zaangażowania, a czynna aktywność rodzi
empatię. Pismo działa wręcz przeciwnie. Oddzielając poznającego od poznawanego
stwarza między nimi dystans;
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8. homeostaza;
Społeczności oralne żyją w swoistej teraźniejszości. Nie posiadając pisma,
przechowują wiedzę w formie oralnej, która selektywnie traktuje wydarzenia minione.
To pozwala zachować równowagę i niwelować napięcia wynikające z nie zawsze
pozytywnie odbieranych doświadczeń. Jak zauważa Ong (2011: 89):

„Kultury oralne oczywiście nie mają słownika, ale i rozbieżności semantyczne są
nieliczne. Znaczenie każdego słowa jest regulowane tym, co Goody i Watt nazywają
„bezpośrednią ratyfikacją semantyczną”, to znaczy rzeczywistymi sytuacjami
życiowymi, w jakich używa się słowa tu i teraz. Umysłu oralnego nie interesują
definicje. Słowa nabierają znaczenia tylko w swoim rzucającym się w oczy, realnym
środowisku [habitat], które nie jest, jak w przypadku słownika, zbiorem innych słów,
zawiera bowiem gest, załamanie głosu, wyraz twarzy oraz całą egzystencjalną sytuację
człowieka, w jakiej zawsze pojawia się rzeczywiste, mówione słowo. Znaczenia słowa
wyłaniają się ciągle z teraźniejszości, choć oczywiście dawne znaczenia ukształtowały
znaczenie obecne na wiele różnych sposobów, obecnie niemożliwych już do ustalenia”.

9. sytuacja zamiast abstrakcji;
Kultury oralne używają pojęć sytuacyjnie. To oznacza, że zawsze występują
w kontekście swej funkcjonalności, dzięki czemu są minimalnie abstrakcyjne,
a maksymalnie bliskie realnego życia człowieka.

Umiejętność ujęcia myśli w formie pisemnej wiąże się z wieloma konsekwencjami
językowo-mentalnymi. Pismo przede wszystkim odciąża pamięć i kieruje myśl w stronę
linearnego, abstrakcyjnego ujmowania rzeczywistości. Wiedza zapisana, której nie trzeba
przechowywać w pamięci, może być dalej rozwijana. Co ważne z komunikacyjnego
punktu widzenia, pismo izoluje człowieka w tym sensie, że nie wymaga obecności
drugiego człowieka i otaczającego ich kontekstu podczas jego aktualizacji.
Kultury oralne, a także kultury z reliktami oralności bazują na tych wszystkich
zabiegach językowo-mentalnych, które wzmacniają ich zdolności mnemotechniczne.
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doświadczenie i związane z nim komunikaty niewerbalne składające się na kontekst
sytuacyjny, a przede wszystkim posiadające język bogaty w różnorodne środki
lingwistyczne ułatwiające zapamiętywanie komunikatu i jego transmisję.

***

Zarówno hipoteza Sapira-Whorfa, jak i perspektywa kognitywistyczna podejmują
problematykę związku języka z myśleniem. Niezależnie od stanowiska, czy to język
determinuje sposoby myślenia, czy myślenie determinuje stosowany język, ich
współzależność i kooperacja bierze aktywny udział w procesach komunikacji. Zgodnie
z ideą relatywizmu językowego zaproponowaną przez Whorfa partnerzy komunikacji
pochodzący z odrębnych kręgów kulturowych nie mają szansy na osiągnięcie pełnego
porozumienia ze względu na fakt, że prezentują odmienne kompetencje, które są efektem
odmiennej percepcji rzeczywistości, która z kolei wynika ze stosowanego odmiennego
systemu językowego. Językoznawstwo kognitywne, powstałe w ramach cywilizacji
zachodniej, próbuje zerwać z wielowiekową tradycją językowo-mentalną, którą
wyznaczyły dzieła Arystotelesa. W tym miejscu zgodzi się z myślą Whorfa, który
stwierdza:

„Kultura Zachodu dokonała za pośrednictwem języka pewnej doraźnej analizy
rzeczywistości i nie dopuszczając myśli o korekcie utrzymuje, iż jest to analiza ostateczna.
Jedynymi korektorami mogą tu stać się inne języki, które wieloletnia ewolucja
doprowadziła do analiz zupełnie innych, choć logicznie równoważnych” (1982: 330).

Problematyka fundamentów, na których opiera się język i związane z nim
myślenie, kieruje uwagę w stronę innych języków, dla których nieznana jest logika
wypracowana przez Arystotelesa, a w konsekwencji zawarty w języku zachodni
racjonalizm. Położenie większego nacisku na empiryzm oraz takie wartości, które
wynikają z doświadczenia nie uporządkowanego w arystotelesowskie kategorie, przybliża
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Zachód do innych cywilizacji. Poruszanie się po wspólnej płaszczyźnie wynikającej
z podobnej językowo-mentalnej percepcji rzeczywistości jest krokiem w stronę wzrostu
efektywności w komunikacji międzykulturowej. Nie ulega wątpliwości, że charakter
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Chomsky’ego, zależy od fundamentów językowo-mentalnych danej kultury. Upodobnienie
tych fundamentów przez dwie odmienne kultury oznacza upodobnienie kompetencji ich
członków. A to wpływa na zwiększenie szans na osiągnięcie porozumienia
komunikacyjnego przedstawicieli różnych kultur. Pytanie – czy odrzucenie dorobku
filozoficznego Arystotelesa nie zatrzęsie fundamentami kultury Zachodu i nie naruszy
wielowiekowo kształtowanej tożsamości? Czy rezygnacja z własnej tożsamości na rzecz
osiągania porozumienia z innymi kulturami jest sukcesem czy porażką?

Przykład chiński

Jerome Seymour Bruner twierdzi (2006), że między jednostką ludzką a kulturą
zachodzi szczególnego rodzaju relacja, która opiera się na zasadzie sprzężenia zwrotnego.
Człowiek, a dokładniej jego umysł, tworzy kulturę, która to z kolei kształtuje umysł
człowieka. To, jaki charakter ma kultura, zależy od ludzi, którzy ją tworzą i którzy
jednocześnie są przez nią kształtowani. Aby móc zatem coś powiedzieć o kulturze, nie
można pomijać umysłów jej uczestników, lecz jednocześnie aby powiedzieć coś o umyśle
człowieka, należy odwołać się do jego kultury.
Między umysłem człowieka a kulturą istnieje coś, co pozwala na tę wzajemnie
zależną relację. To językowo wyrażona myśl. Myśl – język – kultura to nić, po której
przebiega – w obu kierunkach – kognitywistyczna analiza otaczającego świata (Kurcz
2011; Taylor 2001). Takiej strategii trzymają się współcześni badacze zajmujący się
zdolnościami poznawczymi człowieka. Co więcej, pomysł ten nie ogranicza się do
zachodniego kręgu kulturowego. Marcel Granet w 1920 roku jako jeden z pierwszych
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opisał związek języka i myślenia u Chińczyków w: „Quelques particularités de la langue et
de la pensée chinoises”. Niemal pół wieku później Hajime Nakamura w swoim dziele
„Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie – Chiny – Tybet – Japonia” potwierdził
przekonania Graneta o podstawności i potrzebie poznania związku między myśleniem,
językiem a kulturą ludzi Wschodu.
Choć Nakamura podkreśla, że dychotomiczne postrzeganie Wschodu i Zachodu jest
działaniem zbyt uproszczonym (2005: 22), dokonuje pewnych uogólnień. Swoje
postępowanie tłumaczy przekonaniem, że w naukach społecznych uzasadnione jest
ekstrapolowanie cech jednostkowych na kulturę, gdyż ludzie, zwykle nieświadomie,
działają w zgodzie ze wzorami w niej panującymi. Zatem „sposoby myślenia”, choć wiążą
się z działalnością indywidualną, zawsze są odbiciem społecznych wzorów myślenia
(Ibidem 2005: 23).
Rozważania nad systemem myślenia Chińczyków Nakamura rozpoczyna
od stwierdzenia słabego rozwoju nauk nomotetycznych i wynikających z tego faktu
konsekwencji:

„W chińskiej tradycji nie poświęcano wiele uwagi formułowaniu ogólnych praw.
Być

może,

wynikało

to

częściowo

z

braku

skłonności

do generalizowania

i nominalistycznego charakteru myśli chińskiej (…). Szacunek dla indywiduum23
i konkretu oraz brak zainteresowania uniwersaliami sprawiły, że nie odkrywano praw,
które porządkują wiele szczegółowych danych. To odpowiadało brakowi ścisłych reguł
językowej ekspresji. Nieistotność zasad językowych lub nieuświadomienie sobie potrzeby
ich formułowania oznaczało, że nie rozwinięto gramatyki. W przeciwieństwie do Greków
i Hindusów starożytni Chińczycy nie stworzyli żadnych dzieł na temat gramatyki czy
składni, chociaż prowadzili dokładne badania i tworzyli opracowania dotyczące znaków
pisma chińskiego, fonetyki, etymologii itp. I chociaż niektórzy chińscy mnisi pielgrzymi
zapoznali się z gramatyką indyjską, to jednak sami nie podjęli prób stworzenia
analogicznej gramatyki języka chińskiego w formie naukowego opracowania. Gramatyka

23

Na Zachodzie przyjęło się uznawać kulturę chińską za stricte kolektywistyczną.
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jako nauka była bardzo ważna w historii filozofii indyjskiej, w Chinach natomiast
rozwinęła się dopiero pod wpływem cywilizacji zachodniej” (Ibidem: 193).

W konsekwencji logika, która zajmuje się zasadami wyrażania myśli, również się
tam nie ukształtowała. Mimo wprowadzenie logiki buddyjskiej do Chin, niewiele prac na
jej temat zostało przetłumaczone na język chiński, z wyjątkiem tych najmniej
skomplikowanych, a dzieła indyjskie dotyczące epistemologii zupełnie pominięto. Jak
podkreśla Nakamura:

„Studia logiczne nie mające oparcia w tradycyjnej mentalności chińskiej nigdy nie
miały większego znaczenia i nie wywarły dużego wpływu na późniejszą myśl chińską.
Większość chińskich uczonych uznała jedynie autorytet kanonu” (Ibidem: 196).

Ponieważ prawdziwego sensu nie można zrozumieć dzięki ogólnym twierdzeniom,
ale tylko poprzez konkretne doświadczenia (Ibidem: 201), Chińczycy rzadko stwarzają
uniwersalia bez odniesień do konkretnych pojęć. Wierzą głównie doświadczeniom
zaczerpniętym drogą zmysłową, skąd bierze się realizm dominujący w ich literaturze, ale
i w życiu codziennym. Poprzez percepcję, zwłaszcza wzrokową, Chińczycy intuicyjnie
próbują rozumieć otaczającą ich rzeczywistość. Gdy spotykają się z abstrakcją,
przekształcają ją w postać konkretnego wyobrażenia, aby móc ją przyswoić (Ibidem: 185).
Ten konkretyzm uwidacznia się również w języku. Nakamura przytacza za
Granetem (1920), że w „Księdze pieśni”, jednym z kanonicznych dzieł konfucjańskich,
występuje osiemnaście słów, które mogą odpowiadać pojęciu „góra”, określanemu przez
jeden lub kilka przymiotników, i dwadzieścia trzy określenia konia. Podobna zasada
dotyczy stosowania liczb, która wyraża się np. w zwrocie „koń na tysiąc li24”, co oznacza
„koń, który jest w stanie przebiec 500 km” (Nakamura 2005: 183). Inny przykład to
określenie rożnych sposobów „noszenia”, dla których używa się słów: dan, zhi, ren, yun,
ban, bao, dai, zhuo w zależności od sposobu noszenia i rodzaju noszonego przedmiotu
(Ibidem: 189). To, że chińskie słowa są bliższe nazwom własnym niż rzeczownikom
24

Li – jednostka odległości równa ok. ½ km.
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pospolitym, wynika z faktu, że nie wykształciła się świadomość związku pojęć ogólnych
ze szczegółowymi. To sugeruje natomiast, że pewne założenia językoznawstwa
kognitywnego, które rozwinęło się na Zachodzie dopiero w XX wieku, są immanentnie
wpisane w chińską tradycję językową.

„Xunzi25 doskonale zdawał sobie sprawę z tego problemu. Rozróżniał on nazwy
ogólne bądź powszechne (gongming) i nazwy konkretne (bieming), ale nigdy nie
uświadomił sobie w pełni idei „definicji”, jak Arystoteles. Nie był przecież logikiem.
Dlaczegóż więc miałby ją sobie uświadomić? Był tylko jeden Arystoteles! Jednak brak tej
świadomości

u

chińskiego

filozofa,

tak

bardzo

zaawansowanego

w logicznym

rozumowaniu, jest przejawem ogólnego braku u Chińczyków teoretycznej świadomości
genus i differentia” (Ibidem: 190).

Nakamura (2005: 181-182) stwierdza, że w języku chińskim występuje obfitość
słów określających obiekty i kształty, ale jednocześnie ubóstwo czasowników
wyrażających zmiany i przekształcenia; w myśli chińskiej ujawnia się dążenie
do konkretyzowania środków przekazu. Autor wskazuje:

„W

sposobie

myślenia

Chińczyków

czasami

uwidacznia

się

tendencja

do pojmowania niektórych zjawisk statycznie, co z kolei znajduje odzwierciedlenie
w pewnych rodzajach ekspresji językowej” (Ibidem: 207).

I tu podaje przykład – w języku chińskim brak słowa, które precyzyjnie
oddawałoby znaczenia „stać się”. Chińczycy posiadają słowo cheng – dokonać i wei –
połączenie słów „być” i „czynić”. Istnieje natomiast czasownik gai – zmieniać. Na tej
podstawie Nakamura stwierdza, że Chińczycy ujmują pewne zjawiska statycznie – i tu,
wydaje się, popełnia błąd. Patrząc na to zagadnienie przez pryzmat filozofii taoistycznej,
której istotą jest zjawisko przemiany, wydaje się, że termin „stać się” nie miał możliwości

Xunzi – konfucjanista z III w. przed Chrystusem (298?-238?); obok Konfucjusza (551-497) i Mencjusza
(371?-289?) trzecia największa postać szkoły literati (szkoła konfucjańska) (Feng 2001: 164-176).
25
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zaistnieć, i to właśnie ze względu na fakt dynamicznego postrzegania świata
proponowanego przez tę filozofię.
Co więcej, Nakamura wskazuje na niejednoznaczność gramatyczną języka i myśli
chińskiej. W chińskim rzadko występują słowa odpowiadające w językach zachodnich
przyimkom, spójnikom, i zaimkom względnym. Nie ma rozróżnienia na liczbę pojedynczą
i liczbę mnogą. Jeden znak ren – może oznaczać zarówno „człowiek”, „ludzie”, „kilka
osób” czy „ludzkość”. Mnogość wyrażana jest poprzez dodanie liczebnika do rzeczownika
wu (5) ren, reduplikację ren ren, dodanie do rzeczownika słowa zhu – zhu ren. Znak deng
może być zastosowany jako sufiks wyrażający mnogość, ale także oznacza „et cetera”.
I tak niu deng może oznaczać „bydło” lub „bydło, konie i owce” (Ibidem: 192). W języku
chińskim nie istnieją ustalone wykładniki gramatyczne czasu lub trybu czasowników;
również brak przypadków. Ponadto jeden wyraz może funkcjonować jako rzeczowniki,
czasownik bądź przymiotnik. Występują także anakoluty26 i zmiany podmiotu w obrębie
jednego zdania – Chińczycy zwykle go pomijają. O wyborze określonego znaczenia często
decyduje intuicja i kontekst. Wyżej wymienione niejednoznaczności nie sprzyjały
wyrażaniu myśli abstrakcyjnej i powodowały, że język chiński w pewnym stopniu stanowił
barierę dla rozwoju myśli logicznej w zachodnim rozumieniu. Jak podkreśla Nakamura
(2005: 191):

„[…] z punktu widzenia wielu aspektów logiki i filozofii praktycznej lingwistyczne
wyróżnienie kategorii liczb nie jest konieczne. Natomiast rozróżnienie liczby pojedynczej
i mnogiej jest niezbędne w rozwoju logiki matematycznej”.

Akcentowanie konkretnych przykładów uwidacznia się nie tylko na poziomie
słowa, ale także na poziomie tekstu. Tendencję do zwracania uwagi raczej na szczegóły niż
ogólne sformułowania, zdaniem Nakamury, widoczne są w wielu aspektach kultury
chińskiej. Cieszące się największym poważaniem klasyczne dzieła, stanowiące tak zwany
„Pięcioksiąg”, przez wieki uznane były za źródło norm regulujących ludzkie życie. Jednak

Anakolut – (gr. pozbawiony związku, nielogiczny) konstrukcja składniowa, której kolejny człon nie
zgadza się z poprzednim pod względem gramatycznym (Jaworski 2007).
26
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zawiera on głównie opisy poszczególnych zdarzeń i przedstawienia określonych faktów,
jednocześnie nie podając żadnych ogólnych zasad ludzkiego postępowania (Ibidem: 200).
Ów konkretyzm obecny na wszystkich poziomach językowych przekłada się na sposób,
w jaki Chińczycy kształtują własne postawy etyczne:

„Model myślenia Chińczyków przejawia się w ich sposobie wyjaśniania pojęć
i nauczania innych, polegającym

na wykorzystywaniu

konkretnych przykładów.

Dla większości Chińczyków etyka nie jest częścią prawa uniwersalnego. Opanowują ją
poprzez poszczególne doświadczenia, a następnie wykorzystują do uświadomienia sobie
prawdy o człowieku. Taką postawę można zauważyć w Analektach (Lunyu)27,
a szczególnie w buddyzmie zen. Ludzie są tam przedstawiani w konkretnych sytuacjach,
określonych w czasie i przestrzeni, a ich doświadczenia zmieniają się w każdym
momencie. Oznacza to, że dwie osoby nie mogą przeżyć dokładnie tego samego” (Ibidem:
202).

Chińczycy kładą szczególny nacisk na fakty w dziedzinie historii i nauk
społecznych. Ich zdaniem im bardziej złożony jest opis, tym wartość dzieła wzrasta,
co często powoduje brak zwięzłości komplikujący teksty historyczne. Ponadto teksty
te obfitują w liczne środki stylistyczne, odwołujące do minionych zdarzeń, w tym aluzje
do cytatów, co także utrudnia ich odczytanie28. Wszystko to wynika z szacunku, jakim
mieszkańcy Państwa Środka darzyli własną przeszłość. Konserwatyzm i zasada status quo
były powszechne, a pomoc w ich utrzymaniu stanowiły pisma klasyczne kultury chińskiej
wchodzące w skład kanonu konfucjańskiego. Chińczycy pragnęli:

„[…] traktować tradycyjną wiedzę jako solidną podstawę poznania w każdej
dziedzinie i nie pozwalali na to, aby rozum i wnioskowanie zastąpiły tradycyjna naukę
chińską. Utrzymywali też, że święte księgi są większymi autorytetami niż wiedza oparta na
rozumie i wnioskowaniu” (Ibidem: 214).
Lunyu – „Dialogi konfucjańskie”, zbiór wypowiedzi i rozmów przeprowadzonych przez Konfucjusza
z uczniami, zredagowane prawdopodobnie w IV w. przed Chrystusem.
28
M.in. takie zabiegi, jak euhemeryzm, czyli urealnianie postaci mitycznych.
27
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Kult przeszłości i podkreślanie autorytetu klasyki powstrzymywały Chińczyków od
swobodnego myślenia29 (Ibidem: 215). Więcej:

„Ten rozpowszechniony w Chinach sposób myślenia, który idealizuje przeszłość,
siłą rzeczy doprowadził do uznania teraźniejszości i przyszłości za zepsute. Dlatego mówi
się, że chińska myśl jest pesymistyczna i nieukierunkowana ku przyszłości” (Ibidem: 214).

Być może taka postawa była jedną z przyczyn30 nie rozwinięcia nowoczesnej nauki,
na kształt tej, która pojawiła się na Zachodzie. Indukcyjny charakter badań prowadzonych
przez Chińczyków, wyrażający się poszukiwaniem precedensów i faktów został
w pewnym momencie zastąpiony dedukcją opartą na autorytecie dzieł klasycznych,
co przyczyniło się do zablokowania rozwoju nauk nomotetycznych (Ibidem: 194). Więcej,
słaby rozwój nauk ścisłych torował drogę konkretyzmowi, a ów nie stymulował rozwoju
wyobraźni:

„Przywiązanie do wrażeń zmysłowych i opieranie na nich idei sprawiło, że stali się
oni szczególnie wrażliwi na złożoną różnorodność zjawisk, nie interesowały ich za to
prawa ogólne i abstrakcyjnie przedstawiana jedność wszystkich rzeczy. Dla tego zjawiska
bardziej charakterystyczna jest różnorodność niż podobieństwo. W konsekwencji
Chińczycy, którzy byli uzależnieni od zjawisk postrzegalnych zmysłowo i cenili szczegóły,
są wrażliwi na ich różnorodność. Rzadko jednak próbują myśleć o uniwersalnym
znaczeniu praw, które tę różnorodność regulują. (…) Ich postawa polegająca na obserwacji
tych tylko rzeczy, które mogą stanowić konkretne doświadczenie i które są bezpośrednio
postrzegane za pomocą zmysłów, osłabia moc ich wyobraźni” (Ibidem: 219).

Etymologicznie chińskie słowo „uczyć się” oznacza „naśladować” (Nakamura 2005: 216).
Człowiek jako część przyrody nie stawał z nią w konflikcie. Idea, by podporządkować naturę za pomocą
eksperymentalnych manipulacji, by poznać prawa nią rządzące, pojawiała się sporadycznie. Taka postawa
również blokowała rozwój nauk przyrodniczych w Chinach (Nakamura 2005: 278).
29
30
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Z tą tezą warto polemizować. Skupienie na konkretnych doświadczeniach wcale nie
osłabia wyobraźni, gdyż nie musi się ona realizować w obszarze abstrakcyjnym (Nęcka
2006: 64-76). Obserwując kulturę materialną Chińczyków można wręcz odnieść wrażenie,
że nie brak w niej wręcz wyrafinowanej, z zachodniego punktu widzenia, pomysłowości.
Jest ona obecna także w formie ortografii chińskiej (ilości znaków i sposobach ich
kaligrafii) i niejednoznacznej gramatyce. Ewentualnej słabości wyobraźni można by
doszukiwać się w treściach, nastawionych głównie na kopiowanie dzieł klasycznych
i występujących w nich motywów literackich, jednak taki stan rzeczy warunkowany był
wieloma innymi społeczno-kulturowymi względami.
Chińczycy przez stulecia głównie koncentrowali się na bieżącym, codziennym
życiu człowieka, co prowadziło do narodzenia się światopoglądów materialistycznego
i świeckiego (Nakamura 2005: 236). Ich zasadą przewodnią jest utylitaryzm i pragmatyzm
oraz warunkujący je zdrowy rozsądek. Uwidacznia się on w różnych sferach życia
indywidualnego i publicznego:

„Na pierwszy rzut oka Chińczycy sprawiają wrażenie obojętnych na logiczną
precyzję. Sposoby wyrażania się w języku chińskim są bardzo dwuznaczne, historycznym
faktem jest zaś niewykształcenie się logiki formalnej (poza krótko istniejącą szkołą
moistyczną31). Nieprzykładanie wagi do zasad logiki formalnej nie oznacza jednak od razu
nieracjonalności. Powszechnie wiadomo, że filozofia chińska, ze względu na swój
racjonalistyczny charakter, wywarła wielki wpływ na oświeceniową filozofię Zachodu.
(…) Jeżeli „racjonalność” oznacza myślenie praktyczne i utylitarne, to raczej Chińczycy,
nie zaś ludzie Zachodu, są racjonalistyczni” (Ibidem: 32).

Warto tu zaznaczyć, że podejście racjonalne Chińczyków dotyczy także kwestii,
które na Zachodzie zawsze budzą żywe emocje, to jest wyznania wiary i związanych z nim
praktyk. W sprawach religijnych Chińczycy stosują zasadę racjonalnego osądu, który
uwidacznia się w ich synkretycznym i pełnym kompromisu traktowaniu tych zagadnień.
Mojia – szkoła moistów założona przez Mozi (479?-381?), szczególnie znana z głoszenia „wzajemnej
wszechogarniającej miłości” (Feng 2001: 56-68). Szkoła nazw mingjia, podejmowała problemy klasyfikacji
i dialektyki (Feng 2001: 92-106), podobnie jak późniejsi moiści (Feng 2001: 137-141).
31
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Chińskie filary filozoficzne

W analizie związku myśli, języka i kultury nie sposób pominąć tak zasadniczej
kwestii, jak rozwój i charakter myśli zawartej w tak istotnej części kultury, jaką jest
filozofia.
Zarówno taoizm, jak i konfucjanizm to nurty filozoficzne wywodzące się rdzennie
z kultury chińskiej. Buddyzm, który pojawił się w Chinach w I wieku po Chrystusie
również wywarł ogromny wpływ na kształt kultury chińskiej, pozostawiając w niej trwałe
ślady (Feng 2001: 273-300). Jednak z racji tego, że konfucjanizm przez wiele lat odgrywał
w Państwa Środka rolę doktryny państwowej i ze względu na wpływ, jakiego dokonał
także poza jego granicami, to on uznawany jest za rdzeń filozofii chińskiej i cywilizacji
konfucjańskiej
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. Więcej, jako nurt wielce ceniący sobie zarówno piśmienność, jak

i erudycję w zakresie dzieł klasycznych, pełnił kluczową rolę w ewolucji języka i jego
pozycji w kulturze chińskiej.
Źródłem konfucjanizmu są myśli głoszone przez Konfucjusza, Kong Fuzi 孔夫子
– chińskiego myśliciela, żyjącego w latach 551-479 przed Chrystusem. Nurt filozoficzny,
który z nich wyrósł, kładzie nacisk na studiowanie i przekazywanie starożytnych pism
klasycznych (stąd nazwa ruxue – nauka uczonych), zawierających tradycję i doktrynę
literati, ponadto obejmujących program społeczno-polityczny, system etyczny i spuściznę
religijną. Klasyczne księgi konfucjańskie w tradycji chińskiej spełniały cztery funkcje:
były podstawowymi podręcznikami dla studentów, przewodnikiem życia, pniem, z którego
rozrosły się rozmaite gałęzie konfucjanizmu i miały zastosowanie polityczne (Yao 2009:
53). Zawarte w nich zasady moralne były na eksponowanym miejscu (na Zachodzie
konfucjanizm uznawany jest za system etyczny33), obracały się wokół związków
rodzinnych, szczególnie wypełniania obowiązków względem siebie (Künstler 2007: 74).
Do cywilizacji konfucjańskiej zalicza się: Chiny (bez Tybetu), obie Koree, Singapur, Tajwan, Wietnam
i Japonię (którą Samuel Huntington traktuję jednak oddzielnie).
33
„Konfucjanizm był, podobnie jak buddyzm, jedynie etyką (…). Jednak, w jaskrawym przeciwieństwie do
buddyzmu, był wyłącznie wewnątrzświatową moralnością ś w i e c k ą. I – w jeszcze jaskrawszym doń
przeciwieństwie – próbą dopasowania się do świata, jego porządków i konwencji, ba, w ostatecznym
rozrachunku jedynie ogromnym kodeksem maksym politycznych i reguł społecznego dobrego obyczaju dla
wykształconych światowców” (Weber 2006: 132).
32
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Rodzina była i jest podstawową komórką wspólnoty. A harmonijna rodzina to harmonijne
społeczeństwo i państwo.
Droga (dao) ma fundamentalne znaczenie dla konfucjańskiego światopoglądu (Yao
2009: 141-190) i odnosi się do kwestii ostatecznego znaczenia ludzkiej egzystencji. Droga
bierze początek od Nieba i Ziemi, jest fundamentem harmonijnego wszechświata.
Jednostki mają obowiązek praktykować Drogę we własnym życiu. Czołowe miejsce
w konfucjańskim światopoglądzie zajmuje zasada tianren heyi, czyli harmonijnej jedności
Nieba i ludzkości. Niebo, ludzie i harmonia to trzy konstytutywne człony Drogi
Konfucjańskiej. Droga Nieba, Droga Ludzi i Droga Harmonii stanowią jedną Drogę i są
wzajemnie nierozłączne.
Max Weber w obszernej publikacji na temat religii światowych wskazuje
na wyraźny synkretyzm obecny w chińskiej filozofii. Objawia się on w przenikaniu
konfucjańskiej ortodoksji z drugim silnym nurtem filozoficznym powstałym w Chinach,
taoistyczną heterodoksją, która czerpała źródła z „Księgi drogi i cnoty” autorstwa Laozi 34.
Weber zaznacza:

„Podstawowa kategoria tao (…), która później stanowiła wyznacznik heterodoksji
odróżniający „taoistów” od „konfucjanistów” była trwale wspólna

o b u

szkołom

i w ogóle w s z e l k i e j myśli chińskiej. Podobnie jak wspólni byli wszyscy dawni
bogowie. „Taoizm” wzbogacił wszelako panteon o liczne bóstwa, w oczach ortodoksji
nieklasyczne, przede wszystkim przez apoteozę ludzi – zmodyfikowaną formę
makrobiotyki. Wspólna obu była również literatura klasyczna, tyle że w wypadku
heterodoksów Laozi doszły d o n i e j Daodejing oraz pisma Zhuanga35, które przez
konfucjanistów odrzucane były jako nieklasyczne. Jednak również sam Konfucjusz (…)
nie odrzucił p o d s t a w o w y c h kategorii przeciwników, w tym także Wuwei (laissez
faire) i najwyraźniej o k a z j o n a l n i e zbliżał się do nauki o magicznej charyzmie
człowieka b e z czynnego, osiągającego doskonałość w tao” (Weber 2006: 150).

Nie wiadomo, czy Laozi to postać historyczna. Zgodnie z tradycją miał być mędrcem starszym
od Konfucjusza o jedno pokolenie. Jego autorstwo „Daodejing” poddawane jest w wątpliwość (jak napisała
Wójcik we wstępie do Księgi dao i de (Laozi 2006: 7).
35
Zhuang – Zhuangzi (ok. 369-ok.286), największy spośród wczesnych taoistów (Feng 2001: 121-136).
34
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Mimo że tao oznaczało to samo dla Konfucjusza, co dla Laozi36 (Weber 2006:
151), w przypadku taoizmu wiązało się ono z mistycyzmem, a nie realizmem. Taoiści byli
zwolennikami kontemplacji i uznawali możliwość osiągnięcia stanu zbawienia w drodze
apatycznej ekstazy, w przeciwieństwie do konfucjanistów, którzy kierowali swoje
zainteresowania w stronę wykształcenia, biurokracji, urzędów i państwa. Weber (2006:
153) podkreśla:

„Pojęcie świętości (sheng), mające dla Laozi zasadnicze znaczenie, w systemie
konfucjańskim nie odgrywa żadnej roli”.

Taoiści wykazywali obojętność wobec świata, podczas gdy konfucjaniści pragnęli
się do niego dopasować i go zreformować (Ibidem: 156). Jednostką nadrzędną dla
konfucjanistów było społeczeństwo i utrzymanie w nim porządku i harmonii. Ponadto
każdy mógł osiągną cnotę poprzez zgłębianie wiedzy zawartej w kanonie i wykorzystanie
jej dla celów zbiorowych.

Dao

Klasyczna księga taoizmu, jaką jest Daodejing, której autorem, według tradycji, jest
Laozi, w pierwszym zdaniu wskazuje na język i jego rolę w dekonstrukcji rzeczywistości.
„Księga drogi i cnoty” rozpoczyna się od następującego stwierdzenia:

„Dao, które może być nazwane, nie jest wiecznym dao (changdao 常道). Nazwa
(ming 名), która może być nadana, nie jest wieczną nazwą (changming 常名). Bez nazwy

36

Z takim stwierdzeniem nie zgadza się Feng (2001: 191).
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(wuming 无名) – oto jest początek nieba i ziemi. Nazywanie (youming 有名) jest matką
wszystkich rzeczy i spraw (物)” (Laozi 2006: 26).

W tych pierwszych zdaniach Laozi wykazuje się świadomością odrębności
przedmiotu znaczonego od znaczącego, którą wieki później de Saussure określił mianem
signifié i signifiant. Więcej, autor wskazuje na nietrwałość nazw, ich arbitralność
i wynikający z tego relatywizm. Nadawanie nazw jest elementem konstruktywistycznym
i stanowi porządek rzeczy, jednak nie dotyczy kwestii obiektywnych, do których należy
istota dao.
Podobnie ujmuje to zagadnienie Wang Bi. Żyjący w latach 226-249 twórca
słynnych komentarzy do Daodejing, dzięki którym także wpłynął na rozwój neotaoizmu37,
w omówieniu księgi mistrza wskazywał:

„Ten, kto rozprawia, sprzeciwia się wieczności (chang 常); kto nazywa, oddziela
to, co nazwane, od natury (ziran 自然); kto rozpatruje, biorąc pod uwagę egoistyczne cele,
niszczy naturę (xing 性) tego, co bada; kto usiłuje precyzyjnie uchwycić, traci kontakt ze
źródłem [w którym to, co zaistniało, ma swój początek]. Dlatego mędrzec nie bierze mowy
za przewodnika, a tym samym nie sprzeciwia się wieczności; nie nazywa, a tym samym
nie oddziela się od natury; nie ma własnych celów, a tym samym nie niszczy natury
[rzeczy]; nie stara się określić reguł, a tym samym nie traci kontaktu ze źródłem” (Laozi
2006: 17).

Wang Bi to, co mowa czyni z myśleniem, traktuje poniekąd analogicznie do tego,
co, według Onga, pismo uczyniło z mową. Użycie mowy w celu nazywania, analizowania
i porządkowania rzeczywistości obdziera ją z jej prawdziwej natury. Mędrzec, chcąc
dotrzeć do jej istoty, nie kieruje się językiem, gdyż prawdziwe poznanie dokonuje się
z jego pominięciem. Język fałszuje rzeczywistość, daje jej zniekształcone odbicie.
Prawdziwe poznanie może zaistnieć wyłącznie bez pośrednictwa języka, a to oznacza,

Neotaoizm – nowy termin określający nurt filozoficzny znany w III i IV w. jako xuanxue, czyli „ciemna
nauka; stanowił kontynuację taoizmu zmodyfikowanego pod wpływem buddyzmu (Feng 2001: 246-272)
37
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że nie może być przekazywane w postaci komunikacji werbalnej. Nie będąc
komunikowalnym, poznanie pozostaje wyłącznie indywidualnym doświadczeniem.
Nie może zatem stać się przedmiotem transmisji i edukacji, czyli wiedzy powszechnej.
Dotyczy to zwłaszcza pojęcia dao.
Czym jest dao zdaniem Laozi?

„Dao jest puste, ale użyj (yong 用) je – [jego pojemność] prawdopodobnie jest nie
do wyczerpania. O! Bezdenne, być może to jest przodek wszystkiego. Ono – przytępiające
swą przenikliwość. Ono – uwalniające się z zamętu. Ono – miarkujące swój blask. Ono –
jednoczące się z pyłem świata. Głębokie i nieustające – wydaje się żyć. Ja nie wiem, czyim
synem ono jest” (Ibidem: 32).

To bardzo specyficzna „definicja” podstawowej kategorii filozofii chińskiej.
Z zachodniej perspektywy, naznaczonej arystotelesowskim myśleniem, takie określenie
istoty dao de facto nie ma nic wspólnego z definicją. Nic ono nie wyjaśnia, nie kieruje do
desygnatu, gdyż istotą (!) dao nie może być wszystko (poza analogią do monoteistycznych
koncepcji transcendentnego Boga). Z drugiej strony dao przypomina rodzaj formy, co
zachodni strukturaliści przyjęliby z zadowoleniem. Dao jako struktura, która wypełnia się
treścią, jako forma elementarna wszystkich rzeczy, które się w niej mieszczą, nabiera
sensu dla umysłu wychowanego w greckiej tradycji filozoficznej. Jednak Wang Bi
stwierdza:

„Dao, które może być nazwane, i nazwa, która może być nadana, wskazują (zhi 指)
na rzeczywistość (shi 事) lub na formę (xing 形). Żadna z nich nie jest wieczna. Dlatego
dao nie może być wyrażone w języku i [żadna] nazwa nie może być [w tym przypadku]
nadana” (Ibidem: 26).

Jednak i zastosowanie pojęcia struktury dla dao nie jest pomysłem trafionym, jako
że, zdaniem zachodnich strukturalistów, ma ona być uniwersalną i trwałą. Nasuwa się
zatem pytanie, jak może dojść do porozumienia w komunikacji międzykulturowej między
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Chińczykami a przedstawicielami cywilizacji zachodniej, kiedy brak odpowiednich
narzędzi, żeby przetłumaczyć fundamentalny termin filozofii chińskiej, na którym opiera
się cała cywilizacja konfucjańska? Chińczycy mają klucz do tego terminu. Ukrywa się on
w ich dorobku cywilizacyjnym – języku, filozofii, mentalności i kulturze, które określają
kompetencje. Zachód, bazujący na odrębnym sposobie porządkowania rzeczywistości,
dysponuje odmiennymi kompetencjami. Może zbliżać się do sensu dao, ale czy jest
w stanie go pojąć?
Nikt, włączając w to samego mistrza Laozi, nie potrafi określić istoty dao,
ponieważ nie posiada ono substancji, która poddałaby się definiowaniu. Nie będąc
podmiotem, nie posiada także intencjonalności (Laozi 2006: 79). Dao jest czystym
procesem38, nieustającym stawaniem się, dynamiką rzeczywistości, mimo że nie działa39
(wuwei 无为) (Laozi 2006: 82). Może takie ujęcie istoty poprzez jej funkcję jest źródłem
niezrozumienia tej kategorii przez Zachód. Jak zauważa Bourdieu, łatwiej myśleć nam
w kategoriach bytów realnych, niż w kategoriach relacji (Bourdieu 2001: 227).
Ten procesualny charakter dao doskonale obrazuje kolejny cytat:

„Na świecie każdy zna (zhi 知) piękno uznane za piękno – to uznanie ustanawia
(wei 为) brzydotę. Każdy zna dobro uznane za dobro – to uznanie ustanawia zło. Dlatego
byt i niebyt rodzą siebie nawzajem, łatwe i trudne wzajem wzrastają, długie i krótkie
przydają sobie kształtów wzajemnie, ranga wysoka i niska nawzajem się pożądają,
adźwięki wysokie i niskie, razem tworzą harmonię, kolejno się dokonują – to, co
poprzedza, dla tego, co następuje po nim” (Ibidem: 28).

Dualizm jest wpisany w istotę rzeczywistości i daje jej siłę napędową (Laozi 2006:
90). Pierwiastki yin 阴 (żeński) i yang 阳 (męski) uzupełniając się wzajemnie, nieustannie
ją dynamizują (Laozi 2006: 70-71, 94). I tu koncepcja opozycji binarnych, wieki później

Wang Bi pisze: „Można by powiedzieć, że to nie istnieje. Lecz to za jego sprawą wszystko istnieje. Zatem
można by było powiedzieć, że to istnieje, lecz nikt nie widział kształtu, jaki by przybierało. Dlatego mówi się
o bezkształtnym kształcie i o obrazie bez treści i przedmiotu” (Laozi 2006: 47).
39
Tu trzeba zaznaczyć różnicę między dzianiem się a działaniem. Działanie jest uwarunkowane podmiotowo
i zakłada intencjonalność.
38
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zaproponowana przez strukturalizm Levi-Straussa, może posłużyć za analogię. Daodejing
tak obrazowo przedstawia relację przeciwieństw:

„Trzydzieści szprych połączonych w piaście tworzy koło. W piaście nic nie istnieje
(wu 无) – dzięki temu istnieje (you 有) zastosowanie (yong 用) dla koła. Ścianki naczynia
formuje się z gliny. Pomiędzy ściankami nic nie istnieje – dzięki temu istnieje
zastosowanie dla naczynia. Ściany z otworami na okna i drzwi tworzą dom. Pomiędzy
ścianami nic nie istnieje – dzięki temu istnieje zastosowanie dla domu” (Ibidem: 42).

Byt i niebyt współwystępują w tym samym czasie. „Istnienie” daje „zastosowanie”,
tworząc swoistą relację „być i mieć”. Łączenie sprzeczności stało się sednem filozofii
taoistycznej. Objawia się i na poziomie semantycznym, i na poziomie słowotwórczym.
W tym miejscu warto zauważyć, że morfologia niektórych słów chińskich odzwierciedla
myśl zawartą w klasycznym taoizmie. Wyraża się w łączeniu słów o znaczeniu
przeciwstawnym (np. ile? (duoshao 多少, czyli „dużo-mało”), rozmiar (daxiao 大小, czyli
„wielki-mały”), wysokość (gaodi 高低, czyli „wysoko-nisko”), kolejność (xianhou 先后,
czyli „najpierw-potem”, zgodnie, nota bene, ze strukturalistycznym przekonaniem,
że pierwszy człon jest zawsze tym pozytywnym).
Drugim istotnym pojęciem Daodejing, jak sam tytuł dzieła wskazuje, jest de. Choć
autor i komentator nie poświęcają mu tyle uwagi, co dao, nie należy go pomijać. Jak
tłumaczy Wang Bi:

„De 德 (cnota, biegłość) znaczy de 得 (nabrać sprawności) i wiecznie ją utrzymać
(changde 常德) bez zmian. Dlatego nazywamy ją de. Gdzie nabywa się takiej biegłości?
Bierze się ona z dao. Gdzie się taka biegłość realizuje? Tam, gdzie działanie (wei 为)
i użyteczność (yong 用) wspierają się na nieistnieniu (wu 无). Wtedy to, co zaistniało,
będzie podtrzymywane nieprzerwanie. Dlatego użyteczność tego, co istnieje, jest
warunkowana przez to, co nie istnieje, a co dopełnia jego istnienie” (Ibidem: 84).
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De rozumiane jest jako „biegłość”, której się „nabiera”. Czyż nie jest to analogia do
omawianego wyżej zagadnienia kompetencji? Niewątpliwie de jest wartością pozytywną.
Ma charakter statyczny, to znaczy, w odróżnieniu od dao, jest bardziej istotą niż procesem.
Można ją kumulować. Więcej, należy utrzymywać ją bez zmian, w domyśle –
negatywnych. Bierze się ona z dao, to znaczy jest wtórna względem niego i od niego
zależna. Realizuje się w działaniu (aktywnym) i użyteczności (biernej), ale jako wartość
p o t e n c j a l n a (stąd mowa o nieistnieniu) musi być wykonywana („podtrzymywana
nieprzerwanie”). Aktualizacja („użyteczność tego, co istnieje”) jest uzależniona zatem
(„warunkowana”) od kompetencji („tego, co nie istnieje”). A kompetencje dopełniają
aktualizację.
Taka interpretacja jest uprawomocniona, zwłaszcza gdy przyjrzymy się relacji
między dao a de, która warunkuje dojrzewanie wszystkiego do pełni (成). Laozi opisuje ją
tak:

„Z dao 道 – narodziny. Z de 德 – wzrost. Z rzeczy (wu 物) – postać. Z okoliczności
– dojrzałość. Dlatego pośród dziesięciu tysięcy rzeczy nie ma takiej, która by nie czciła
dao 道 i nie szanowałaby de 德. Cześć oddawana dao 道, szacunek dla de 德 nie wynikają
z nakazu, lecz zjawiają się zwyczajnie, same z siebie. Dlatego, że z dao 道 są narodziny,
a z de 德 jest wzrost, dorastanie, owocowanie, opieka i pokój” (Ibidem: 106).

Wang Bi ten fragment z Laozi komentuje:

„Z dao wywodzi się każda rzecz, która zaistniała, a de 德 jest tym, co otrzymała.
Zatem to, co jest podstawą [tzn. dao], umożliwia to, co otrzymywane jest później [tzn. de].
Dlatego nie ma takich istnień, które by nie czciły dao i nie szanowały de” (Ibidem: 107).

Porównując te dwa fragmentu pojawia się pewna wątpliwość. Laozi nie wspomina,
aby de była darem, co też czyni Wang Bi. De, jako cechy otrzymane, przywodzi na myśl,
w przypadku ludzi, bardziej talenty, niż wypracowane w doświadczeniu kompetencje. Być
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może w tym miejscu zarysowuje się spór obecny w nauce zachodniej dotyczący granicy
między tym, co wrodzone, a tym co nabyte.
François Jullien balansowanie między przeciwieństwami rozpatruje przez pryzmat
zjawiska, które nazywa „nieokreślonością”. Zdaniem autora jest ona wszechobecna nie
tylko w życiu codziennym Chińczyków, ale także w ich tworach kulturowych
(poezji, sztukach plastycznych, muzyce, kaligrafii). Nieokreśloność to punkt wspólny
łączący myśl konfucjańską, taoistyczną, ale także buddyjską. By ją opisać autor posługuje
się takimi zwrotami, jak: brak właściwości, nijakość, obojętność, wyciszenie,
powściągliwość, niedopowiedzenie, niewykończenie, niezaktualizowanie, brak wyrazu,
pewna równowaga, pewien stan pośredni, stadium przejściowe i zawsze nietrwałe (Jullien
2006b: 73). Czy ma ona zatem charakter abstrakcyjny? Autor stwierdza (2006b: 17), że
nie, gdyż:

„Motyw nieokreśloności oddala nas od teorii. Ale, z drugiej strony, nie zwraca nas
też ku mistycyzmowi. Oczywiście, przywykliśmy sądzić, że kiedy rozum ustaje, wiara
przejmuje pałeczkę. Ale chociaż nieokreśloność u Chińczyków nie służy do tworzenia
abstrakcyjnych konstruktów, to nie daje też powodów do kategorycznego odrzucenia
wszelkiego dyskursu i skoku w Niepoznawalne. Nieokreśloność pozostawia nas bowiem
w obszarze doświadczenia zmysłowego (…). Nieokreśloność jest konkretna, nawet jeśli
jest dyskretna”.

Nieokreśloność, choć ma swoją głębię, nie wiąże się z transcendencją. Poprzez
skierowaniu ku temu, co proste i naturalne, odrywa indywidualne doświadczenie od „tu
i teraz”, ale zawsze w sposób immanentny (Ibidem: 119-120), a jej zasadniczą funkcją jest
dynamizowanie rzeczywistości. Nieokreśloność wyzwala ruch i stawanie się wszelkich jej
elementów. Wzajemne oddziaływanie elementów rzeczywistości powoduje ruch, który
z kolei nadaje tym elementom charakter nieokreślony.
Jak zauważa Jullien, konfucjaniści i taoiści nie eksponowali różnic między
stanowiskami, które tradycja zachodnia nazywa racjonalizmem i empiryzmem. Nie
zadawali także pytań metafizycznych (do czasu nadejścia buddyzmu) i nie stworzyli
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ontologii. W odróżnieniu od antycznej myśli greckiej, antyczna myśl chińska nie pyta o to,
co istnieje („rzecz w sobie”, „Idea”), ale o spójność, która sprawia, że świat się
przekształca zachowując logikę rozwoju (Ibidem: 29).
Jeżeli celem Chińczyków jest nieokreśloność, to ścieżka do niej prowadząca nie
wydaje się być prosta. Jullien podaje jednak sposób jej osiągania. Odwołując się do
strategii wojskowej (Jullien 2006a: 15-28), polegającej raczej na „wodzeniu za nos”
przeciwnika, niż na otwartym ataku, komunikacja międzyludzka w Chinach przypomina
raczej zbijanie z pantałyku i zwodzenie, niż docieranie do sedna sprawy. Jak barwnie
opisuje autor:

„W Chinach preferuje się praktykę drogi okrężnej, pozostawiającej możliwość
manewru, zdradziecką ucieczkę, która wciąga przeciwnika w pułapkę bez ryzyka
konfrontacji. Znowu się wykorzystuje unik i nękanie wroga: zamiast w pełnym świetle
przedstawić argumenty, gdy inny byłby w stanie odeprzeć je od razu, wyrażenie pokrętne
pozwala nam na „uniknięcie” wszelkiego ataku frontalnego, który zmusiłby nas do
usprawiedliwienia się, czerpania z zasobów własnej obrony; a równocześnie jesteśmy
zdolni nieustannie „nękać” naszego przeciwnika, grożąc mu aluzją – i utrzymując
w napięciu poprzez niedomówienia. Również bowiem z punktu widzenia starcia
werbalnego subtelność relacji nie wprost otwiera drogę nieskończonej grze manipulacji.
(…) krytyka zyskuje na sytuowaniu się zawsze w czysto sugestywnym – inchoatywnym –
stadium wypowiedzenia, ponieważ gdy sens jest ledwie zarysowany, to nie poddaje nas
przymusowi zajęcia określonego stanowiska, którego odtąd należałoby bronić, lecz
pozwala na kontynuowanie ewolucji według naszej woli, przy czym ciągle jesteśmy
panami gry: przeciwnik mianowicie pozostaje uzależniony od inicjatywy naszych słów
i sprowadzony do biernej pozycji. Ten sens, który dopiero wypuszcza pędy, jest o tyle
groźniejszy, że inni nie wiedzą, dokąd my zmierzamy; ta ledwie zarysowana krytyka
zagraża tym bardziej, iż nigdy się nie odsłania, a zatem nie daje punktu zaczepienia do
tego, by ją odeprzeć” (Jullien 2006a: 25-26).
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Zdaniem Julliena jednym ze źródeł powstania strategii drogi okrężnej w Chinach
była relacja między władcą a uczonymi, która opierała się na możliwości krytyki osoby
panującej. Aby nie urazić majestatu uczeni musieli jednocześnie wyrazić swoją opinię i nie
urazić napominanego władcy. Niejasne formułowanie krytyki stało się wzorem panującym
na dworach, a z czasem spopularyzowało się i weszło do powszechnego użycia40.
Warto jeszcze wspomnieć, że według Julliena tradycyjna poezja chińska jest
asymboliczna41. W przeciwieństwie do twórczości na Zachodzie, która w dużej mierze
opiera się o symbolizm, twórczość chińska nie odwołuje się do innej rzeczywistości,
ogółu, abstrakcji, duchowości, ale do rzeczywistości immanentnej. Skupia się głównie na
stosunku między „wnętrzem” i „zewnętrzem” człowieka, jego świadomością i światem,
a nie rzeczą i Ideą – bazuje raczej na poziomie emocjonalnym42, niż intelektualnym. Celem
wypowiedzi nie jest poszukiwanie prawdy. Także w Dialogach konfucjańskich (Dialogi
konfucjańskie 1976), wykładni filozofii Konfucjusza, mistrz wskazuje wielokrotnie, by
słowa nie przeczyły czynom, ale nie sugeruje, by dążyć do prawdy. Prawda jest tak długo
wartością, jak długo działa na rzecz zachowania porządku. Istotna jest przede wszystkim
skuteczność – słowa są narzędziem, a wypowiedź służy regulacji społecznej, której celem
nadrzędnym jest utrzymanie harmonii (Jullien 2006a: 109-130).

Podsumowanie

Język jest podstawową formą komunikacji międzyludzkiej. W życiu codziennym
użytkownicy języka nie poświęcają czasu badaniu jego źródeł, budowy czy funkcji. Choć
każdy posługujący się językiem człowiek korzysta z kompetencji wrodzonych i nabytych

„W kompromisie osiągniętym między uczonym a władzą – miano się rozumieć w pół słowa –
najpoważniejsze jest to, że stał się on przedmiotem zgody: Okaleczanie własnych słów uczony uznaje
w końcu za normalne; co gorsza, przystaje na to, wynosi do rzędu wartości” (Jullien 2006a: 85).
41
Chińczycy na przełomie XIX i XX wieku odkrywają na Zachodzie pojęcie symbolu (Jullien 2006a: 126).
42
„W odróżnieniu od symbolu, który skłania nas do badania sensu idealnego poza konkretem, wartość
aluzyjna nie poddaje się intuicji umysłu, ale jest „smakowana” (wei)” (Jullien 2006a: 128).
40
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we własnym doświadczeniu, nie uświadamia sobie ich znaczenia tak długo, jak długo
sprawdzają się one w aktualizacjach.
We współczesnym świecie narasta zjawisko globalizacji. W związku z tym
dochodzi do licznych sytuacji komunikacji międzykulturowej. Jej pozytywny przebieg
uzależniony jest od wykorzystania odpowiednich umiejętności, zwanych kompetencją
międzykulturową. W

jej skład wchodzą różnego typu kompetencje, które w sposób

obligatoryjny są wykorzystywane przez ludzi w komunikacji wewnątrzkulturowej.
Kompetencja

międzykulturowa

obejmuje

jednak

szerszy

zakres

umiejętności,

uwzględniając tę wyjątkową sytuację, jaką jest spotkanie przedstawicieli odrębnych kultur.
Brak kompetencji międzykulturowej, mimo wysokich kompetencji niższego rzędu,
przyczynia się do powstawania i narastania barier w komunikacji międzykulturowej.
Każda kultura funkcjonuje zgodnie z wypracowanymi w obrębie swoich struktur
wzorami. Widoczne są one zwłaszcza w jej dorobku filozoficznym. Dotyczą jednak także
systemu językowego. Język, myśl i kultura są ze sobą sprzężone przy pomocy tychże
wzorów. Relatywizm językowy wskazuje na trudności związane z ich nieprzekładalnością,
co może rodzić powstawanie licznych barier w procesie komunikacji międzykulturowej.
Perspektywa

kognitywna

natomiast,

naruszająca

fundamenty

językowo-mentalne

zachodniej cywilizacji, pozwala zbliżyć się do rozumienia obcych wzorów kultury, a tym
samym blokować powstawanie barier w komunikacji z partnerem pochodzącym z innego
kręgu cywilizacyjnego.
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Rozdział 3
Język mandaryński a języki cywilizacji zachodniej
– źródła barier w komunikacji

Wprowadzenie

Język definiowany może być przede wszystkim jako złożony i zróżnicowany
system komunikowania i przekazywania informacji. W rozumieniu szerszym obejmuje
wszelkie sposoby komunikacji, w węższym – ze względu na wykorzystywanie systemu
znaczeń symbolicznych, ogranicza się tylko do świata ludzi. Według niektórych badaczy
język jest czymś więcej niż fenomenem ekspresyjno-komunikacyjnym – jest wstępnym
warunkiem rozwoju kultury jako całości (Sapir 1978: 33). Grzegorz Godlewski podkreśla:

„Słowo żywe i pismo, a także kolejne, zaawansowane technicznie media, nie tylko
są odrębnymi formami komunikacji, powołującymi do życia swoiste zachowania i praktyki
komunikacyjne, ale również wytwarzają właściwe sobie role i instytucje kulturowe,
więcej, modelują same podstawy kultury: poczynając od kulturowo warunkowanych zasad
percepcji, poznania i myślenia, poprzez wzory relacji i więzi międzyludzkich, po zasady
organizacji życia zbiorowego. Promieniując na wszystkie tego rodzaju sfery, środki
przekazu – które w tym ujęciu stosowniej byłoby kwalifikować jako media kulturowe –
zdolne są w istocie do generowania całościowych typów kultury” (Goody 2006: 12).

Relacja między kulturą, komunikacją, językiem i poznaniem ma charakter
wielowymiarowy. Jako zjawiska sprzężone, wzajemnie dynamizują swój rozwój. Cechy
systemów językowych, prezentowane w niniejszym rozdziale, umożliwiają analizę kultur
powstałych na ich bazie, wskazują także na sposoby poznawania świata przez jej członków
czy style komunikacyjne w nich obowiązujące. Jako że język stanowi kluczowe medium

135

komunikacyjne, zestawienie tychże cech w sytuacji omawiania dwóch odmiennych kultur
pozwala określić te różnice, które mogą stanowić barierę dla wyłaniania się trzeciej kultury
w procesie komunikacji międzykulturowej. Wiedza na temat wartości, a także procesów
poznawczych dominujących w chińskiej kulturze i europejskim kręgu cywilizacyjnym oraz
ich powiązania z językiem, stanowi cenne informacje, które mogą przysłużyć się
budowaniu wzajemnego zrozumienia i sukcesu komunikacyjnego.

Rodzaje wartości kulturowych

Problematyka różnic między zachodnią a chińską cywilizacją oraz wynikających
z tego konsekwencji nie jest nowa. Poruszało ją wielu badaczy. Źródeł różnic zazwyczaj
poszukiwali oni w systemach kulturowych, choć byli i tacy, którzy sięgali do nauk
przyrodniczych, by wskazać genezę odmiennego rozwoju cywilizacji (Boas 1932,
Hobhouse 2001, Wolański 2006, Ingold 2003). Przykładowo John King Fairbank (2003:
17-18) odwołuje się do środowiska naturalnego, które uznaje za istotny czynnik
kulturotwórczy:

„Uwarunkowania ekologiczne, przystosowanie Chińczyków do środowiska
naturalnego, wywarły wielostronny wpływ na ich kulturę. Życie na terenach zalewowych
wielkiej rzeki zawsze było ciężkie. Stare powiedzenie mówi: ‘Niebo żywi i niszczy’.
Na szerokich połaciach równiny cierpliwi chińscy rolnicy byli zdani na łaskę i niełaskę
pogody, uzależnieni od deszczu i słońca, darów Niebios. Zmuszeni byli akceptować klęski
żywiołowe w postaci suszy, powodzi, zarazy i głodu. Jakże uderzający to kontrast z losem
Europejczyków żyjących na ziemiach o urozmaiconej topografii. Na Zachodzie, czy to nad
Morzem Śródziemnym, czy na kontynencie europejskim, ludzie nigdy nie żyli daleko
od wody, a poza uprawą roli zazwyczaj mogli zajmować się łowiectwem i rybołówstwem,
jeśli wykazali w tym kierunku inicjatywę. Od starożytności na Zachodzie handel morski
wpływał bezpośrednio na gospodarkę, a eksploracja i wynalazczość w służbie handlu stała
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się tam częścią walki o opanowanie przyrody. Te odmienne na Zachodzie i Wschodzie
relacje łączące człowieka z przyrodą stały się jednym ze znamiennych kontrastów
różniących owe dwie cywilizacje. Na Zachodzie w centrum znajdował się człowiek.
Przyroda była bądź neutralnym tłem, bądź przeciwnikiem. I tak religia na Zachodzie ma
charakter antropomorficzny, a wczesne zachodnie malarstwo jest antropocentryczne.
Wystarczy choćby porównać chrześcijaństwo z relatywną bezosobowością buddyzmu lub
też pejzaż z epoki Song – maleńkie figurki ludzi pomniejszane przez poszarpane skaliska
czy ogromne rzeki – z włoskiem malarstwem sprzed odrodzenia, w którym przyroda jest
dodatkiem, by zobaczyć, jak wielka przepaść oddziela te dwie cywilizacje”.

Ci badacze, którzy różnic między Wschodem a Zachodem poszukują w ramach
systemów kulturowych (Prosser 2007: 22-40), omówienie zagadnienia rozpoczynają
zazwyczaj od analizy porównawczej starożytnych filozofii. Dorobek starożytnej myśli
greckiej reprezentuje Arystoteles, chińskiej zaś – Konfucjusz, postacie, które żyły
w porównywalnym okresie historycznym. Pozostawione przez nich dzieła literackie
wpłynęły na kształt odmiennych systemów kulturowych: zachodni, oparty o indukcyjną,
linearną i niskokontekstową logikę oraz wschodni, w którym logika stała się intuicyjna,
cykliczna i wysokokontekstowa. Kultury o tak różnym rozumieniu logiki utrwaliły dwa
odmienne systemy wartości, które zaobserwować można także i w czasach współczesnych.
Problematyką związaną z wartościami w ramach studiów nad wieloma kulturami
zajmowali się tacy badacze jak Gordon Allport (1954), Clyde Kluckhohn, Florence
Rockwood Kluckhohn, Fred Strodbeck (1961), czy Kurt Baier i Nicholas Rescher (1969).
Kluckhohn, Rockwood i Strodbeck uważali, że istnieje pięć orientacji, które determinują
ludzkie postrzeganie świata i konstytuują istotę ludzką. Jest to związek człowieka z naturą,
z siłami nadprzyrodzonymi, postrzeganie czasu, aktywnośc człowieka i jego stosunek
do inych ludzi. John Condon i Fathi Yousef (1975) wyróżnili takie wartości, jak: jaźń,
indywidualizm-kolektywizm, wiek, płeć, aktywność, rodzina, społeczeństwo, czas,
przestrzeń, własność, siły nadprzyrodzone, dobro i zło, znaczenie życia i wiedza
o kosmosie. Condon postrzegał komunikację międzykulturową jako proces postępujący
wzdłuż spektrum narastających trudności począwszy od języka, poprzez komunikację
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niewerbalną, stereotypy, postawy, przekonania, wartości, aż po najgłębiej osadzone
różnice logiczne we wzorach myślenia. Kogel S. Sitaram (1995) zastosował podział
wartości

na

azjatyckie

i

zachodnie.

System

wartości

zachodnich

opiera

się

o indywidualizm, na który składa się: współzawodnictwo, agresja, oczekiwania względem
władz, głos opinii publicznej, różnice polityczne, prawa jednostki chronione sądowniczo,
sukces, wysokie osobiste zarobki, własność prywatna, tożsamość jednostkowa,
egocentryzm, etnocentryzm i patriotyzm. System wartości wschodnich opiera się
o odpowiedzialność. Składa się na niego:

władza oparta na

mądrości,

wiek

i doświadczenie, decyzje podejmowane poprzez konsensus władz, który jest respektowany,
jako że przywódca wie, co jest najlepsze, „ślepy” patriotyzm, czuła opieka i finansowe
wsparcie

dla

członków

rodziny,

rodziców,

dzieci

i

członków

grupy

często

w przeciwstawieniu do „obcych”. A ponad to u współczesnych Azjatów obecne
w wypowiedziach są: harmonia z naturą, dobro ludzi, powściągliwość i godność,
wybaczanie tym, którzy przyznają się do błędów, szacunek dla słuchacza, korzystanie
z antycznych autorytetów, waga milczenia, wyższość, ale i pokora mądrzejszego
rozmówcy bądź przywódcy, rytualna i ceremonialna mowa, objawienie prawdy, logiczne
poszukiwania prawdy, którą ujmuje się bardziej relatywnie niż w zachodnich
społeczeństwach, ważniejsza wiarygodność niż doświadczenie, dobre emocje między
mówiącym a odbiorcami dla wspólnego dobra, idealistyczne i uniwersalne tematy
szczególnie w przemówieniach przywódców. Richard D. Lewis (1999) wyróżnił
następujące współczesne wartości kultywowane w Chinach: skromność, tolerancja,
synowska nabożność, grzeczność, gospodarność, cierpliwość, szacunek dla starszych,
szczerość, lojalność, więzy rodzinne, tradycja, wiarygodność, stoicyzm, nieustępliwość,
poświęcenie siebie, życzliwość, powściągliwość, patriotyzm, ascetyczność, pracowitość,
harmonia, opór względem korupcji, nauczanie, szacunek dla hierarchii, szczodrość,
adaptatywność, sumienność, poczucie obowiązku, duma bez utraty twarzy, bycie
niewymagającym, przyjaźń, wdzięczność za przysługi, bezwzględność, niewinność,
delikatność i mądrość. Badaczami, którzy poświęcają uwagę zagadnieniom związanym
ze wschodnimi wartościami, a także ich relacjom do wartości zachodnich i ich konfrontacji
w komunikacji międzykulturowej należą także Steve J. Kulich (2012), Chang Hui-Ching
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(1994, 2010), Hwang Kwang-Kuo (1998) czy Guan Shijie (2000), którzy również
podkreślają, że nie należy stosować wartości cywilizacji zachodniej do badania kultur
Dalekiego Wschodu.
Do

najsłynniejszych

analiz

problematyki

porównawczej

wartości,

a w konsekwencji wzorów kultury i stylów komunikacyjnych w nich obowiązujących,
zaliczyć można te, które opisał Geert Hofstede (2007). Autor swoje poglądy oparł m.in. na
danych ankietowych dotyczących wartości, uzyskanych z badania przeprowadzonego
na przełomie lat 60. i 70. XX wieku na pracownikach koncernu IBM zatrudnionych
w kilkudziesięciu krajach świata oraz regionach (w tym cywilizacji chińskiej i zachodniej).
Potwierdziły one przekonania amerykańskiego socjologa Alexa Inkelesa i amerykańskiego
psychologa Daniela Levinsona opublikowanych w 1954 roku (Inkeles, Levinson 1969:
447), jakoby do zagadnień uniwersalnych na całym świecie i znaczących dla społeczeństw,
grup i jednostek w nie wchodzących można zaliczyć cztery kwestie: stosunek wobec
władzy, relację między jednostką a społeczeństwem, koncepcję męskości i kobiecości oraz
sposoby rozwiązywania konfliktów.
Hofstede wyróżnił cztery wymiary, w oparciu o które wnioskował o charakterze
danej kultury. Był to: dystans władzy, kolektywizm i indywidualizm43, kobiecość
i męskość oraz unikanie niepewności. Michael Bond (Hofstede i Bond 1988: 14-19)
w specjalnie przygotowanej dla Chińczyków i przeprowadzonej wśród nich ankiecie CVS
(Chinese Value Survey) nie odnalazł czwartego wskazanego przez Hofstede wymiaru,
natomiast wyodrębnił inny, który dotyczył orientacji czasowej czyli zorientowania na
przyszłość bądź na teraźniejszość i przeszłość. Warto jednak zaznaczyć, że wzmianki
o znaczeniu kulturowej koncepcji czasu pojawiały się już w pracach Edwarda Halla w roku
1959 (1987). Hofstede nazwał ten wymiar orientacją długo- i krótkoterminową. W roku
2008

w

książce

„Cross-Cultural

Value

Studies”

(Prosser

2009)

w

artykule

„Dimensionalizing Culture: Hofstede Model Context” Hofstede dodał dwa kolejne
wymiary: indulgence (folgowanie) versus restraint (powściągliwość) oraz monumentalizm
(trwałość, nieugiętość) versus flexumility or flexible humility (uległość, dostosowywanie
się), jednak wymagają one dalszych badań.
43

Rozróżnienie to wprowadził Harry Triandis w „The Analysis of Subjective Culture” (1972).
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Pierwszy wymiar kultury określa pojęcie dystansu władzy44, który Hofstede
definiuje jako:

„[…] zakres oczekiwań i akceptacji dla nierównego rozkładu władzy, wyrażany
przez mniej wpływowych (podwładnych) członków instytucji i organizacji” (Hofstede
2007: 59).

W krajach o dużym dystansie władzy odnotowuje się znaczną zależność
podwładnego od przełożonego, podczas gdy w krajach o małym dystansie władzy
występuje raczej współzależność wyrażana silną potrzebą konsultacji. Z obliczeń
wskaźnika dystansu władzy (PDI) dla 74 krajów i regionów wynika, że największy dystans
władzy odnotowano w Malezji i Słowacji (pozycja 1), Gwatemali i Panamie (3), Filipinach
(5) i Rosji (6). Najmniejszy w: Austrii (74), Izraelu (73) i Danii (72). Chiny razem
z Bangladeszem i krajami arabskimi zajęły pozycję 12, podczas gdy Polska wraz z Francją
i Hongkongiem45 – 27, Stany Zjednoczone z Estonia i Luksemburgiem – 57, Australia – 62
oraz Niemcy z Wielka Brytanią i Kostaryką – 63.
Zagadnienie dotyczące władzy Hofstede zestawia ze specyfiką rodziny, szkoły,
miejsca pracy, państwa i ideologii dominującej w danym kraju (Ibidem: 63-85). W krajach
o dużym dystansie władzy, do których Hofstede zalicza większość krajów azjatyckich,
kraje Europy Centralnej, kraje latynoamerykańskie, do pewnego stopnia kraje europejskie
o rodowodzie łacińskim, kraje arabskie i afrykańskie, rodziny bazują na bezwarunkowym
posłuszeństwie dzieci wobec rodziców, starszych krewnych czy rodzeństwa. Aż do śmierci
starsi pozostają niekwestionowanym autorytetem. W szkole sytuacja przedstawia się
analogicznie, to jest szacunek względem nauczyciela rośnie z jego wiekiem. Uczniowie
winni są mu absolutne posłuszeństwo zarówno w szkole, jak i poza nią. W miejscach pracy
zależność między przełożonym a podwładnym opiera się na uznaniu wzajemnej
nierówności, co kształtuje sztywną i rozbudowaną hierarchię władzy. Kwestie państwowe
44

Termin wprowadzony przez Mauka Muldera (1976).
W języku polskim formalnie funkcjonuje pisownia łączna: Hongkong, choć popularne są też inne formy:
„Hong-Kong”, czy „Hong Kong” (są to jednak zapożyczenia z języka angielskiego). Ponieważ nazwa ta
będzie odmieniana przez przypadki w dalszej części, wykorzystywana będzie polska forma zapisu nazwy
tego obszaru (z wyjątkiem cytatów, gdzie zachowana zostanie oryginalna pisownia).
45
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nie są szeroko dyskutowane w krajach o dużym dystansie władzy, gdyż podobnie jak
w rodzinie czy szkole rządzącym przypisuje się niepodważalny autorytet.
Mały dystans władzy jest charakterystyczny dla krajów niemieckojęzycznych,
Izraela, krajów skandynawskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wielkiej
Brytanii i „białej” części byłego Imperium Brytyjskiego (Nowa Zelandia, Irlandia,
Australia, Kanada) oraz Holandii. Dzieci w tych krajach traktowane są na równi
z dorosłymi. Celem wychowawczym jest jak najszybsze usamodzielnienie potomstwa,
dlatego relacje między pokoleniami opierają się o zasadę partnerstwa wzmocnioną prawem
każdego członka rodziny do szerokiej osobistej autonomii. W szkole relacje między
uczniami a nauczycielami, podobnie jak w domu, mają charakter partnerski. Uczeń nie jest
biernym odbiorcą, ale aktywnym uczestnikiem procesu edukacji. Jego inicjatywy
i dociekliwość ceni się bardzo wysoko. Nauczyciel nie pełni funkcji „guru”, tak jak
w przypadku krajów o wysokim dystansie władzy. W pracy, podobnie jak w szkole,
dominuje system partnerski w kontaktach między przełożonymi a podwładnymi, brak
silnej centralizacji i skomplikowanej hierarchizacji stanowisk. W państwie natomiast
przede wszystkim dąży się do likwidacji nierówności społecznych.
Chiny oraz inne kraje czy tereny pozostające pod wpływem kultury chińskiej
(Singapur, Hongkong, Korea Południowa, Tajwan czy Japonia) charakteryzują się co
najmniej średnim wskaźnikiem dystansu władzy (Ibidem: 75). Wynika to między innymi
z faktu pozostawania pod wpływem myśli konfucjańskiej, która do dziś reguluje stosunki
władzy na poziomie mikro- i makrospołecznym. Wyróżnione przez żyjącego około dwa
i pół tysiąca lat temu filozofa chińskiego, Konfucjusza, podstawowe relacje społeczne
(wu lun) dotyczyły rządzącego i poddanego, ojca i syna, starszego i młodszego brata, męża
i żony oraz przyjaciół. Choć zobowiązania obu stron tych relacji były wzajemne –
szacunek i posłuszeństwo w zamian za ochronę – uznawały one i akceptowały stan własnej
nierówności.
Drugi analizowany przez Hofstede wymiar kulturowy dotyczy relacji między
jednostką a społeczeństwem. Na jego podstawie autor określa stopień indywidualizmu
bądź

kolektywizmu,

jako

cechy

charakterystycznej

dla

państwa

narodowego.

Indywidualizm:
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„[…] jest właściwy społeczeństwom, w których więzy między jednostkami są luźne
i każdy ma na uwadze głównie siebie i swoją najbliższą rodzinę. Kolektywizm z kolei jest
właściwy społeczeństwom, w których ludzie od momentu narodzin należą do silnych,
spójnych grup. Grupy te przez całe życie zapewniają im opiekę i ochronę, za co ich
członkowie odwzajemniają się niekwestionowaną lojalnością” (Ibidem: 88).

Z obliczeń wskaźnika indywidualizmu (IDV) przeprowadzonych przez Hofstede
dla 74 krajów i regionów wynika, że do krajów najbardziej zindywidualizowanych
zaliczyć należy: Stany Zjednoczone (pozycja 1), Australię (2) i Wielką Brytanię (3). Kraje
i regiony, które zajmują najniższą pozycję na skali indywidualizmu, czyli najwyższą na
skali kolektywizmu: Gwatemala (74), Ekwador (73) i Panama (72). Chiny, Bangladesz,
Singapur, Tajlandia, Wietnam i Afryka Zachodnia uplasowały się na miejscu 56. Dla
porównania Polska wraz z Luksemburgiem i Estonią zajmują pozycję 22.
W badaniach CVS przeprowadzonych przez Bonda respondenci z krajów
zaliczanych do indywidualistycznych szczególną wagę przypisywali takim wartościom, jak
tolerancja wobec innych, harmonia w relacjach z innymi, brak nastawienia na konkurencję,
solidność, zadowolenie z zajmowanej w życiu pozycji, solidarność z innymi czy bycie
konserwatywnym. Respondenci ze społeczeństw uznawanych za kolektywistyczne
najwyższą wartość przypisywali takim wartościom, jak: synowski pietyzm (posłuszeństwo
wobec rodziców, szacunek wobec rodziców, szacunek dla przodków, finansowe
wspieranie rodziców), cnotliwość kobiet i patriotyzm (Hofstede i Bond 1988; Hofstede
2007: 92).
Chiny zaliczane są do państw kolektywistycznych. Jest on widoczny na wszystkich
poziomach

życia

społecznego.

Rodziny w

takich

państwach

były zazwyczaj

wielopokoleniowe, co wzmacnia poczucie przynależności do grupy. Związana z tym ilość
i intensywność kontaktów zmusza członków rodziny do unikania konfrontacji. Nie kładzie
się zatem nacisku na mówienie prawdy, ale na utrzymaniu harmonii w relacjach. Opinia
jednostki nie istnieje, gdyż organem opiniotwórczym i decyzyjnym jest grupa. Lojalność
członków warunkuje jej istnienie. Zobowiązania względem rodziny mają charakter nie
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tylko finansowy – czynny i obligatoryjny udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach
(chrzciny, śluby, pogrzeby itp.) podtrzymuje spójność grupy.
Rodziny w krajach indywidualistycznych są zazwyczaj nuklearne. Ich członkowie
uznają zasady partnerstwa, w związku z czym wyrażanie własnej opinii przez dzieci
traktowane jest jako zaleta. Mówienie prawdy, krytyka oraz wynikające z nich
konfrontacje będące na porządku dziennym, uznawane są za naturalny element życia
rodzinnego. Niezależność ceni się także w kwestiach finansowych – szybkie
usamodzielnienie się dzieci jest powodem do dumy, na starość jednak rodzice nie mogą
liczyć na ich pomoc46. W szkole krajów kolektywistycznych dominuje pasywność
uczniów. Niechętnie zabierają głos, zwłaszcza gdy może to doprowadzić do konfrontacji.
Gdy już do niej dojdzie, priorytetem zawsze pozostaje zachowanie twarzy wszystkich
uczestników zdarzenia. Ważniejsze jest posłuszeństwo i konformizm niż własne zdanie
i odmienność. W krajach kolektywistycznych nadrzędnym celem edukacji jest zdobycie
umiejętności odtwórczych, podczas gdy w krajach indywidualistycznych główny nacisk
kładzie się na radzenie sobie z nowymi, nieznanymi sytuacjami. Prowadzić do tego ma
proces edukacyjny otwarty na spontaniczne wyrażanie osobistych opinii czy prowadzenie
dyskusji przez uczniów.
Miejsce pracy to teren, na którym również uwidacznia się odmienne zachowania
członków kolektywistycznych i indywidualistycznych kultur. Ci pierwsi często kontynuują
rodzinną tradycję w wyborze zawodu, a zjawisko nepotyzmu jest powszechne. Nierzadko
występuje silna identyfikacja grupowa powiązana z głębokim uczuciem lojalności.
W kulturach indywidualistycznych każdy pracownik traktowany jest jednostkowo, zaś
wspólna praca członków rodziny bywa oceniania negatywnie.
Analizując stopień indywidualizmu/kolektywizmu w danym kraju, należy poruszyć
kwestie polityczne, w których szczególne miejsce zajmuje problematyka praw człowieka.
Zdaniem Hofstede (2007: 117) poszanowanie dla praw człowieka na zasadach przyjętych
przez ONZ w 1948 roku jest dobrem luksusowym, na które bardziej stać kraje bogate.
46

Warto jednak mieć na uwadze, że w ramach globalizacji współczesne Chiny ogarnięte rewolucją
technologiczną i gospodarczą wraz ze zmianami gospodarczymi borykają się także i z innymi zjawiskami
niekoniecznie pożądanymi w sferze społeczno-kulturowej, do których zaliczyć należy coraz częstsze
porzucanie tradycyjnego modelu życia w rodzinie wielopokoleniowej na rzecz modelu nuklearnego.

143

Stopień przestrzegania tych praw zależy zaś od poziomu indywidualizmu w danej kulturze.
Warto jednak zaznaczyć, że prawodawstwo ONZ opiera się o wartości indywidualistyczne,
to zaś wynika z faktu dominacji określonych sił politycznych.
Podział kultur na indywidualne i kolektywne można powiązać także z emocjami
wynikającymi z nieprzestrzegania zasad panujących w danym społeczeństwie. Naruszenie
tychże zasad przez osobę należącą do kultury kolektywistycznej wywołuje u niej poczucie
wstydu, podczas gdy u osoby z kultury indywidualistycznej – poczucie winy (Benedict
1999, Giddens 2002: 91-95 i in.). Wstyd i wina, jako konsekwencje niesubordynacji
względem systemu aksjo-normatywnego danego społeczeństwa, mają odmienne podłoże
psychologiczne. To zagadnienie silnie wiąże z koncepcją „twarzy” (mianzi), metafory
będącej wyznacznikiem relacji jednostki ze środowiskiem społecznym często opartej na
sieci guanxi – społecznych koneksji (Jia i Jia 2007: 129-174; Hwang 1998: 17-38).
W krajach dalekowschodnich, skąd się wywodzi, odgrywa ona kluczową rolę w procesie
komunikacyjnym. W sensie pozytywnym „twarz” oznacza honor, poczucie własnej
godności. Utrata twarzy do dyshonor, czyli poniżenie mające, co istotne, wymiar
publiczny. Winę natomiast uznaje się za prywatny stan lękowy (Giddens 2002: 91).
O podstawach podziału trzeciego wymiaru męskość-kobiecość Hofstede pisze:

„Mimo różnorodności istnieje pewna prawidłowość w przypisywaniu płciom
określonych

ról

i nowoczesnych.

społecznych,
(…)

Od

zarówno

mężczyzn

w

społeczeństwach

oczekuje

się

osiągnięć

tradycyjnych,
poza

domem

jak
–

w społeczeństwach tradycyjnych jest to polowanie i walka, we współczesnych przekłada
się to bardziej na osiągnięcia natury ekonomicznej. Ogólnie mężczyźni powinni być
asertywni, nastawieni na współzawodnictwo i twardzi. Od kobiet oczekuje się, że zajmą
się domem, dziećmi i stosunkami międzyludzkimi, będą troskliwe i czułe. Wzorce te nie
wzięły się znikąd; kobiety najpierw rodziły dzieci, potem zazwyczaj karmiły je piersią
i przynajmniej w tym okresie musiały pozostawać w domu, blisko dzieci. Mężczyźni mieli
więcej swobody i mogli dowolnie oddalać się od swych domostw, jeśli nie istniała
konieczność obrony kobiet i dzieci przed innymi mężczyznami lub dzikimi zwierzętami.
Sukces sprzyja asertywności i nastawieniu na współzawodnictwo, natomiast sprawowanie
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opieki rozwija troskliwość, czułość oraz poczucie odpowiedzialności za relacje
międzyludzkie i otoczenie” (Hofstede 2007: 131).

Wynika z tego, że przyjmując podział mężczyźni-kobiety Hofstede odwołuje się
nie do płci uwarunkowanej biologicznie, to jest związanych z nią cech psychicznych
uwarunkowanych hormonami płciowymi, ale do rodzaju uwarunkowanego socjokulturowo (gender). Do zmierzenia męskości-kobiecości w różnych krajach świata autor
przyjmuje standardy określające wartości przynależne do socjo-kulturowej rzeczywistości
świata zachodniego, które autor wywodzi, nota bene, z naturalnych uwarunkowań (poród,
karmienie piersią).
Hofstede proponuje przyjęcie następujących definicji:

„<Męskość> to cecha społeczeństw, w których role społeczne związane z płcią są
klarownie określone, to znaczy od mężczyzn oczekuje się asertywności, twardości
i nakierowania na sukces materialny, natomiast od kobiet skromności, czułości
i troskliwości o jakość życia. <Kobiecość> charakteryzuje te społeczeństwa, w których
role społeczne obu płci wzajemnie się przenikają, to znaczy zarówno od mężczyzn, jak i od
kobiet oczekuje się skromności, czułości i troski o jakość życia” (Ibidem: 133).

Kultury męskie to takie, w którym ważne są wyzwania, zarobki i postęp, mężczyźni
powinni być asertywni, ambitni i twardzi; okazywanie czułości i dbanie o relacje
międzyludzkie jest rolą kobiet; w rodzinie o sprawy bytowe dbają ojcowie, a za sferę
uczuć są odpowiedzialne matki; dziewczynki mogą płakać, chłopcom płacz nie przystoi;
zaatakowany chłopak powinien walczyć o swoje, dziewczynki nie powinny wdawać się
w bójki; chłopcy bawią się, by ze sobą konkurować, dziewczynki, by wspólnie spędzać
czas. Natomiast kobiece kultury to takie, w których ważne są relacje z innymi ludźmi
i jakość życia; skromność powinna cechować zarówno mężczyzn, jak i kobiety; zarówno
mężczyźni, jak i kobiety mogą być czuli i dbający o relacje międzyludzkie; sprawy
duchowe i bytowe rodziny są przedmiotem troski obojga rodziców; płakać mogą zarówno
chłopcy, jak i dziewczynki, ale nikt nie powinien wdawać się w bójki; chłopcy
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i dziewczynki bawią się z tych samych powodów (Ibidem: 145).
Z obliczeń wskaźnika męskości (MAS) opracowanego przez Hofstede dla 74
krajów i regionów wynika, że do najbardziej męskich krajów zaliczyć należy: Słowację
(na pozycji 1), Japonię (2), Węgry (3), Austrię (4) czy Wenezuelę (5). Do najbardziej
kobiecych krajów zaliczyć należy: Szwecję (pozycja ostatnia 74), Norwegię (73), Holandię
(72), Danię (71) czy Słowenię (70). W tej klasyfikacji Chiny zajmują pozycję 11 (razem
z Niemcami i Wielką Brytanią), a zatem należą do krajów o wysokim wskaźniku
męskości. Inne kraje Dalekiego Wschodu zajmują pozycję: Filipiny 14 (razem z Kolumbią
i Polską), Hongkong 25 (razem z Czechami i Grecją), Indie 28 (z Argentyną), Bangladesz
30, Malezja 34 (z Luksemburgiem i Pakistanem), Singapur 38, Indonezja 41 (z Afryką
Zachodnią), Tajwan 43 (z Kanadą Quebek i Turcją), Wietnam 55 (z Bułgarią, Chorwacją
i Salwadorem), Korea Południowa 59 i Tajlandia 64.
Także wskaźnik męskości skrzyżowany został z takimi zmiennymi, jak rodzina,
szkoła, praca, zachowania konsumenckie, państwo czy religia. Wnioski wyprowadzone
przez Hofstede budzą jednak zastrzeżenia. W przypadku Chin wątpliwości pojawiają się
przy takich stwierdzeniach, jak to, że w społeczeństwach męskich uczniowie starają się
być zauważeni i otwarcie ze sobą współzawodniczą (Ibidem: 150) lub że większe
znaczenie nadaje się relacjom z Bogiem niż z innymi ludźmi (Ibidem: 166). Przeczą temu
fakty. Chiny znane są z tego, że bardzo cenią sobie skromność, którą od setek lat zalecają
pisma należące do kanonu konfucjańskiego, fundamentu chińskiej cywilizacji, natomiast
etyka

konfucjańska

bazująca

na

relacjach

międzyludzkich

nie

uwzględnia

monoteistycznego Boga. Jednak Chiny sklasyfikowano jako społeczeństwo męskie.
Inną budzącą wątpliwości sprawą jest zajmowanie tej samej pozycji przez Chiny,
Niemcy i Wielką Brytanię. Chiński myśliciel Ku Hung-Ming niemal sto lat temu szukał
odpowiednika chińskiej „duszy” wśród narodów pochodzących cywilizacji Zachodu.
Do tego celu użył trzech określeń, które Hofstede z pewnością uznałby za kobiece:
„otwartość” (broadness), „głębia” (depth) i „prostota” (simplicity). Według niego
Amerykanie z zasady są otwarci i prości, ale nie głębocy, dlatego nie potrafią w pełni
zrozumieć cywilizacji chińskiej. Anglicy są głębocy i prości, ale nie otwarci – to im
uniemożliwia poznanie ducha Chin. Natomiast Niemcy nie rozumieją Chińczyków i ich
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kultury, gdyż są głębocy, otwarci, ale brak im prostoty. Za najbardziej przystających
do Chińczyków autor uznał Francuzów, którzy prócz wysoko rozwiniętej głębi, otwartości
i prostoty, charakteryzują się także delikatnością (finezją, wrażliwością), a to ona właśnie
pozwala zrozumieć duszę cywilizacji chińskiej (Ku Hung-Ming 1998). Warto w tym
miejscu wskazać, że według Hofstede Stany Zjednoczone według wskaźnika męskości
zajmują pozycję 19, natomiast Francja 47 (razem z Belgią flamandzką, Iranem i Serbią).
Ponieważ kraje Dalekiego Wschodu zajmują bardzo różne pozycje według
wskaźnika męskości przedstawionego przez Hofstede, wynika z tego, że pod względem
męskości-kobiecości nie można traktować tego regionu świata jako homogenicznego.
Chen Chi-yun (2002) należy jednak do tych myślicieli, którzy uznają regiony świata za
względnie jednorodne. W badaniach międzykulturowych postrzega relację Zachód –
Wschód w sposób binarny i przypisuje mieszkańcom tych dwóch obszarów szereg
wzajemnie antagonistycznych cech. Zgodnie z tą koncepcją, zderzenie Zachodu ze
Wschodem to nic innego, jak zderzenie następujących przymiotów: uniwersalny –
partykularny, abstrakcyjny – konkretny, teoretyczny – praktyczny, rozumowy –
uczuciowy, prozaiczny – poetycki, obiektywny – subiektywny, transcendentny –
immanentny, nacisk na idee – nacisk na osoby, kierowanie się logiką – kierowanie się
dialektyką, trzymanie się zasad etycznych – samodoskonalenie moralne.
Sugerowane przez Chen Chi-yun epitety dotyczące kultury chińskiej: partykularny,
konkretny, praktyczny, uczuciowy, poetycki, subiektywny, immanentny, społeczny,
dialektyczny, są cechami, które charakteryzują płeć żeńską. Z drugiej strony, cechy
określone przez naukowców jako charakterystyczne dla rodzaju żeńskiego przekładają się
na cechy, które można zaobserwować u Chińczyków: bardzo dobra pamięć wzrokowa
i słuchowa, wyczulone zmysły, łatwość czytania mimiki, gestów i barwy głosu oraz
wyłapywania szczegółów. Chińczycy ponadto są sprytni, dokładni 47, obdarzeni zmysłem
praktycznym, silną emocjonalnością, cierpliwością i schludnością (poczucie estetyki) oraz
większą potrzebą tworzenia więzi społecznych i zachowań pedagogicznych. Język chiński,
którego brzmienie opiera się o tonalność sylab, a pismo logograficzne o tysiące

Wbrew powszechnemu
po mistrzowsku.
47

przekonaniu,

Chińczycy potrafią

być

wyjątkowo

dokładni;

kopiują
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zróżnicowanych znaków graficznych, zmusza Chińczyków do trenowania takich cech, jak:
cierpliwość, lepsza pamięć wzrokowa, słuchowa itp. I choć nie można powiedzieć,
że wyżej wymienione cechy występują tylko u mieszkańców Dalekiego Wschodu,
to wydaje się, że natężenie występowania tych cech wśród Azjatów jest wyższe (lub
bardziej widoczne), niż u mieszkańców Zachodu.
Sugerowane przez Chen Chi-yun epitety dotyczące kultur Zachodu: uniwersalny,
abstrakcyjny,

teoretyczny,

rozumowy,

prozaiczny,

obiektywny,

transcendentny,

indywidualny, logiczny, są cechami przypisywanymi płci męskiej. W porównaniu do
mieszkańców Wschodu, mieszkańcom Zachodu można przypisać następujące cechy:
bardzo rozwinięte myślenie abstrakcyjne, ogólne, teoretyczne i analityczne. Są oni
kreatywni i posiadają wyobraźnię przestrzenną (np. wyczucie perspektywy). Lubią
współzawodnictwo i konkurowanie, hierarchię i reguły. Ponadto odznaczają się większą
agresywnością, pewnością siebie oraz wiarą i liczeniem na własne siły. Z tych cech wynika
przekonanie o dominacji nad Wschodem, potrzeba samorealizacji w konfliktach, jak
również tradycja prawodawcza i kodyfikacyjna Zachodu. Oczywiście, można mieć
wątpliwości, czy nie jest to zbyt daleko posunięte uogólnienie. Przecież i wśród
mieszkańców Dalekiego Wschodu nie brakuje osób, które charakteryzuje kreatywność,
zdolność myślenia abstrakcyjnego, czy doskonale rozwinięta wyobraźnia przestrzenna.
Jednak pod wieloma względami cechy te w sposób bardziej widoczny ujawniają się wśród
mieszkańców Zachodu, wydają się być bardziej powszechne, szczególnie w odniesieniu do
takich cech, jak indywidualizm (Yan 2010), czy poczucie pewności siebie.
Kultury wyrażają siebie w dwojaki sposób: z jednej strony poprzez własne
dokonania (mocne strony), z drugiej – poprzez niepowodzenia (słabe punkty). Brytyjski
sinolog Joseph Needham (1984) poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego w cywilizacji
chińskiej, mimo tak wielu wcześniejszych pionierskich w skali światowej dokonań (papier,
druk, kompas, proch), nie miała miejsca analogiczna do zachodniej – nowożytna rewolucja
naukowa. W kontekście rozpatrywanej problematyki możliwe jest, że o kolejach rozwoju
w tej dziedzinie, jak i w wielu pozostałych, w dużej mierze decydował charakter kultury
chińskiej. Tak długo, jak odkrycia naukowe bazowały na (żeńskim) konkretnym,
praktycznym doświadczeniu (wspieranym przez taoistyczne podejście do rzeczywistości),
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pozostawały w zasięgu Chińczyka. Jednak gdy przedmiot badania wkraczał na (męskie)
pole abstrakcji, teorii, transcendencji, czyli dziedzin, w których Chińczycy nie czuli się
swobodnie, odnosili fiasko. Kultura chińska nie pożądała transcendentnego Boga, jego
miejsce zajmował immanentny cesarz, potem immanentny przewodniczący; w dziedzinie
sztuki Chiny nie rozwinęły malarstwa perspektywicznego, trójwymiarowego – być może
dlatego, że Chińczycy mieli zbyt słabe wyczucie perspektywy48 itd. Z drugiej strony Chiny
osiągnęły wyjątkowe sukcesy w innych, uznawanych za żeńskie, dziedzinach. Zachód
skupiony na potędze rozumu i jednostkowym indywidualizmie (Jacyno 2007) nie jest
w stanie dorównać Chinom na polu emocjonalności. Intensywność, różnorodność
i labilność emocji – od wiecznej miłości i przywiązania po skrajną nienawiść
i okrucieństwo to dla ludzi Zachodu, wychowanych na kulcie racjonalizmu, sfera dość
obca. Wiedza związana z funkcjonowaniem społeczeństwa, nie w kontekście wielkich
teorii socjologicznych, a codziennej praktyki, to również obszar, z którym Zachód radzi
sobie słabiej niż Wschód.
Koncepcja ta, choć prosta w swojej konstrukcji, jest kontrowersyjna ze względu na
wyłączność i stereotypowe zaklasyfikowanie cech członków obu cywilizacji. Problem
wyłączności polega na przypisaniu jednej cechy danemu kręgowi kulturowemu przy
jednoczesnej sugestii braku tejże cechy w drugim kręgu kulturowym, a właściwie sugestii
występowania wyłącznie jej przeciwieństwa, co nie jest zgodne z rzeczywistością.
Stereotypizacja natomiast to proces negatywnie postrzegany ze względu na obarczenie
całości – cechami charakterystycznymi dla większości. Choć stereotypy narażają na
popełnienie błędu i często zbyt upraszczają bardzo złożone zjawiska, to zarazem ułatwiają
poznanie i zrozumienie otaczającej rzeczywistości.
Binaryzm cech członków obu cywilizacji zaprezentowany przez Chen Chi-yun,
choć rdzennie obarczony błędem wyłączności i stereotypizacji, postrzegany jest jako
wyodrębnienie pewnych trendów wysuwających się poza przypadki skrajne lub stanowiące
mniejszość. Podejście to pod względem metodologicznym może być warunkowo uznane
za prawomocne, o ile przyjęte zostanie założenie, że w wymiarze opisu rzeczywistości
przyjęty za obowiązujący został model analizy opartej na typach idealnych Maxa Webera
48

O perspektywie w chińskim malarstwie pisze François Jullien („Pochwała nieokreśloności”).
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(2002: 15-16).
Jeżeli przyjrzeć się zatem wyżej wymienionym cechom przypisywanym kulturom
Wschodu (Chinom), można zauważyć, że dominują te, które Hofstede utożsamia raczej
z płcią żeńską, natomiast cechy przypisywane kulturom Zachodu ukazują znamiona, które
dotyczą płci męskiej. W oparciu o binarną koncepcję Chen Chi-yun można przyjąć, że
kultury chińska jest żeńska. Takie ujęcie tematu leży w wyraźnej sprzeczności
z wnioskami wysuniętymi przez Hofstede, który Chiny lokuje dość wysoko na skali
(pozycja 11).
Czwarty wyróżniony

przez

Hofstede

wymiar

kultury dotyczy

unikania

niepewności. Sam autor to określenie definiuje jako uczucia zagrożenia, jakiego doznają
członkowie danej kultury w obliczu nowych i nieznanych sytuacji. Wyraża się ono stresem
i potrzebą przewidywalności zaspakajanej prawami, przepisami i zwyczajami (Hofstede
2007:181). Kultury o wyższym poziomie niepokoju są bardziej ekspresyjne, a także
bardziej nastawione na unikanie dwuznaczności. Z obliczeń wskaźnika unikania
niepewności (UAI) dla 74 krajów i regionów wynika, że najwyższy poziom unikania
niepewności obserwuje się w Grecji (pozycja 1), Portugalii (2) i Gwatemali (3), najniższy
zaś w Singapurze (74), Jamajce (73) i Danii (72). Chiny wraz z Wietnamem zajmują 68
pozycję (podczas gdy Polska wraz z Belgią francuską – 9). Wynika z tego wniosek,
że Chiny należą do grupy tych krajów, w których wieloznaczność jest akceptowalnym
stałym elementem otaczającej rzeczywistości, brak pewności nie wywołuje silnych stanów
lękowych, co w życiu społecznym przekłada się na stosunkowo elastyczne regulacje
prawno-zwyczajowe.
Kolejny wymiar kultury, odkryty przez Bonda dzięki badaniu CVS i określany
przez niego „dynamizmem konfucjańskim”, został przez Hofstede nazwany orientacją
krótko- i długoterminową (Ibidem: 228- 252). Składał się on z takich wartości, jak upór
(wytrwałość), oszczędność i zapobiegliwość, kształtowanie relacji międzyludzkich według
statusu, poczucie wstydu, a określało go odwzajemnianie pozdrowień, przysług
i prezentów, poszanowanie tradycji, dbałość o zachowanie twarzy czy ustatkowanie
i zrównoważenie (Ibidem: 222). Zgodnie z przyjętą przez holenderskiego badacza
definicją:
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„[…] orientacja długoterminowa oznacza rozwijanie cnót przynoszących korzyści
w przyszłości, chodzi tu zwłaszcza o upór i oszczędność. Przeciwnym biegunem tego
wymiaru jest orientacja krótkoterminowa, która oznacza pielęgnowanie cnót związanych
z przeszłością i teraźniejszością, takich zwłaszcza, jak poszanowanie tradycji, zachowanie
„twarzy” i wypełnianie społecznych zobowiązań” (Ibidem: 222-223).

Z obliczeń wskaźnika orientacji długoterminowej (LTO) dla 39 krajów i regionów
wynika, że pozycję pierwszą zajmują Chiny, następnie Hongkong (2), Tajwan (3), Japonia
i Wietnam (4), Korea Południowa (6). U dołu zestawienia znalazły się następujące
państwa: Pakistan (ostatnia pozycja 39), Czechy (38), Nigeria (37). Dla porównania Polska
zajęła 24 pozycję.
Zgodnie z zaprezentowanymi wyżej badaniami Hofstede przeprowadzonymi
w odniesieniu do wartości cenionych w danym kraju, a w związku z tym i dominujących
w nim wymiarów kultury można stwierdzić, że Chiny są krajem o stosunkowo dużym
dystansie władzy, kolektywistycznym, męskim, o niskim poziomie unikania niepewności
i orientacji długoterminowej. Ponieważ związek między wymiarami kultury a stylami
komunikacyjnymi w niej obowiązującymi jest bardzo silny, na podstawie opisanych badań
można wysnuwać wnioski o stylach komunikacji zarówno wewnątrzkulturowej, jak
i międzykulturowej dominujących wśród mieszkańców Państwa Środka. Należy jednak
pamiętać, że dla stylu komunikacyjnego obowiązującego w danym kręgu cywilizacyjnym
równie istotne znaczenie, co kultura i obecne w niej wartości, ma sprzężony z nią sposób
poznawania świata dokonywany przez jej członków.
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Modele postrzegania świata

Pojawienie się kognitywizmu w zachodnim świecie naukowym zmieniło
rozumienie, w jaki sposób ludzie Zachodu postrzegają świat. Wcześniej postulowany
determinizm kulturowy, zawarty między innymi w hipotezie relatywizmu językowego
Sapira-Whorfa, został zaatakowany przez determinizm biologiczny obecny we wczesnych
postulatach kognitywnych. Zmalało znaczenie przypisywane roli poszczególnych kultur
w kształtowaniu percepcji rzeczywistości na rzecz procesów umysłowych wspólnych całej
ludzkości. Jako że jedno i drugie podejście epistemologiczne nie mija się z prawdą, warto
przyjąć zmodyfikowaną hipotezę neowhorfiańską, której celem jest pogodzenie tych
dwóch odmiennych stanowisk:

„A. Jest możliwe, że wszystkie języki używają tych samych podstawowych
konceptów semantycznych, ale różnią się w sposobie komponowania tych konceptów
w celu uzyskania złożonych konceptów leksykalnych czy gramatycznych.
B. Uniwersalne koncepty są złożone w kulturowo-molekularne kombinacje,
odpowiadające znaczeniom słów, co może odgrywać pewną rolę w myśleniu.
C. Użytkowników różnych języków łączy głębsza jedność psychiczna (psychic
unity), ale posiadają oni cały repertuar różnych konceptów wykorzystywanych w swoich
procesach myślowych” (Chruszczewski 2013: 58).

Neowhorfiańska hipoteza zawierająca w sobie zarówno determinanty kulturowe
(język), jak i biopsychiczne (procesy umysłowe) wskazuje na ich sprzężoną rolę
w procesach epistemologicznych. Pozwala zatem na szerszą analizę odmiennego
poznawania rzeczywistości przez ludność Wschodu i Zachodu.
Ludzka percepcja nie jest uniwersalna, na co dobitnie wskazuje Nisbett (2003).
Procesy myślowe Europejczyków i Azjatów różnią się wyraźnie. Co więcej, są one zależne
od samoregulującego, homeostatycznego systemu. Działa on w ten sposób, że społeczne
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praktyki wpływają na ludzki światopogląd, światopogląd zaś reguluje procesy myślowe49.
One natomiast jednocześnie, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, uprawomocniają
światopogląd i podtrzymują praktyki społeczne (Nisbett 2003: XVII-XX). Zalążka różnic
między cywilizacją chińską i zachodnią można poszukiwać u wielu źródeł, jednym z nich
są właśnie społeczne praktyki, których powtarzanie w czasie historycznym doprowadziło
do utrwalenia pewnych wzorów kultury. Sięgając do czasów starożytnych, można
zauważyć, że kryją one w sobie odpowiedzi na różnorodne pytania, w tym dotyczące
przyczyny rozwoju określonej orientacji epistemologicznej.
Nisbett zakłada, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ekologią,
ekonomią, strukturą społeczną, metafizyką, epistemologią i procesami poznawczymi
człowieka. Odmienne ukształtowanie terenu oraz związana z tym gospodarka wodna
przyczyniła się do odmiennego ukształtowania zalążków cywilizacji chińskiej i zachodniej.
Tereny górzyste opadające ku morzu sprzyjały rozwojowi polowań, pasterstwa i łowiectwa
(co wiązało się z wysokim spożyciem mięsa), a także handlu w starożytnej Grecji.
Te formy zajęć wymagały niewielkiej współpracy z sąsiadami. System nawadniania
terenów uprawnych w starożytnych Chinach wymagał natomiast od ludności współpracy.
Praca kolektywna gwarantowała przetrwanie, ale jednocześnie uzależniała od siebie
sąsiadów. W Grecji zatem zdobycie niezbędnego do przeżycia pokarmu wiązało się
z cechami i umiejętnościami jednostki, w Chinach zaś zależało od jakości współpracy
w grupie. Tak powstały dwa całkowicie odmienne modele społeczeństwa opartego
na niezależności i współzależności jego członków. Praktyki społeczne zaś wpłynęły
na procesy poznawcze związane z uwagą, percepcją i rozumowaniem (Nisbett 2003: 34).
Podstawowe psycho-społeczne różnice między Wschodem a Zachodem można ująć
następująco (Ibidem: 76-77). Zdaniem Chińczyków świat jest współzależny, a jednostka
ludzka stanowi tylko jego część. Osiągnięcie sukcesu uzależnione jest zatem od pracy,
a zwłaszcza współpracy grupy. Grupa spełnia swoją funkcję w oparciu o samokrytykę

„Oczywiście w ostatecznym rachunku myślą i formułują przekonania tylko jednostki. Ale gdy ich
przekonania przejmowane są i akceptowane przez innych, gdy ulegaja agregacji i uzgodnieniu, stają się
ponadjednostkowymi wzorcami, schematami myślenia, które zaczynają zwrotnie oddziaływać na myślenie
jednostkowe. Tylko w tym sensie mówić można o świadomości społecznej czy grupowej, a oczywiście nie
w tym, że społeczność czy grupa są podmiotami myślącymi” (Sztompka 2010: 293).
49
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swoich członków. Nadrzędną zasadę stanowi zgranie się z uczuciami innych w celu
utrzymania interpersonalnej harmonii. Spójność grupy utrzymuje się dzięki akceptacji
hierarchii społecznej i kontroli grupowej, a także unikaniu kontrowersji w drodze otwartej
debaty.
Na Zachodzie promuje się zgoła odmienne podejście do świata społecznego
i wyznawanych w nim wartości. Dominuje atomistyczna wizja jednostki, która powoduje,
że rolę kolektywu uznaje się za drugorzędną. Jednostka jest niezależnym podmiotem
działającym, w związku z czym sukces uzależniony jest od jego cech indywidualnych.
Stąd bierze się troska i dbałość o własne „ja”. Głównym celem jednostki jest osiągnięcie
samowiedzy, a harmonia społeczna ustępuje miejsca uczciwości i dążeniu do prawdy. Idea
równości, zawarta zwłaszcza w koncepcji demokracji, powinna kierować działaniem
jednostkowym, nie zaś bierna akceptacja hierarchizacji świata społecznego. Osiąga się ją
dzięki retoryce konstytuującej otwartą debatę we wszystkich dziedzinach życia
społecznego.
Wymienione różnice dostrzegalne we współczesnych kulturach czerpią źródło nie
tylko z wczesnych uwarunkowań geograficznych. Wpływ na taki a nie inny kształt kultur
miały także takie czynniki, jak położenie geopolityczne. Dawna Grecja, składająca się
z wielu niezależnych jednostek politycznych typu państwo-miasto, ulokowana była na
skrzyżowaniu antycznego świata (Ibidem: 30). Zarówno ten fakt, jak i wynikające z niego
pierwszorzędne znaczenie handlu powodowały, że Grecja była miejscem, w którym
spotkania międzykulturowe były częstym zjawiskiem. Ponadto stała się idealnym
miejscem do narodzenia się koncepcji debaty. Zderzenia odmiennych światopoglądów,
praktyk społecznych, a także języków, wzmacniały koncepcję indywidualizmu, wolności
i myślenia obiektywnego. Tradycja filozoficzna, zwłaszcza dorobek Arystotelesa, ale także
innych

starożytnych

myślicieli

(np.

filozofów

przyrody),

którzy

w

centrum

zainteresowania stawiali naturę i dążenie do jej poznania w celu okiełznania, utrwalała
określoną orientację epistemologiczną. Logika formalna bazująca na kategoriach,
odrzucająca sprzeczności i rolę kontekstu stała się podwaliną zachodniego myślenia, dzięki
niej wzrosło przekonanie, że świat jest z zasady prosty i można go objąć rozumem dzięki
panującym w nim stałym zasadom, a w konsekwencji – kontrolować.
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Doświadczenia starożytnych Chińczyków w kontaktach międzykulturowych były
dużo bardziej ograniczone niż Greków. Wpływ miało na to między innymi stosunkowo
wczesna centralizacja władzy i zjednoczenie państwa. W starożytnych Chinach rzadko
spotykano ludzi mających zdecydowanie odmienne poglądy metafizyczne czy religijne,
a to ograniczało ciekawość i niewykluczone, że wraz z brakiem koncepcji natury
przyczyniło się także do braku rozwoju nauki (Ibidem: 21). Tradycja filozoficzna, bazująca
na dorobku Konfucjusza, wzmacniała rozwój dialektyki. Świat starożytnych Chińczyków
nie składał się z wyizolowanych, jak dowodzili greccy filozofowie, przedmiotów
posiadających stałe atrybuty, ale płynnej, zmieniającej się w zależności od kontekstu,
substancji. Będąc dynamiczną, owa substancja w naturalny sposób kryła w sobie
sprzeczności. Świat zatem postrzegano jako składający się z nieustających interakcji
między substancjami. Przedmioty i zdarzenia nie były izolowane, gdyż abstrahowanie
uważano za błąd, a w związku z ich nieustanną zmiennością w kontekście, ich
kategoryzowanie w celach sprawowania nad nimi kontroli nie miało sensu. Do
skomplikowanego, rezonującego świata należało się po prostu dostosować, a temu służyła
filozofia zawarta w konfucjańskiej Doktrynie Środka.
To, że Wschodem i Zachodem kieruje odmienne postrzeganie świata, można
obserwować także współcześnie, jako spuściznę wielowiekowo nawarstwionej tradycji
epistemologicznej. Szczególnie ciekawa jest obserwacja lingwistyczna, wskazująca na
obecność tychże różnic (Ibidem: 148-152). Jako że Zachód za priorytet otaczającego
świata uznaje kategoryzację i wyłanianie w związku z nią statycznych zasad, można
zauważyć zwiększony nacisk w procesie wychowawczym na nauczanie dzieci
rzeczowników, co wiąże się z „wychowaniem do przedmiotów”. Nazywanie ich pomaga
w nauce kategoryzacji. Na Wschodzie rolę pierwszoplanową odgrywa relacja i związane
z nią podobieństwo, a nie abstrakcyjna zasada dotycząca właściwości. To powoduje, że
nauczanie czasowników ma wyższą wagę gatunkową dla Azjatów, których proces
edukacyjny polega na „wychowaniu do relacji”.
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Język mandaryński

Język mandaryński – zarówno mowa, jak i pismo – różni się od języków
występujących w europejskim kręgu cywilizacyjnym. Wynika to z kilku przyczyn. Mając
na względzie kryterium fonologiczno-fonetyczne należy zaznaczyć, że mandaryński to
język tonalny, co oznacza, że każda sylaba ma przypisany określony ton. W językach
cywilizacji zachodniej tonalność nie występuje. Biorąc pod uwagę kryterium
morfologiczne, mandaryński to język izolujący, to znaczy o funkcji wyrazów
(nieodmiennych) decyduje ich pozycja w zdaniu. Fleksja, obecna w wielu językach
cywilizacji zachodniej, nie istnieje w mandaryńskim. W kwestii zapisu należy pamiętać, że
pismo chińskie nie korzysta ze skończonego zbioru znaków alfabetycznych. Jako takie
stanowi system otwarty (Zhao i Zhang 2007: 107; Zhao i Baldauf 2008). To oznacza, że
zbiór znaków zmieniał swoją liczbę, a także formę w zależności od czasu i przestrzeni
geograficznej, w których był stosowany.
Współczesne języki chińskie dzielą się na dwie duże grupy: północną
(mandaryńską) i południową (niemandaryńską) (Künstler 2000: 207). One z kolei
rozpadają się na różne podgrupy. Opublikowany w 1960 r. przez Yüan Jiahua „Zarys
dialektów języka chińskiego” (Hanyü fangyan gaiyao) dzieli chiński obszar językowy na:
języki północne, gan, hakka, południowe min, północne min, wu, xiang, yüe (kantoński)
(Künstler 2000: 249). Język mandaryński, oparty na dialekcie pekińskim, nazywany jest
powszechnym (putonghua) i oficjalnie obowiązuje w Chinach od lat trzydziestych XX
wieku (Künstler 2000: 219). Zdaniem Chińskiego Ministerstwa Edukacji w 2004 roku 53%
mieszkańców ChRL potrafiło posługiwać się mandaryńskim, z czego 20% robiło to w
sposób biegły (około 130 milionów) (Duanmu 2007: 5). Ze względów politycznych inne
występujące na terenie Chińskiej Republiki Ludowej języki chińskie uznaje się za dialekty,
choć różnią się między sobą nie tylko fonetyką, ale także słownictwem, morfologią
i składnią (Chen 2004: 50-64). Zgodnie z katalogiem „Ethnologue” we współczesnych
Chinach funkcjonują 292 języki (Lewis 2009).
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W języku mandaryńskim podstawową jednostką fonologiczną jest sylaba (Duanmu
2007: 71-96). Sylaby składają się z nagłosu (21 spółgłosek) i wygłosu (38 rodzajów).
W języku tym funkcjonuje 414 sylab, z których większość występuje w czterech tonach.
Mimo zróżnicowania sylab poprzez system tonacji, a także wprowadzenia do słownika
dominacji wyrazów dwusylabowych w miejsce monosylab, problem licznie występujących
homofonów nie znika – wieloznaczność jest stałym elementem rzeczywistości językowej
w Państwie Środka.
Problem wieloznaczności języka mandaryńskiego dotyczy nie tylko mowy, ale
także pisma. Najwcześniejsze formy chińskiego pisma datuje się na okres 4000 lat p.n.e.
(Zhao i Baldauf 2008: 3-9). Przyjmuje się, że znaki chińskie na przestrzeni dziejów
pięciokrotnie uległy wyraźnym zmianom (pierwsze stanowiły wróżby na żółwich
skorupach i kościach zwierzęcych, następne – inskrypcje na brązie, pismo pieczęciowe –
wielko- i małopieczęciowe, pismo kancelaryjne i pismo standardowe – tradycyjne,
a następnie uproszczone). W tak długim okresie czasu zmianom graficznym znaków
towarzyszyły także zmiany semantyczne.
„Wielki słownik chińskiego pisma” (Zhonghua Zihai) wydany w 1994 roku
odnotowuje istnienie ponad 85 000 znaków chińskich. (Planning… za: The Research Team
of Computer Information Processing 1980: 70-71), jednak żaden dorosły Chińczyk nie jest
w stanie zapamiętać ich wszystkich. Przyjmuje się, że standard piśmienności dla
mieszkańców wsi wynosi zaledwie 1500 znaków, zaś dla mieszkańców terenów
zurbanizowanych – 2000. Pierwsze kilkaset znaków dzieci poznają w szkole podstawowej,
kończąc szkołę średnią powinny opanować 3500, zaś absolwenci szkół wyższych
prawdopodobnie znają około 5000 znaków (Kordek 2013).
Według szacunków w 2005 roku aż 99% chińskich dzieci uczęszczało do szkoły
podstawowej, a 95% do szkoły średniej (5 lat wcześniej 89%). Analfabetyzm wśród
dorosłych spadł z 33% (w 1980 roku) do 7% (w 2010 roku) – przy czym należy mieć na
uwadze, że średnia analfabetyzmu dla świata wynosi 22%. Wzrasta też długość okresu
pobierania nauki przez osoby dorosłe (ONZ określa te osoby w kategorii wiekowej 15+) –
o ile w 1980 roku było 5,3 roku, to już w 2005 roku wydłużyło się do 8,5 roku (UNDP…
2008: 8, 40). Wzrasta też znaczenie studiów wyższych (Pietruszewska 2010) – jeżeli wśród
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osób w wieku 18-22 w roku 1990 studiowało zaledwie ok. 4%, to już w 2005 roku 22% co przekłada się na 23 mln studentów (Brandenburg… 2007: 22). W 2010 roku w Chinach
studiowało już 31 mln osób – o 35% więcej niż 2005 roku (China’s higher education…
2011). Jest to w dużej mierze wynik bogacenia się społeczeństwa i rozwoju
gospodarczego, ale także bardzo silnych wciąż tradycji edukacyjnych w Chinach, których
rewolucja kulturalna nie wykrzewiła (Brandenburg… 2007: 10-17). W 2012 roku
w Chinach było blisko 2400 szkół wyższych, w tym ponad 1100 uniwersytetów (Review
of UK… 2013: 5).
W celu likwidacji analfabetyzmu w XX wieku kilkakrotnie podejmowano kroki
zmierzające do zmian w języku mandaryńskiem (Zhao i Zhang 2007: 118). W latach 50ych ubiegłego stulecia udało się wprowadzić w Chińskiej Republice Ludowej reformę,
polegającą na uproszczeniu grafiki wielu znaków pisma chińskiego, przez zmniejszenie
liczby tworzących je kresek. Jednak reforma ta, zdaniem niektórych krytyków (Künstler
2000: 50-51), została przeprowadzona w sposób chaotyczny, niekonsekwentny i często
dość arbitralny. Zburzono istniejące tradycyjne związki w systemie pisma, co przyczyniło
się do jego rozchwiania oraz utraty wewnętrznej spójności i jednolitości systemu. Zdania
tego nie potwierdzają inni badacze (np. Zhao i Baldauf 2008: 41-51), którzy reformę
odbierają jako zdarzenie o charakterze pozytywnym, zwłaszcza w kotekście likwidacji
analfabetyzmu. Nie zmienia to jednak faktu, że uproszczenie części znaków spowodowało
wzrost ich ogólnej liczby.
W ramach popularyzacji alfabetu łacińskiego przyjęto także transkrypcję literową
zwaną pinyin, która miała w perspektywie zastąpić pismo chińskie. Dla przeciętnych
Chińczyków stanowi ona raczej ozdobnik, bo w rzeczywistości nie ma zastosowania, poza
tym, że wprowadza nowe elementy do i tak już skomplikowanego systemu (zazwyczaj
pinyin

stosuje

komputerowych).
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słownikach
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Język a psycho-społeczne skutki jego stosowania

Daleko rozwinięte w języku mandaryńskim zjawisko homonimii, a także fakt
istnienia tak dużej liczby znaków niezbędnych do opanowania pisma wymagają
wypracowania szeregu umiejętności psycho-społecznych.
Po pierwsze, przyswojenie pisma chińskiego niewątpliwie trenuje pamięć
wzrokową (Bonk 2010). Czy liczba znanych znaków wynosi kilka czy kilkadziesiąt
tysięcy, na pewno wymaga intensywniejszej pracy umysłowej, niż opanowanie 26 znaków
alfabetu łacińskiego. Alfabet wymaga analizy podstawowych jednostek dźwiękowych
i wyrażania ich w postaci abstrakcji w formie liter. To sprzyja rozwojowi myślenia
abstrakcyjnego i analitycznego (Hannas 2005: 56). Pismo logograficzne opiera się na
relacji: pismo-obraz. Znaczenie danego znaku może być odczytywane bez pośrednictwa
dźwięku. Wyjątek stanowi grupa znaków piktograficzno-fonetycznych, które sugerują
wymowę, ale nie jest ona niezbędna do zrozumienia znaczenia znaku. Chińczycy ucząc się
czytać, nie analizują dźwięków mowy poprzez abstrahowanie ich do fonemów, gdyż
fonemy nie wiążą pisma z mową. Odczytanie pisma chińskiego polega na uchwyceniu
znaczenia wynikającego z pomniejszych jednostek znaczeniowych zawartych w złożonym
znaku i przypisaniu mu konkretnej sylaby (Hannas 2005: 56-58).
Brak pisma alfabetycznego może być przyczyną niskiej kreatywności (Sproat
2005) Wschodnich Azjatów. Zdaniem Hannasa alfabet wspomaga współpracę między lewą
i prawa półkulą mózgową, a to jest warunkiem kreatywnego myślenia. Będąc
zwolennikiem geno-kulturowej teorii koewolucji autor twierdzi, że pismo może wpłynąć
na struktury neuronowe mózgu człowieka. Niestety, autor nie tłumaczy przyczyny
wybitnej kreatywności Azjatów pozostających na emigracji, co zarzuca mu Sproat (2005),
który uważa,

że

użycie

sylabariusza

także

wymaga

zaangażowania

myślenia

abstrakcyjnego, a neurologiczne przesłanki tłumaczące genezę kreatywności są spekulacją.
Pamięć nie odgrywa roli jedynie przy odczycie gotowego obrazu znaku, ale także
w trakcie jego zapisu, który rządzi się określoną logiką. Znak składa się z horyzontalnie,
wertykalnie i diagonalnie ułożonych kresek bądź ich kombinacji. Liczba kresek
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stanowiących znak wynosi od 1 do 64. Spośród około 30 typów kresek tylko 8 uznaje się
za podstawowe, reszta zaś to ich warianty. Zapisując znak należy pamiętać o kształcie
stanowiących go kresek, ich wzajemnej relacji, kolejności i liczbie (Zhao i Baldauf 2008:
.12-13), gdyż drobna pomyłka diametralnie zmienia znaczenie, a także wymowę danego
znaku, np. w języku mandaryńskim: 天 (tiān – niebo), 大 (dà- duży), 太 (tài – zbyt, za).
Kreski stanowią najmniejszą jednostkę pisma chińskiego i jako takie przypominają litery
alfabetu (ale nie są fonemami – nie wiążą się z żadnym dźwiękiem). Za podstawę systemu
piśmiennictwa chińskiego uznaje się jednak klucze semantyczne50, które ułatwiają
uporządkowanie znaków w słownikach (Zajdler 2008: 113-124).
Pismo alfabetyczne opiera się na relacji pismo - dźwięk. Odczytywanie sensu słowa
w takim przypadku polega na identyfikacji kolejnych liter poprzez przypisany im obraz
akustyczny. W toku rozwoju osobniczego człowiek posługujący się pismem opartym
na alfabecie wypracowuje szereg strategii przyspieszających identyfikację grup liter
(np. w języku polskim stała grupa: ch, rz, sz, ąc, cja itp.) (Wolf 2005: 446.). Język
angielski znany jest z braku niezmiennych reguł odpowiedniości między literami
a dźwiękiem - zawiera w przybliżeniu aż 577 takich reguł (Wolf 2005: 454).
Aby móc sprawnie korzystać ze znaków chińskich, należy w odpowiednio szybkim
czasie dokonać rozróżnień w grafii, często wręcz minimalnych (Grabowska 1997: 161167). Czas trwania waha się od kilku sekund u początkujących sinologów po milisekundy
u Chińczyków. Chińczycy mimo skomplikowania swojego pisma szybko orientują się
w jego systemie. Bogactwo zapisu języka chińskiego wzmacnia zatem umiejętności
dywersyfikacyjne – umożliwia bardzo szybkie odnajdywanie różnic, o czym wspominał
Nakamura. Oczywiście ta zdolność wykracza poza obszar lingwistyczny i dotyczy także
innych dziedzin życia –

przekłada się na zachowania w obrębie szeroko rozumianej

kultury. Jej efektem są niesłychane umiejętności kopistyczne51, opanowane do perfekcji

Zaproponowany przez Xu Shena zbiór 540 kluczy po reformie uległ zmniejszeniu do 214, choć różne
słowniki podają różne informacje na ten temat (Kunstler 2000: 51).
50

„Dopiero kilka ostatnich generacji na Zachodzie uniknęło praktyki akademickiej, nadal powszechnej
w reszcie świata, polegającej na tym, że student „recytuje” w klasie (oralne sprzężenie zwrotne) wypowiedzi
nauczyciela (formuły – dziedzictwa oralnego), zapamiętane z wykładu w klasie lub podręcznika” (Ong 2011:
101).
51
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metody naśladowcze u mieszkańców Państwa Środka, szczególnie widoczne w dziedzinie
sztuki i handlu (kopiowanie własnych historycznych dzieł artystycznych i masowa
sprzedaż turystom zagranicznym, kopiowanie produktów zachodnich marek, zwłaszcza
odzieży i sprzętów elektronicznych itp.).
Po drugie, tak skonstruowany system zapisu zmusza do określonego sposobu
myślenia indukcyjno-dedukcyjnego. W przypadku znanego, dobrze opanowanego znaku
rozszyfrowanie jego znaczenia działa automatycznie – nie angażuje dodatkowego procesu
myślowego, bezpośrednio kieruje nas do swojego desygnatu. W przypadku mniej znanego
znaku następuje dekodowanie jego końcowego znaczenia w wyniku rozszyfrowania jego
elementów składowych. Znaki chińskie przypominają rebusy czy raczej chińskie pudełka,
w których znaczenie kryje się wewnątrz znaczenia. Znaczenia te namnażają się, kumulują,
nawarstwiają w wizualnej strukturze znaku. Czytanie znaku chińskiego przypomina
rozpakowywanie chińskiego pudełka, natomiast pisanie to jego pakowanie. Znaki są zatem
autonomicznymi mikrosystemami i każdy z nich stanowi wizualno-semantyczną
mikronarrację w skomplikowanym systemie pisma. Oczywiście, ostateczne znaczenie
danego znaku nie koniecznie musi się wiązać z łącznym znaczeniem jego elementów czy
też z oficjalnie przypisanym mu znaczeniem – często wynika ono z danego kontekstu, jako
że Chińczycy z dużą częstotliwością używają tropów literackich, przede wszystkim aluzji,
cytatów, hiperboli, elips, metafor, metonimii, eufemizmów, przysłów, morfizacji
i personifikacji zarówno w piśmie, jak i w mowie:

„O zamiłowaniu do złożonej różnorodności wyrażonej w konkretnej formie
świadczą wysiłki pisarzy chińskich, pragnących fascynować ludzi bogactwem porównań i
metafor. Innymi słowy, istnieje tendencja do wykorzystania wyrażeń, które mają na celu
doprowadzenie ludzi do zrozumienia określonego znaczenia. Efekt ten ma być osiągnięty
poprzez przeplatanie różnych obrazów, używanie złożonych wyrażeń z wyszukanymi
i bardzo sugestywnymi słowami, nawet jeśli znaczenie, które ma być przekazane, jest
niezwykle proste. Stąd zwyczaj częstego używania przez Chińczyków różnych figur
retorycznych” (Nakamura 2005: 221).
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Według niektórych badaczy (np. Wingfield 2005: 283) częste stosowanie znaczeń
figuratywnych wymaga wyższego poziomu przetwarzania i składa się z trzech faz:
określenie dosłownego znaczenia, sprawdzenie, czy w danym kontekście znaczenie to jest
odpowiednie i szukanie interpretacji przenośnej. Jak podkreśla Nakamura, Chińczycy
wysoko cenią wyrafinowanie i galanterię słowną. Ponadto:

„[…] lubią wyszukane style i mają talent do tworzenia kompozycji literackich.
Jednakże pojęcia zawarte w ich utworach odwołują się do rzeczywistych doświadczeń.
Prawdą jest, że Chińczycy lubią napuszony styl, ale sprowadza się on jedynie do prostego
wyolbrzymiania faktów; wydaje się, iż tylko w kilku przypadkach opisywana
rzeczywistość wykracza poza naturalne granice. Chińczycy rzadko przedstawiali obiekty
abstrakcyjne i uniwersalne, dowolnie wyolbrzymiając fakty, tak jak zwykli to czynić
Hindusi, to znaczy bez odniesienia do rzeczywistych zdarzeń. Ponieważ większość
Chińczyków nie oddawała się teoretycznym spekulacjom i ignorowała pojęcia ogólne,
nigdy nie próbowała przekazać treści idei z logiczną dokładnością, ale poprzestawała
jedynie na przedstawianiu czytelnikowi pewnych sugestywnych wrażeń. Co więcej, wielu
chińskich mówców sądziło, że najważniejsza jest elokwencja, i nie zważało na pewne
zasady logiczne i etyczne, dotyczące prawdy i fałszu, dobra i zła” (Nakamura 2005: 222).

Co istotne, pismo, które przez ponad trzy tysiące lat ewoluowało, nie zostało
oderwane od swoich korzeni. Na przestrzeni wieków wiele znaków kumulowało
różnorodne znaczenia, w związku z czym poprawne odczytanie starszych pism nastręcza
wiele problemów. Osoby dobrze wykształcone nie tylko znają archaiczne formy zapisu
znaków chińskich, ale także różne znaczenia przypisane do danych znaków oraz różne
znaki przypisywane do danego znaczenia, zwłaszcza że indywidualizm w sposobie pisania
znaków był dawniej wysoce tolerowany (Zhao i Zhang 2007: 112-113). Przykładowo,
Rong Geng, autor słownika znaków występujących w napisach na brązie, podaje, że
trzywyrazowa fraza zun bao yi, czyli „czcigodne, drogocenne naczynie”, ma odpowiednio
207, 193 i 172 warianty graficzne (Künstler 2000: 49). Ogarnięcie bogactwa chińskiego
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systemu piśmienniczego wymaga wysokiego stopnia erudycji, jak również niespożytych
pokładów pamięci.
Znaczenia znaku chińskiego nie można odczytać jednoznacznie za pośrednictwem
przypisanego mu dźwięku, ze względu na występujące w mowie chińskiej zjawisko
homofonii. Pewnym ułatwieniem tej sytuacji miał być wprowadzony już za czasów
archaicznych system tonalny przypisany do sylab, jednak nie okazał się na tyle
wystarczający, by zniwelować to zjawisko. Jedno jest pewne, aby móc komunikować się
w językach chińskich, niezbędna jest umiejętność rozróżniania tonów zarówno podczas
odbierania komunikatu, jak i jego artykułowania. Do tego potrzebna jest dobra pamięć
słuchowa, która warunkuje zrozumiałość komunikatu podczas jego nadawania i odbioru.
Problem homofonii i rolę tonu w przypisywaniu znaczenia do wyrazu obrazuje poniższe
zestawienie:

shī – nauczyciel, przykład, specjalista, dywizja, oddział, lew, ciii [cicho]!,
tracić, odbiegać, złamać (obietnicę), stracić, błąd, praktykować, stosować,
zwłoki, wesz (i inne)
shí – prawdziwy, szczery, rzeczywistość, nasienie, wiedzieć, zróżnicowany,
kamień, podnosić, zbierać, 10 (także na banknotach), czas, godzina, pora
roku, szansa, obecny, sporadycznie, jeść, stracić, korodować (i inne)
shĭ – historia, wysyłać, używać, zatrudniać, powodować, posłaniec,
prowadzić (samochód i statek), ekskrementy, strzała, początek, zaczynać
(i inne)
shì – pomieszczenie, rynek, miasto, typ, moda, wzór, rytuał, nastrój,
próbować, egzamin, pokazywać, instruować, patrzeć, uznawać (np. kogoś),
wizytować, polegać (na), zależeć (od), życie, wiek, świat, epoka, sprawa,
problem, wypadek, odpowiedzialność, umierać, siła (i inne)

Obecna w języku mandaryńskim sylaba „shi” w czterech wariantach tonalnych
a znaczenie wyrazu (Manser 1999: 497-510)
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Kolejną bardzo istotną cechą jest umiejętność asocjacyjna – zdolność do kojarzenia
ze sobą pewnych elementów (Wolf 2005: 448). Skojarzenie jest podstawą fundamentalnej
zdolności do symbolizacji – czyli zastępowania jednego elementu drugim. Uczenie się
asocjacyjne polega na dążeniu do odkrycia ukrytych mediatorów (wskazówek
wydobywania z pamięci), które mogą wiązać dwa człony w składnik pamięci zwany siecią
semantyczną i dotyczy wszystkich osób posługujących się językiem. Jednak w przypadku
języków chińskich zdolność ta ma szczególny wymiar – nie sposób nauczyć się pisma
chińskiego bez wysoce rozwiniętych umiejętności asocjacyjnych. Nie dość, że system
graficzny nie jest bezpośrednio zintegrowany z systemem fonetycznym, znaki są
kombinacjami kresek w często niekonsekwentnym systemie, to także zapis znaków
w zdaniu nie podlega segmentaryzacji. W tekstach chińskich nie istnieje podział na wyrazy
czy frazy. Oczywiście, występuje interpunkcja, ale ona nie wyznacza granic
poszczególnych części mowy. Czytelnik musi zatem z potoku znaków wyłaniać znaczenia
słów, co dodatkowo obciąża system poznawczy.
Umiejętności asocjacyjne są również wysoce cenione w przypadku mowy.
Komunikacja werbalna, która zakłada interakcję na bieżąco, odbywającą się w czasie
rzeczywistym, wymaga błyskawicznego skojarzenia obarczonego homofonią i tonami
dźwięku z odpowiednim znaczeniem (należy wziąć także pod uwagę pewne wariacje
dialektalne (Gernet 2008: 373)). Z tego powodu Chińczycy bardzo często powtarzają ten
sam komunikat przy użyciu wyrazów synonimicznych czy idiomów, dodają słowa
(teoretycznie) zbędne – działają (pozornie) sprzecznie z maksymami konwersacyjnymi
Grice’a (1980: 91-114), a to może prowadzić do jednej z barier w komunikacji
międzykulturowej. Polega ona na tym, że pochodzący z Zachodu odbiorca przekazu,
przyzwyczajony do linearnej, a nie cyklicznej i wielowarstwowej formy przekazu, może
stracić główny wątek, którego dotyczył komunikat, doznając uczucia zagubienia.
Grice, jak wskazano w pierwszym rozdziale pracy, wyróżnił maksymę jakości,
sposobu, ilości i odpowiedniości, które regulują proces skutecznego porozumiewania się.
Jest to jednak koncepcja wyrosła w ramach cywilizacji zachodniej. Zarówno kultura
chińska, jak i tworzący ją język mandaryński nie stosują się do ich zaleceń. Maksyma
jakości, zgodnie z którą mówiący powinni podawać jako prawdziwe to, o czego
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prawdziwości są przekonani, a jako niepewne to, czego prawdziwość jest wątpliwa, nie
jest przestrzegana, ponieważ prawda dla Chińczyków nie stanowi wartości nadrzędnej.
Ponad nią góruje maksyma zachowania twarzy i utrzymania harmonii. Druga maksyma
Grice’a dotycząca sposobu – mówiący powinni wyrażać się jasno i jednoznacznie oraz
unikać mówienia rozwlekłego i nieskładnego, aby być zrozumianym – również nie jest
przestrzegana, gdyż kwiecistość wypowiedzi i niebezpośredniość są wyżej cenione
w kulturze

chińskiej.

Chińczycy

stosują

zatem

maksymę

wieloznaczności

i nieokreśloności. Związana z maksymą sposobu maksyma odpowiedniości, zgodnie
z którą mówiący powinni ograniczać się do tego, co dla danego dyskursu jest istotne,
również często występuje w swojej antytezie jako zasada aluzyjności, gdyż rozmówcy
w kulturze

chińskiej

często

czynią

wycieczki

(głównie

literackie)

w

swoich

wypowiedziach. Ostatnia zasada Grice’a wskazuje na ilość – należy mówić wszystko to,
co niezbędne lub pożądane w danej rozmowie, ale nigdy więcej, gdyż nadmierna
szczegółowość szkodzi konwersacji. W przypadku tej maksymy pojawiają się wątpliwości,
gdyż często u Chińczyków konfucjańska powściągliwość zderza się z taoistycznym
folgowaniem52.
Tak różnorodne strategie konwersacyjne obowiązujące na Wschodzie i na
Zachodzie

mogą

stanowić

źródło

nieporozumień

w

sytuacji

komunikacji

międzykulturowej. Jednak przestrzeganie zasad odmiennych od tych wskazanych przez
Grice’a, zwłaszcza maksymy sposobu i odpowiedniości w przypadku Chińczyków ma
swoje podłoże pragmatyczne. Czynią oni tak z kilku powodów: obecność słów związanych
z tematem wzmacnia zjawisko leksykalnego torowania znaczenia. To ułatwia wyłapywanie
właściwych znaczeń, co z kolei powoduje wzrost prawdopodobieństwa zrozumienia
komunikatu (Wingfield 2005: 278-9). Innym celem jest uzyskania odpowiedniego
brzmienia (zachowania rytmu):

„Można powiedzieć, że chiński jest językiem artystycznym, ponieważ dąży do
eufonii53, a zdania obfitują w wyszukane środki wyrazu” (Nakamura 2005: 220).
Podobno każdy Chińczyk jest konfucjanistą, gdy odnosi sukcesy, taoistą, gdy ponosi porażkę (Nisbett
2003: 16).
53
Eufonia – (gr. piękne brzmienie), harmonijny dobór dźwięków mowy.
52
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Przypisanie określonego znaczenia do dźwięku, który może odnosić się do bardzo
wielu znaczeń, wymaga nie tylko biegłości w przestrzeni semantycznej, ale także
szybkiego orientowania się w kontekście. Choć żadna sytuacja komunikacyjna nie odbywa
się

w

całkowitej

próżni

semantycznej,

kontekst

(zarówno

wewnątrzzdaniowy

(semantyczny), jak i zewnętrzny) w przypadku mowy chińskiej jest głównym środkiem do
uzyskania porozumienia. Często to tylko on pozwala dotrzeć do właściwego znaczenia
przekazanego w akcie komunikacyjnym (w językach o ograniczonej homofonii rola
kontekstu jest bardziej poboczna, stanowi ilustrację, a nie główny nośnik sensu).
W przypadku języków opartych o alfabetyczny zapis mamy do czynienia z sytuacją
analogiczną, gdy stosujemy rzadko występujące słowa wieloznaczne. Wpływ kontekstu
wewnątrzzdaniowego na znaczenie odbieranych i przypominanych słów wieloznacznych
dzieli badaczy na dwie frakcje (Reeves 2005: 227). Jedni (np. Glucksberg, Kreuz, Rho,
Schvaneveldt, Meyer, Becker i inni) są zwolennikami teorii dostępu selektywnego, według
której:

„[…] kontekst wpływa na uprzedzenia54 poznawcze w trakcie interpretacji słów
dwuznacznych w taki sposób, że tylko wskazywane znaczenie jest podmiotowi dostępne.
Na poziomie świadomym podmiot w danej chwili rozważa tylko jedną interpretację słowa
lub zdania.”

Zgodnie z teorią dostępu wyczerpującego (której zwolennikami są m.in. tacy
badacze jak: Onifer, Swinney, Seidenberg, Tanenhaus, Leiman, Bienkowski i inni):

„[…] aktywacja każdego ze znaczeń słów wieloznacznych nie musi w tym samym
momencie przekraczać progu pobudzenia. Najczęściej tylko jedno ze znaczeń – to, na
które wskazuje kontekst – pierwsze przekracza ten próg, jakkolwiek pozostałe też są
aktywizowane w danej chwili. Po prostu w procesach zachodzących już po aktywizacji
danego słowa kontekst rozstrzyga rywalizację między znaczeniami.”
54

Nie chodzi tu, oczywiście, o kategorię socjologiczną, ale psycholingwistyczną.
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Niezależnie, czy przychylimy się do pierwszej czy do drugiej teorii dotyczącej
wpływu kontekstu wewnątrzzdaniowego na znaczenie, niezmienny pozostaje fakt,
że dylematy interpretacyjne w przypadku mowy chińskiej pojawiają się zdecydowanie
częściej, niż w językach pochodzących z Europy.
Kontekst zewnętrzny, w którym odbywa się proces komunikacyjny, odgrywa
szczególną rolę w Państwie Środka. Chińczycy łatwiej wychwytują istotne fakty
sytuacyjne i mają wyższą świadomość i kontrolę nad swoim zachowaniem (Nisbett 2003:
123). Wyczulone zmysły pomagają im w wychwytywaniu niuansów relacyjnych
zawartych w przekazie werbalnym i niewerbalnym, które składają się na tło kierowanego
do nich przekazu. Wynika to między innymi z faktu, że postrzegają oni świat przez
szerokokątne soczewki, a nie lunetę, co jest typowe dla mieszkańców europejskiego kręgu
kulturowego (Ibidem: 89). Co więcej, Chińczyków charakteryzuje wysoka „zależność od
pola” (field dependence55). Określa ona stopień, do którego percepcja przedmiotów
zależna jest od tła bądź warunków, w którym one występują. Ludzie zależni od pola lubią
przebywać w towarzystwie innych osób bardziej, niż ludzie niezależni od pola. Ci pierwsi
mają również lepszą pamięć do twarzy i słów o charakterze społecznym (np. odwiedziny,
impreza itp.), a także wolą siedzieć bliżej innych osób (Ibidem: 42-45).
Istotą logiki formalnej, wysoko cenionej na Zachodzie, jest całkowite oderwanie
myślenia od kontekstu. To abstrahowanie, poszukujące trwałych zasad, pozwoliło na
rozwój nauki, choć jednocześnie powodowało pewne ograniczenia, np. starożytni Grecy
nie odkryli cyfry „0”, ponieważ, zgodnie z logiką, nie byli w stanie stwierdzić istnienia
czegoś, co nie istnieje (Nisbett 2003: 26). Z drugiej strony eliminując sprzeczności
pozbawili się umiejętności dialektycznego myślenia, które zakłada wyjątkowość,
niepowtarzalność i wieloznaczność każdej sytuacji czy zdarzenia. Chińczycy, czujący
antypatię do logiki formalnej i związanej z nią kategoryzacji, są mistrzami sprzeczności
i wieloznaczności wymagającej obecności kontekstu.
Chińczyków wyróżnia zatem rozwinięta umiejętność czytania między wierszami.
Dostrzegają oni rzeczy dla innych niedostrzegalne, gdyż zawsze odwołują się do kontekstu
55

Kategoria wprowadzona przez Hermana Witkina (Witkin, Cox i Goodenough 1977).
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zewnętrznego – w sytuacji, gdy jest on niewystarczający, rozbudowują go celowo
w ramach werbalnych i pozawerbalnych działań. W komunikacji z Europejczykami
powodują one częste nieporozumienia, gdyż Chińczycy w sposób naturalny spodziewają
się, że partnerzy komunikacji dysponują tymi samymi umiejętnościami. Ponieważ warunki
sytuacyjne odgrywają tak znaczną rolę w kulturze chińskiej, zaliczyć można ją do kultur
wysokiego kontekstu według podziału zaproponowanego przez Edwarda Halla. Autor ten
(2001: 47-48) wyróżnił dwa typy kultur. Kultury wysokiego kontekstu (high-contex
cultures) to takie, w których ludzie głęboko angażują się w sprawy bliźniego, a informacje
są wspólną własnością, natomiast kultury niskiego kontekstu (low-context cultures) uznać
można za zindywidualizowane, do pewnego stopnia wyalienowane i fragmentaryczne,
w których nie ma miejsca na angażowanie się w sprawy innych ludzi:

„[…] kultury o wysokim kontekście (…) mają większą wagę gatunkową i dlatego
dają możliwości przewidywania, ale wtedy i tylko wtedy, jeśli doskonale znamy ów
system. Z drugiej strony, dla obserwatora, który nie jest świadomy istnienia innego
systemu, odmienne kultury charakteryzujące się wysokim kontekstem pozostaną
tajemnicą, chociaż może on nie znać lub nie akceptować faktu, że ulega urokowi tych
tajemnic” (Ibidem: 60-61).

Podział na kultury wysokiego i niskiego kontekstu jest semantycznie zbieżny
z analizowanym przez Hofstede wymiarem kultury dotyczącym relacji między jednostką
a społeczeństwem (Hofstede 2007: 88). Pozwala on określić stopień indywidualizmu bądź
kolektywizmu panującego w danej kulturze. Jako że indywidualizm jest charakterystyczny
dla społeczeństw, w którym więzy między jednostkami są luźne, a centrum uwagi
ogranicza się do własnej osoby i najbliższej rodziny, ich kultury można uznać za
niskokontekstowe (zwłaszcza kraje anglosaskie). Wysokokontekstowe kultury będą zatem
właściwe dla społeczeństw kolektywistycznych, w których o losach jednostki decyduje
pozycja w dużej, spójnej grupie (Chiny). Omawiając problematykę kontekstu Hall również
wskazuje na zjawisko synchronizowania, które dotyczy ludzi pozostających ze sobą
w bezpośrednim kontakcie i wyraża się w równoczesnym poruszaniu:
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„W kulturach wysokiego kontekstu synchronowanie jest wyraźnie uchwytne, łatwo
dostrzegalne. Funkcjonuje ono na wysokim poziomie świadomości i jest świadomie
wartościowane. Źródłem alienacji przedstawicieli kultur wysoce zsynchronizowanych
(high-sync) i o wysokim kontekście w momencie zetknięcia się z członkami kultur
o niskim kontekście, nisko zsynchronizowanych (low-sync), jest, być może, fakt, że nie
wiedzą, jak postępować z ludźmi, którzy zagubili własną fazę” (Hall 2001: 83).

Podróżnicy pochodzący z zachodniej cywilizacji z pewnością zauważyli wysoką
synchronizację wśród mieszkańców Państwa Środka. Przejawia się ona tym, że osoby
uczestniczące w tym samym wydarzeniu na zasadzie mimikry upodabniają się do siebie
zwłaszcza w wymiarze kinestetycznym, to znaczy informacje przekazywane przez
jednostki za pomocą języka ciała stają się zintegrowane w ten sposób, że przypominają
bardziej organizm niż niezależne atomy. Przestrzenie, w których omawiane zjawisko jest
szczególnie widoczne to środki komunikacji miejskiej, zwłaszcza stacje metra, targowiska
i supermarkety, miejsca kultu religijnego oraz kulturalno-turystyczne i inne. Osoby
pochodzące z kultur o niskim kontekście w takich sytuacjach często czują się
wyobcowane, gdyż albo nie znają klucza do synchronizacji albo synchronizowanie wydaje
im się nienaturalne, ostatecznie nie zdają sobie z sprawy z jego istnienia. Z drugiej zaś
strony osoby pochodzące z kultur o wysokim kontekście mogą czuć się zagubione, kiedy
brakuje tłumu, z którym można współgrać. Próby synchronizowania mogą być
wyszydzane jako niezrozumiałe i natrętne naśladownictwo. Zachowania dążące do wzrostu
synchronizacji zachowań w kontaktach z kulturami niskokontekstowymi bądź atomizacji
w kulturach wysokokontekstowych może być przyczyną konfliktów w komunikacji
międzykulturowej.
Jednak na kontekst nie składają się tylko fakty (czas, miejsce, akcja, osoby), ale
także emocje uczestników interakcji. Chińczycy posiadają umiejętność wnikliwej i bacznej
obserwacji szczegółów dotyczących partnera komunikacji, zarówno tych związanych
z komunikacją niewerbalną, jak i stanami psychicznymi. Wiedza zdroworozsądkowa
z dziedziny psychologicznej jest powszechnie stosowana w codziennych aktach
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komunikacyjnych w Państwie Środka. Umiejętności psychiczne, zwłaszcza emocjonalne,
wynikają z kolektywistycznego charakteru kultury chińskiej. W odróżnieniu od cywilizacji
zachodniej rozwój wiedzy o emocjonalności w Chinach zaczyna się już od „kołyski”
(Nisbett 2003: 59). Podczas gdy w cywilizacji zachodniej uwaga małego dziecka
kierowana jest przez wychowawców w stronę przedmiotów i ich kategoryzowania, uwagę
małych Chińczyków skupia się na relacjach międzyludzkich i związanych z nimi stanach
emocjonalnych. Pierwsze słowa, które poznają dzieci na Zachodzie, kształtują w nich
postawę indywidualistyczną, skierowaną na siebie i otaczające je przedmioty. Dzieci na
Wschodzie w pierwszej kolejności uczą się słów związanych z emocjami, które regulują
życie społeczne i przygotowują do życia w społeczeństwie kolektywnym. W tym miejscu
warto zaznaczyć, że w języku chińskim nie istnieje słowo „indywidualizm” (Nisbett 2003:
51), a zaimek „ja” bywa często opuszczany, podczas gdy reguły języków krajów
indywidualistycznych podkreślają pierwszą osobę, zaś w języku angielskim nawet pisze
się ją wielką literą („I” – ja).
W związku z tak odmiennym procesem wychowawczym w tych rejonach świata,
odmienna jest także funkcjonująca tam orientacja komunikacyjna. Na Zachodzie dominuje
orientacja „nadawcza”, w której nadawca jest odpowiedzialny za zrozumiałość
komunikatu, podczas gdy panująca na Wschodzie orientacja „odbiorcza” powoduje,
że odpowiedzialność za zrozumienie komunikatu leży po stronie odbiorcy (Nisbett 2003:
60-61). Umiejętności te w toku życia są rozwijane i rozszerzane na inne sfery ludzkiego
życia zgodnie z zasadą, że im wyższa wiedza psychologiczna człowieka, tym wyższa
umiejętność jej wykorzystania.

„Wykształceni Chińczycy (…) lubują się w tworzeniu tekstów, których lektura
przysparza wiele trudności. (…) Taka sama mentalność daje się zauważyć w chińskim
zamiłowaniu do dyskusji i krasomówstwa. Chiński model wyjaśniania nie opiera się na
teoretycznej refleksji. Polega on raczej na próbach uchwycenia stanu psychologicznego
innej osoby i nakłonienia jej, aby podzieliła opinię rozmówcy. Ten cel tłumaczy chińskie
umiejętności krasomówcze” (Nakamura 2005: 221).
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Jest to kolejne zjawisko obserwowalne zwłaszcza podczas negocjacji handlowych
na każdym szczeblu. Nim klient podejdzie do stanowiska handlowego na miejskim
bazarze, chiński sprzedawca dokona pełnej taksonomii potencjalnego klienta. Bacznie
obserwując jego mimikę i gesty, określi jego potrzeby i rozpocznie targowanie. Im dłużej
trwa uzgadnianie ceny, tym wzrasta pozycja zarówno sprzedawcy, jak i klienta oraz ich
wzajemny szacunek jako partnerów handlowych. Choć sprzedawca kieruje się zasadami
zachowania twarzy, to nie przeszkadza mu to w wykorzystaniu naiwności klienta. Klient,
o ile jest endemicznym mieszkańcem, jest tego w pełni świadomy. Priorytetem w handlu
zawsze jest zysk, jednak sukces osiąga się wówczas, gdy obie strony nie czują się
poszkodowane. Zarówno umiejętności psychologiczne, jak i krasomówcze oraz biegłość
w interpretowaniu komunikacji niewerbalnej w takich sytuacjach są zatem jak najbardziej
pożądane. Cenna jest również wiedza na temat etyki biznesu w ChRL (Gorgoń 2013).
Jej nieznajomość często doprowadza do konfliktów i komunikacyjnych porażek, zwłaszcza
gdy Amerykanie bądź Europejczycy stosują własne standardy i kryteria w kontaktach
handlowych z Chińczykami.
Chińczycy mają silnie rozbudowane zdolności empatyczne, nie tylko świetnie
rozumieją cudze emocje, ale potrafią również nimi sterować (Goffman 2000). Przykładów
manipulacji emocjami dostarcza bogata literatura chińska, kinematografia, a zwłaszcza
historia, szczególnie po 1949 roku, nie wspominając o teatrze życia codziennego. Empatia
rozumiana jako współodczuwanie, ale także jako umiejętność przyjmowania cudzego
punktu widzenia wpisuje się w zakres znaczeniowy teorii umysłu. Teoria umysłu zaś ściśle
wiąże się z inteligencją interpersonalną i intrapersonalną, czyli umiejętnością rozumienia
zachowań i przekonań innych osób oraz właściwego odczytania intencji własnych
(Kurcz 2011: 109). Stosując nomenklaturę psychologiczną, można stwierdzić, że
Chińczyków cechuje biegłe opanowanie teorii umysłu, które w dużym stopniu reguluje
procesy komunikacyjne. Niektórzy twierdzą, że umiejętności te wynikają ze swoistej
intuicji (Nisbett 2003: 22), której brak ludziom Zachodu, to nie zmienia jednak faktu,
że komunikacja między osobami o daleko różnym stopniu samoświadomości i rozumienia
zachowań innych osób jest zdecydowanie niesymetryczna.
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Z teorią umysłu ściśle wiąże się także komunikacja niewerbalna. Trzeba podkreślić,
że Chińczycy są mistrzami odczytywania komunikatów niewerbalnych. Stopień
skomplikowania, a także słabe strony mowy chińskiej zmuszają jej użytkowników do
czerpania informacji z jak największej liczby źródeł. Tam, gdzie system lingwistyczny
zawodzi, z pomocą przychodzą inne systemy komunikacyjne56. Chińczycy mają wysoko
rozwiniętą świadomość związaną z językiem ciała. Postawa ciała, jak i gesty miały
zapewne kluczowe znaczenie w skomplikowanym systemie rytualnym cesarskich Chin.
Dziś kinestetyczne relikty przeszłości pozostają obecne na przykład w ceremonii parzenia
herbaty, sztukach walki czy kaligrafii. Umiejętność czytania cudzej mowy ciała 57 przez
współczesnych Chińczyków, jednocześnie z wysoką świadomością przekazywanych
komunikatów przez własne ciało, jest bardzo wysoko rozwinięta.
Proksemika zaproponowana przez Halla przyjmuje inny wymiar w Państwie
Środka. Wyróżnione przez autora dystanse dopuszczają nieco inny zasięg. Zwłaszcza
dystans indywidualny w Chinach często nabiera charakteru intymnego. Dzieje się tak
zarówno w sytuacjach przyjacielskiej zażyłości, szczególnie u przyjaciół tej samej płci –
dziewcząt i chłopców, co często wprawia w osłupienie turystów z Zachodu, jak
i przymusowo z racji przeludnienia w miejscach publicznych (zwłaszcza w środkach
transportu). Należy dodać, że proksemika w Państwie Środka istniała już w starożytności
w postaci feng shui i obecnie przeżywa rewitalizację.
Zjawiska dotyczące mowy i aspektów z nią związanych w dużym stopniu wpisują
się w charakterystykę kultur oralnych przedstawionych przez Onga (2011: 76-103). Mimo
funkcjonowania na tym terenie pisma, a może właśnie w wyniku jego istnienia, ale w zbyt
skomplikowanej formie, kultura i język chiński nie zatraciły pewnych cech typowych dla
kultur oralnych. Obecnie, pomimo obowiązku powszechnej „alfabetyzacji”, pozostają one
żywe i współegzystują z cechami nabywanymi pod wpływem zjawiska piśmienności.
Jedną z tych cech jest redundancja (obfitość). Jak wcześniej wskazywano, Chińczycy mają
Randy LaPolla stworzył teorię „języka jako przymusu interpretacyjnego”, zgodnie z którą język nie jest
podstawą komunikacji, ale po prostu instrumentem ułatwiającym i przyspieszającym odczytywanie intencji
osoby komunikującej. Wskazał na elementy odróżniające język chiński od angielskiego (LaPolla 1993, 1995,
2003; LaPolla i Poa 2002, 2006; Xu 2007).
57
“Chińskie przysłowie powiada: Jeśli usłyszysz jedną rzecz, powinieneś zrozumieć trzy [Ju Yi Fan San].
Wskazuje to, że podczas gdy mowa chińska bywa zwięzła, odbiorca powinien zawsze szukać dodatkowego
znaczenia między wierszami, w mowie ciała i kontekście” (Li, Zhenyi 2004).
56

172

tendencję do krasomówstwa, a wielokrotne powtarzanie tego, co już było powiedziane,
służy utrwaleniu treści i zwiększeniu szansy porozumienia między nadawcą a odbiorcą.
Ludzie starzy, jako skarbnica wiedzy, źródło przypowieści, anegdot, historii rodzinnych
i świadectwa przemian społecznych zawsze byli58 wysoko cenieni w Państwie Środka,
zwłaszcza do okresu rozwoju mediów komunikacyjnych. Przekazywana przez nich
wiedza, ściśle związana z ludzkim doświadczeniem, prezentowana jest w kontekście
ludzkiego działania. Zabarwienie agonistyczne, o którym wspomina Ong, również żywo
występuje w kulturze chińskiej. Objawia się współzawodnictwem w częstym stosowaniu
przysłów i zagadek (np. cheng yu), których celem jest wciąganie innych ludzi do gry
intelektualno-werbalnej. Słuchacze zwykle biorą w niej udział, odparowując wypowiedzią
trafniejszą bądź przeciwstawną. Kolejną cechą jest wspomniana wyżej empatia oraz
zaangażowanie wynikające z faktu, że mowa zbliża do siebie poznającego i poznawane,
gdyż są oni elementem jednego kontekstu. To zbliżenie wzmaga poczucie zaangażowania,
a czynna aktywność rodzi empatię. I wreszcie ostatnia cecha kultury oralnej, którą można
zaobserwować w Chinach to wyższość pojęć sytuacyjnych nad abstrakcyjnymi, o czym
również wcześniej była mowa.
Warto dodać, że Chińczycy często odwołują się do wizualizacji znaczenia dzięki
zunifikowanemu pismu, które zazwyczaj ratuje komunikacyjny impas. Gdy rozmówcy nie
są w stanie zrozumieć swojej mowy, bo używają odmiennych dialektów59 bądź rozmówcą
jest obcokrajowiec, kreślą palcami w powietrzu odpowiednie znaki, których odczytanie
również stanowi swoistą umiejętność wzrokowo-ruchową. Jednak nie zawsze jest to
pomocne – zdanie: „Jesteśmy Chińczykami” brzmi w ogólnonarodowym języku chińskim:
Women shi zhongguoren, po kantońsku natomiast: Ngutei hai tongjan. Zdania te mają
tylko jeden wspólny znak pisma – jest nim ostatnia sylaba o znaczeniu „człowiek”
(Künstler 2000: 54)).
Systemy logograficzne (Wolf 2005: 441-442) stawiają zatem swoim użytkownikom
wysokie wymagania poznawcze. Nakładają one na nich wysokie wymogi fonologiczne

Współcześnie sytuacja ludzi starszych ulega degradacji w związku ze zmianami społecznymi,
ekonomicznymi i obyczajowymi.
59
Dialekty, poza paroma wyjątkami, nie posiadają własnej tradycji piśmienniczej (Chen 2004: 114-128).
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i stwarzają ogromne obciążenie dla pamięci. Aby opanować czytanie i pisanie po chińsku,
należy nauczyć się minimum 3500 pospolitych symboli (Zhao i Zhang 2007: 109).
W porównaniu z logogramami sylabariusze (np. w języku japońskim) obciążają pamięć
mniej, alfabety zaś jeszcze mniej, więc pod tym względem systemy te zwiększają
wydolność poznawczą. Jednak posiadanie dużej wydolności poznawczej wcale nie oznacza
jej wykorzystanie. Natomiast pamięć nieustannie trenowana to dyspozycja nie wymagająca
do zaktualizowania dużego nakładu czasu i energii.
Specyfika języków chińskich, ich stopień skomplikowania fonetycznego oraz
zapisu, niewątpliwie wymusza na ich użytkownikach rozwój pewnych szczególnych
zdolności. W porównaniu do atonalnych i opartych na alfabecie języków europejskich
języki chińskie doskonalą takie cechy, jak: pamięć wzrokowa, pamięć słuchowa,
umiejętności dywersyfikacyjne, biegłość w czytaniu i interpretacji kontekstu, w tym
kojarzenie, czytanie między wersami, empatia, umiejętności komunikacji niewerbalnej itp.
Nie bez znaczenia jest także fakt, że na terenie ChRL używa się bardzo wielu języków.
Potrzeba porozumienia powoduje pewnego rodzaju otwartość, a w konsekwencji wysoką
intencjonalność komunikacyjną. Przyzwyczajenie, że nie jest się rozumianym przez
współrozmówcę, stwarza chęć wzajemnego uzgadniania znaczeń, gotowość i silną
potrzebę tworzenia własnych mikrokontekstów, które składają się na kształt całej kultury
chińskiej (co w bardziej jednoznacznej rzeczywistości językowej nie jest priorytetem
komunikacyjnym).

Język w relacji umysł-mózg

Jerome Seymour Bruner (2006), współtwórca psychologii poznawczej, twierdzi,
że między jednostką ludzką a kulturą zachodzi szczególnego rodzaju relacja, która opiera
się na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Człowiek, a dokładniej jego umysł, tworzy kulturę,
która to z kolei kształtuje umysł człowieka. To, jaki charakter ma kultura, zależy od ludzi,
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którzy ją tworzą i którzy jednocześnie są przez nią kształtowani. Aby móc zatem coś
powiedzieć o kulturze, nie można pomijać jej uczestników, lecz jednocześnie aby
powiedzieć coś o człowieku, należy odwołać się do jego kultury.

„Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że nie można poznać człowieka, nie
badając kultury; – twierdzi także polski psycholog, Józef Kozielecki (2002: 179) – stanowi
ona rodzaj zwierciadła, w którym doświadczony psycholog czy socjolog dostrzegają
głębokie, często nie uświadomione przez jednostkę, jej skłócone motywy, jej talenty
twórcze, jej wizje społecznego świata.”

Rozpatrując cechy uczestnika danej kultury, należy rozważyć dwa wymiary,
w których człowiek się realizuje: wymiar natury oraz wymiar kultury. To zagadnienie dość
dobrze opisuje relacja między mózgiem a umysłem człowieka. Mózg kreowany jest w toku
ewolucji naturalnej, w oparciu o określoną kombinację pierwiastków i związków
chemicznych, w zgodzie z biologią, a szczególnie z zasadami genetyki, endokrynologii czy
neurofizjologii. Natomiast umysł czerpiący genezę z natury jest jednocześnie efektem
symbolicznego modelowania zgodnie z zasadami kształtującej go kultury. Istnieją głosy
(np. memetyka), że on także podlega prawom dziedziczenia:

„Gatunek ludzki jest oczywiście typowym gatunkiem, wobec którego można
zastosować Teorię Podwójnego Dziedziczenia, gdyż normalny rozwój człowieka w sposób
zasadniczy zależy zarówno od dziedziczenia biologicznego, jak i kulturowego” (Tomasello
2002: 23-24).

W miejscu przenikania się tych dwóch wymiarów, ludzkiej natury i kultury,
dochodzi do głosu trzeci wymiar, psycho-społeczny. Takie stanowisko, integrujące
zagadnienia typowe dla świata natury z zagadnieniami typowo kulturowymi, promują
zwolennicy kognitywizmu:
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„Badania neurobiologiczne, paleontologiczne, antropologiczne, psychologiczne czy
filozoficzne, ciągle jeszcze niezbyt zaawansowane, których wyniki kapią tylko kropla
po kropli, wykazują jednak, że umysł, ten swoisty mikrokosmos jednostki, rozwijał się
w ciągu milionów lat w ścisłej interakcji z funkcjonującym mózgiem, układem
biologicznym i środowiskiem socjokulturowym. Jest on hybrydą biologii i kultury”
(Kozielecki 2002: 150).

Język to sztandarowy przykład fenomenu wspólnego dla wymiaru kultury
i wymiaru natury. Zdolności językowe są wynikiem kulturowego modelowania,
ale jednocześnie opierają się na specyficznych dla naszego gatunku strukturach
neuroanatomicznych i związanych z nimi procesach (Grabowska 1997: 175-182).
Mózg dorosłego człowieka waży ok. 1,4 kilograma. Składa się z ok. 100 miliardów
komórek nerwowych, czyli neuronów, między którymi istnieje około miliona miliardów
połączeń (Deaner, Isler i inni 2007: 115–124; Azevedo, Carvalho i inni 2009: 532-541;
Braitenberg, Schüz, Almut 1998). Koncepcję poszukiwania mechanizmów mózgowych
warunkujących istnienie i rozwój języka wprowadził austriacki fizjolog i specjalista
w dziedzinie neuroanatomii Franz Joseph Gall w drugiej dekadzie XIX wieku. Temat ten
podejmowali kolejni naukowcy, między innymi francuski chirurg Pierre Paul Broca, który
w 1861 roku odkrył w mózgu ośrodek mowy artykułowanej, oraz niemiecki psychiatra
i neuropatolog Carl Wernicke, który odkrył w mózgu obszar odpowiedzialny za
rozumienie mowy. Z czasem rozwinęła się nowa gałąź wiedzy, neuropsychologia, a w jej
ramach – neurolingwistyka, zajmująca się głównie badaniem zaburzeń mowy – afazji
(Łuria 1976: 128; 137-178; Jodzio 1999; Pąchalska 1999; Balejko 1998; Kądzielawa 2011;
Grabowska 2011; Okuniewska 2011).
Współczesne badania neuroanatomiczne potwierdzają specjalizację lewej półkuli
dla funkcji językowych (Szeląg 1997: 431-432). W środkowej i górnej części lewego płata
skroniowego rozwija się okolica Wernickego. Bierze ona udział w przetwarzaniu
odbieranej mowy, a jej uszkodzenie u dorosłego użytkownika języka prowadzi do afazji
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Wernickego60. Inne obszary mózgu uczestniczące w przetwarzaniu języka to okolice Broki
w tylnej, dolnej części płata czołowego oraz pęczka łukowatego złożonego z podkorowych
włókien nerwowych, łączących okolice Wernickego i Broki (Dingwall 2005: 68-74;
Gleason 424).
Funkcjonowanie mózgu osób niepiśmiennych różni się od działania mózgu osób
piśmiennych. Nauka czytania wzmacnia pamięć wzrokową i słowną, świadomość
fonologiczną, a także umiejętności wzrokowo-przestrzenne i wzrokowomotoryczne,
ułatwia rozwiązywanie problemów, a te zjawiska ściśle związane są z pracą mózgu (Ardila
2010; Dehaene 2010). Podczas powtarzania słów u tych pierwszych obserwuje się większą
aktywność płatów czołowych mózgu, czyli obszarów odpowiedzialnych za wszechstronne
rozwiązywanie problemów, a szczególnie te zaangażowane w wydobywanie wspomnień,
natomiast u piśmiennych większą aktywność wykazywał lewy płat skroniowy, czyli obszar
odpowiedzialny za przetwarzanie mowy. To wskazuje na zmiany w mózgu spowodowane
piśmiennością (Tsapkini 2010; Castro-Caldas 1998; Petersson 2007; Xue 2006).
Wielu badaczy wskazuje, że specyficzne wczesne kulturowe doświadczenie
człowieka jest jednym z czynników wpływających na fakt, że budowa i funkcja obszarów
mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie języka są zróżnicowane w zależności od
przynależności kulturowej jednostki (Chen Chuansheng 2010; Chiao 2007; Petersson
2007). Różne języki mogą bazować na odmiennych podstawach neurologicznych. Stąd
potrzeba systematycznych badań nad kulturowymi różnicami wynikającymi z tychże
podstaw w ramach kulturowej neurolingwistyki. Poszukuje ona odpowiedzi na pytania:
Jakie są podobieństwa i różnice zarówno w anatomii, jak i funkcji mózgów, które
przetwarzają różne języki? Jak wygląda rozwój tychże różnic? I jak te różnice wpływają na
przyswajanie nowego języka?
Uczeni europejscy Eraldo Paulesu z Mediolanu, Jean-Francois Demonet z Tuluzy,
Uta Frith z Londynu wraz ze współpracownikami (Paulesu 2000: 91-96; Paulesu 2001:
2165-2167) przeprowadzili badania. Przy zastosowaniu rezonansu magnetycznego (MRI)

Afazja Wernickego – czuciowa, sensoryczna, polega na zachowaniu zdolności mówienia przy
jednoczesnym braku umiejętności rozumienia czyjejś lub własnej mowy. Afazja Broca, inaczej ruchowa,
polega na trudności w wypowiadaniu się (Szeląg 1997: 436-437).
60
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zaobserwowano funkcjonowanie mózgu (nasilenie przepływu krwi podczas wykonywania
określonych zadań) osób posługujących się odmiennymi językami. Zeskanowano mózgi
Anglików, Włochów i Francuzów podczas głośnego i bezgłośnego czytania słów. Okolice
tworzące układ czytania w mózgu były takie same, z tym, że w przypadku Anglików
i Francuzów aktywność tych obszarów różniła się nieco od tych u Włochów. Różnica
w pracy mózgu między Włochami a Anglikami i Francuzami wynikała z faktu, że stosują
oni inny system pisma. Ortografia języka włoskiego jest prosta (transparentna) – tzn.
dźwięk poszczególnych liter wyrazu składa się na dźwięk wyrazu, w przypadku języka
angielskiego i francuskiego relacja między słowami a dźwiękami jest dalece bardziej
skomplikowana61. Wymaga więc większej aktywności w polu formy wyrazowej – gdzie
następuje rozpoznawanie całych form słów - niż obszar związany z tłumaczeniem liter na
dźwięki, jak to się dzieje u osób włoskojęzycznych. Tego typu badania stanowią
potwierdzenie hipotez wysuwanych przez Jacka Goody’ego czy Waltera Onga, według
których istnieje silny związek między typem kultury a piśmiennością.
Skoro badania wskazują na widoczną różnicę w funkcjonowaniu mózgu pomiędzy
osobami posługującymi się językami pochodzącymi z tej samej linii genealogicznej,
opartymi na alfabecie łacińskim, to różnica między tymi osobami a posługującymi się
skrajnie odmiennymi systemami (tj. logograficznymi) musi być ewidentna. Mówią o niej
badacze (Kochunov 2003), którzy idą o krok dalej, gdyż wskazują także na plastyczność
anatomiczną

mózgu

ludzkiego,

wynikającą

ze stosowania

odmiennego

systemu

językowego. W artykule: „Localized morphological brain differences between Englishspeaking Caucasians and Chinese-speaking Asians: new evidence of anatomical plasticity”
opisują badania, którym poddano praworęcznych, zdrowych, młodych (18-40 lat)
i wykształconych mężczyzn. Jedną grupę stanowili Chińczycy urodzeni w ChRL,
używający języka mandaryńskiego jako ojczystego, drugą zaś anglojęzyczni Amerykanie
wywodzący się z linii kaukaskiej, urodzeni na terenie Stanów Zjednoczonych
i nieposługujący się żadnym innym językiem. Wyniki badań stwierdzają, że powierzchnia
Chociaż zarówno język włoski, jak i angielski opierają się o system litero-fonemiczny, włoski
charakteryzuje się większą regularnością związku liter i fonemów. Włoska ortografia jest zatem bardziej
przezroczysta (transparentna) niż angielska. Z tej perspektywy ortografia chińska jest zdecydowanie
nietransparentna.
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mózgu Chińczyków różni się anatomicznie od powierzchni mózgu Amerykanów. Różnice
dotyczą czterech obszarów, trzech w lewej półkuli i jednego w prawej. Obszary mózgu
większe u Chińczyków niż u Amerykanów znajdowały się w lewym płacie czołowym
i skroniowym. W lewym płacie ciemieniowym zaobserwowano obszar mniejszy
u Chińczyków, podczas gdy odpowiadający mu obszar w prawej półkuli był u tej grupy
większy. Wielkość różnicy w budowie anatomicznej w tych obszarach sięgała 2 mm.
Jak podkreślają badacze, nie we wszystkich obszarach uznawanych za związane
z funkcjonowaniem mózgu dało się zaobserwować różnice anatomiczne, natomiast obszary
mózgu o stwierdzonej różnicy w budowie silnie wiązały się z różnicami funkcjonalnymi
w obu grupach badanych. W lewym płacie czołowym środkowy zwój uznaje się za
kluczowy w przetwarzaniu języka chińskiego. Jeden z obszarów tam zlokalizowanych
odpowiada za analizy wizualno-przestrzennej konstrukcji znaków chińskich, ale także
rozróżnianie homofonów i sądów znaczeniowych. Obszar poprzedzający środkowy zwój
skroniowy w lewej półkuli mózgowej aktywuje się w procesie analizy znaczeń
i rozróżniania homofonów. Obszarowi temu przypisywano udział w krótkoterminowej
pamięci słownej, płynności słownej i wytwarzaniu wyrazów, jednak okazało się, że pełni
on znaczącą rolę w procesie dźwiękowym. Zdaniem badaczy różnice w mózgu związane
ze stosowaniem odmiennego systemu językowego przez Chińczyków i osoby
anglojęzyczne są raczej spowodowane anatomiczną plastyczność mózgu człowieka niż
jego wyposażeniem genetycznym, zwłaszcza że nie zaobserwowano żadnych innych
różnic w budowie mózgów grup badanych. Kształt anatomiczny analizowanych obszarów
zależy zatem od sposobu funkcjonowania mózgu i jest raczej efektem kulturowego
modelowania, niż dziedziczenia biologicznego, na co wskazują także inne badania (Cheour
1998; Pettito 2001; MacNeilage 2000), chociaż trafność tej tezy potwierdziłyby dopiero
długoterminowe badania genetyczne. Autorzy wysnuwają ponadto hipotezę, że język
mandaryński prowadzi swoich użytkowników do stosowania odmiennych strategii
poznawczych w porównaniu do użytkowników innych zachodnich języków, których
przetwarzanie często wymaga innych procesów.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że neurolingwistyka kulturowa jest nową,
ale dość prężnie rozwijającą się gałęzią wiedzy. Porównywanie pisma logograficznego
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z alfabetycznym czy języków tonalnych z atonalnymi – zwłaszcza języka angielskiego
z mandaryńskim, jest przedmiotem rozlicznych analiz w oparciu o najnowocześniejsze
metody badawcze typu MRI (Chee, Tan 1999: 3050-3056; Chee, Caplan 1999: 127-37;
Chee, Soon 2003: 85-97; Chee, Weekes 2000: 392-403; Chen 2002: 1088-1098; Fu 2002:
1538-1548; Klein 2001: 646-653; Tan 2005: 83-91; Tan 2001: 836-846; Wang 2003:
1019-1027; Xue 2004: 1-10; Klein 2001: 646-653).
Czy w oparciu o dostarczane dane z badań można przyjąć, że Chińczycy
odznaczają się wyższą inteligencją niż osoby anglojęzyczne? Wszystko zależy od
przyjętego typu definicji inteligencji. Psycholog kognitywny Howard Gardner, stworzył
teorię inteligencji wielorakiej. W jej skład wchodzą: inteligencja językowa, logicznomatematyczna,

przestrzenna,

muzyczna,

cielesno-kinestetyczna,

interpersonalna

i intrapersonalna. Jak sam autor zaznacza:

„[…] poznawczą kompetencję czy sprawność człowieka lepiej opisuje się
w kategorii zbioru zdolności, talentów czy umiejętności umysłowych, które nazywamy
inteligencjami. Wszystkie normalne osoby posiadają w jakiejś mierze każdą z tych
umiejętności, różny jest jednak stopień ich nasilenia oraz połączenie” (Gardner 2002: 35).

Co istotne, teoria inteligencji wielorakich zajmuje się:

„[…] tylko tymi zdolnościami, które są uniwersalne i charakterystyczne dla rodzaju
ludzkiego. Mimo to biologiczną skłonność do poszczególnych form rozwiązywania
problemów łączyć trzeba z kulturową otoczką tych dziedzin działalności. Na przykład
język, umiejętność uniwersalna, może przejawiać się w jednej kulturze w szczególności w
postaci pisanej, w innej w postaci ustnej, a jeszcze w innej jako sekretny język
anagramów” (Gardner 2002: 36-37).

W przypadku Chińczyków inteligencja lingwistyczna, podobnie jak i związana
z nią inteligencja interpersonalna (zależna od formy komunikacji i oralnego rysu kultury),
przyjmuje specyficzny wymiar w oparciu o język tonalny z logograficznym zapisem.
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Różnice wskazane przez Gardnera widać wyraźnie w komunikacji międzykulturowej –
osoby, których język ojczysty wywodzi się z linii europejskiej wskazują na luki
gramatyczne i logiczne w anglojęzycznej komunikacji z Chińczykami. Na ich podstawie
często deprecjonują ogólną inteligencję Chińczyków. Z drugiej zaś strony ludzie Zachodu
niejednokrotnie pozostają pod wrażeniem bogatego i wyrafinowanego słownictwa, którym
się Chińczycy posługują, a także ich wiedzą intra- i interpersonalną. Nie bez znaczenia
pozostaje fakt, że ostatnie 500 lat zachodniej dominacji zarówno militarnej, jak
i politycznej czy ekonomicznej spowodowało, że Zachód stał się intelektualnie i moralnie
arogancki (Nisbett 2003: XX). Należy także zaznaczyć, że testy badające inteligencję
zostały stworzone przez Zachód, w związku z czym bazują na odmiennym niż na
Wschodzie stylu poznawania świata i w odniesieniu do innych cywilizacji są
niemiarodajne (Nisbett 2003: 213-217).
Jak podkreślają badacze, niezwykle ciężko zbadać mózg izolując go od kontekstu
kulturowego, który go ukształtował (Kochunov 2003), gdyż podstawową cechą jego
rozwoju jest to, że doświadczenia środowiskowe są równie ważne, jak programy
genetyczne. Zróżnicowanie otoczenia wpływa na rozwój synaps w mózgu w trakcie
rozwoju osobniczego i prawidłowość ta dotyczy prawdopodobnie mózgu każdej istoty go
posiadającej. Na to zjawisko wskazał amerykański psycholog William Greenough (1990:
159-183), który w końcu lat 60 i latach 70 prowadził doświadczenia skupiające się na roli
otoczenia zewnętrznego w rozwoju intelektualnym szczurów, z których wynikało, że
otoczenie, które jest bogate w bodźce zmysłowe, zapewnia wyzwania i przygody,
umożliwia interakcje z innymi szczurami i zachęca do ćwiczeń fizycznych, prowadzi do
powstania mózgów z większą liczbą połączeń neuronalnych i silniejszym dopływem krwi
oraz wytwarzają inteligentniejsze szczury. W przypadku ludzi naukowcy nie dysponują
rzetelnymi eksperymentami porównawczymi dotyczącymi związku między środowiskiem
a rozwojem mózgu. Bazują oni na danych post factum. Naukowcy pragnący badać wpływ
otoczenia na rozwój mózgu człowieka mają dość ograniczone możliwości, gdyż nie
przeprowadza się tego typu eksperymentów na ludziach. Przyczyny mają charakter
etyczny i są niezgodne z prawem.
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Język a warunki społeczne

Wiele badań kulturowych skupia się na analizie języka jako systemu kodowania
znaczeń poprzez wykorzystanie skończonego zbioru symboli, zarówno dźwięków mowy,
jak i znaków pisma, w oparciu o swoiste dla każdego języka reguły gramatyczne (Nęcka
2006: 589-628). Dla jednostki ludzkiej pierwsze kontakty z językiem mają miejsce
podczas socjalizacji pierwotnej i ich źródło jest zewnętrzne względem tej jednostki:

„[…] kategorie i struktury językowe kierunkują uwagę dziecka na pewne aspekty
rzeczywistości, które stają się dla nich bardziej wyraziste (…) dzięki temu struktura pojęć
wyłaniająca się w rozwoju poznawczym może nosić ślady struktury języka, w środowisku
którego wzrasta dziecko” (Rączaszek-Leonardi 2011: 151-152).

Następnie ludzie posługujący się zinternalizowanym językiem dokonują w swoim
mózgu wielu operacji w związku ze spostrzeganiem, uwagą, pamięcią, wyobraźnią itd.
Przy wykorzystaniu aparatu głosowego (krtani zbudowanej z wiązadeł głosowych, nosa,
języka, twardego i miękkiego podniebienia, zębów i warg) i w oparciu o te operacje są
w stanie werbalizować znaczenia, którymi się dzielą z innymi uczestnikami kultury
w ramach procesu komunikacji, a przy wykorzystaniu aparatu słuchowego są w stanie
dokonywać operacji odwrotnych, czyli przekształcać pewne dźwięki w znaczenia, które
podlegają opracowaniu przez wyżej wymienione operacje umysłowe (sytuacja wygląda
nieco inaczej w przypadku języków migowych). Posługiwanie się językiem (mową
i pismem) wpływa na funkcjonowanie mózgu. Ono zaś pozostawia ślady w jego
anatomicznej strukturze (Rączaszek-Leonardi 2011; Grabowska 2011).
Wszystkie istniejące języki wymagają od swoich użytkowników zdolności
do przeprowadzania wyżej wymienionych operacji. W przypadku języków takich jak
chińskie, mamy do czynienia z tego samego rodzaju zjawiskami, jednak z innym
natężeniem i innym naciskiem na poszczególne operacje umysłowe. Wynika to ze
specyfiki tych języków – zarówno ich brzmienia, jak i formy zapisu.
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Ze względu na skomplikowany i niesamowicie trudny do opanowania system
pisma, jakim posługują się języki chińskie, należy wziąć pod uwagę fakt, że nie wszyscy
członkowie społeczeństwa chińskiego na przestrzeni dziejów operowali systemem
graficznym. W Chinach starożytnych umiejętność tę posiadali skrybowie zajmujący się
naukami dywinacyjnymi (inskrypcje na kościach i skorupach) i asystujący książętom
w ceremoniach religijnych. W okresie rozwoju państwowości i centralizacji politycznej,
który rozpoczął się w VI wieku przed Chrystusem, a zakończył zjednoczeniem państwa
w 221 roku przed Chrystusem, pismo traciło swoją jedynie religijną moc i stawało się
potrzebą praktyczną (Gernet 2008: 375-376). Jednak umiejętność pisania i znajomość
większości znaków chińskich, mimo jej sekularyzacji, przez stulecia dotyczyła głównie
elit62. Nie zmienia to faktu, że w celach pragmatycznych (np. handlowych), a także
ambicjonalnych i prestiżowych (zajmowanie urzędów państwowych i zaliczenie do grupy
literatów) Chińczycy dążyli do opanowywanie własnego systemu pisma (Pimpaneau 2001:
203-205). Znajomość nie tylko znaków chińskich, ale głównie złożonych z nich dzieł
klasycznych kumulowanych przez epoki, była kluczem do sukcesu indywidualnego
i zbiorowego (Weber 2006: 99-124). Wypracowany przez konfucjanizm kult nauki
(Wasiliew 1974: 201-220) torował drogę do władzy i pieniędzy, a umożliwiający ich
osiągnięcie system egzaminów państwowych63 wymuszał na zainteresowanych ćwiczenie
się w piśmie (Pimpaneau 2001: 206-210). Istniała zatem silna motywacja indywidualna,
jak i presja rodzinna, do opanowania tak trudnego systemu pisma. Z innej zaś strony nie
powinno dziwić, że język i kultura chińska zachowały cechy charakterystyczne dla kultur
oralnych – takie jak konkretyzm czy brak abstrakcji itp. Z pragmatycznego punktu
widzenia komunikacja dźwiękowa była szybsza, efektywniejsza i mimo wszystko mniej
obciążająca procesy umysłowe, niż komunikacja graficzna. Niższe warstwy społeczne,

„Stosowany zazwyczaj j ę z y k poezji uchodził za podporządkowany w gruncie rzeczy pismu:
nie mówienie, lecz pisanie oraz recypujące jego artystyczne wytwory czytanie uważano za coś posiadającego
właściwą wartość artystyczną i godnego gentelmana. Mowa pozostawała właściwie rzeczą plebsu” (Weber
2006 111-112).
63
„Miały one zbadać zakres posiadanej kultury literackiej i wypływającego z niej s p o s o b u m y ś l e n i a
właściwego człowiekowi wytwornemu, i to znacznie bardziej drobiazgowo, niż dzieje się to w naszych
gimnazjach humanistycznych, których cele uzasadnia się dziś na ogół praktycznie – formalnym kształceniem
na wzorach antycznych” (Weber 2006: 109).
62
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zdecydowanie liczniejsze od elit, częściej korzystały z mowy i tym samym rozwijały
związane z nią aspekty kulturowe charakterystyczne dla kultur oralnych.
Język stanowi ogniło łączące to, co naturalne, z tym, co kulturowe. Uzależniony od
biologicznej dyspozycji zarówno aparatu mowy, jak i sterującego nim mózgu, przy
jednoczesnym wpływie kulturowym, język silnie oddziałuje na rozwój indywidualny
człowieka. Człowiek zaś, wykorzystując swoje wrodzone (genetyczne) i wypracowane
zdolności, poprzez język podtrzymuje i modeluje obraz kultury. W tym świetle jest
niemalże pewne, że Chińczycy nie zrezygnują ze swojego pisma, gdyż jest ono nośnikiem
ich wielowiekowej historii, tradycji, kultury i w najszerszym wymiarze – cywilizacji.
Transkrypcja literowa pinyin prawdopodobnie nie zostanie wprowadzona jako jedyny
system komunikacji w Chinach. Gdyby do tego doszło, Chińczycy oderwaliby się od
własnych korzeni, zrezygnowaliby z własnej tożsamości, zburzyliby most łączący
współczesnych z przodkami – zerwaliby z nimi duchowy kontakt, który jest jednym
z fundamentów kultury konfucjańskiej. Model polityki „softpower”, obejmujący także
zjawiska kulturowe, oraz wielki kult edukacji w Chinach to działanie prowadzące
do podboju świata nie w sposób zbrojny, ale mentalny – nie zmuszanie, ale przekonywanie
do siebie – to strategia komunikacji międzykulturowej współczesnych Chin. W myśl tej
strategii od 2004 r. powstało ponad 400 Instytutów Konfucjusza w 108 krajach i regionach
świata, z czego 70 działa w ramach 200 najlepszych uniwersytetów świata. Trwają prace
nad uruchomieniem kolejnych 400. Do 2020 roku ma być na świecie 1000 Instytutów
Konfucjusza (Gosset 2013). W 2007 roku Ministerstwo Edukacji ChRL szacowało,
że w roku 2010 na świecie będzie około 100 milionów nie-Chińczyków uczących się
języka

chińskiego

(jako

obcego)

(http://news.xinhuanet.com/english/2007-

12/06/content_7212089.htm). Można przyjąć, że dane te są bardzo prawdopodobne.
Instytuty Konfucjusza w Polsce działają w Krakowie, Opolu, Poznaniu, Wrocławiu,
a w najbliższym czasie ma powstać w Katowicach.
Takie podejście polityki chińskiej zasadza się na przekonaniu, że sprawowanie
władzy to wpływanie na umysły poprzez proces komunikacyjny i zgadza się
z argumentami przedstawionymi przez Manuela Castellsa we „Władzy komunikacji”
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(2013). Zgodnie z nimi przemoc niszczy ludzkie więzi, które są istotą komunikacji, bez
której władza nie może istnieć.
W obliczu tych wydarzeń jest bardzo mało prawdopodobne, by Chińczycy
porzucili swoje pismo na rzecz alfabetu łacińskiego. Świadoma i celowa rezygnacja
z niego byłaby nie tylko formą mentalnej pauperyzacji, ale wręcz próbą kulturowej
autodestrukcji. Ponadto Chińczycy wprowadzając pinyin i rezygnując ze swoich znaków,
pozbawiliby się wysoce wykwalifikowanych zdolności poznawczych. Likwidacja znaków
chińskich to nie tylko odciążenie pamięci wzrokowej (zmiana grafii pociągnęłaby zapewne
za sobą także zmianę fonii), to gigantyczna reorganizacja pracy zarówno na poziomie
mózgu, jak i umysłu, to szereg zmian neuroanatomicznych i mentalnych. Umiejętności
wypracowane przez każdego Chińczyka z osobna, w oparciu o wspólny wszystkim
Chińczykom system komunikacji, pozbawione stymulacji zewnętrznej zanikałyby
w kolejnych pokoleniach.
W świetle zarysowanych powyżej związków pomiędzy charakterem używanego
języka a rozwojem niektórych zdolności poznawczych, widać wyraźnie, jak wielki mają
one wpływ na rozwój cech indywidualnych Chińczyków, zarówno w ramach psychiki, jak
i anatomii. Nie bez znaczenia jest fakt, że liczba osób, która doskonali umiejętności
posługiwania się tak złożonym językiem stale wzrasta i obecnie stanowi piątą część
populacji światowej. Zdolności poznawcze Chińczyków, kształtowane i rozwijane poprzez
tak skomplikowany system językowy oparty o tony i pismo logograficzne, określają także
ich kompetencje międzykulturowe.
Można przyjąć zatem, że intuicja badawcza Edwarda Sapira była słuszna, gdy
wskazywał on na odmienność postrzegania świata warunkowaną używanym językiem.
Współcześnie

hipotezę

neuroanatomiczne

relatywizmu

(Kądzielowa

2011;

językowego
Grabowska

wspierają
2011;

także

Okuniewska

badania
2011).

Kognitywistyka zafascynowana badaniem umysłu, początkowo w sensie technicznym
(sztuczna inteligencja), a później bardziej humanistycznym, pojawiła się na Zachodzie
w połowie XX wieku. W kulturze chińskiej zainteresowanie umysłem ma dłuższe korzenie
i wiązać je można z pojawieniem się buddyzmu w Państwie Środka. Nie ma to jednak
bezpośredniego związku z faktem, że teoria językoznawstwa kognitywnego, stosunkowo
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nowa dziedzina naukowa na Zachodzie, w praktyce od dawna przystaje do języka
chińskiego. Koncepcja prototypu, która odrzuca przejrzystość i jednoznaczność kategorii,
uwidacznia się w analizie formalnej i semantycznej pisma oraz mowy chińskiej.
Prototypem szczególnie interesującym, wielokrotnie poddawanym próbom definicyjnym,
jest dao. Traktatów opisujących, co zawiera się w tej kategorii i co się z nią pokrywa,
powstało wiele na przestrzeni dziejów. Jednak koncepcja dao jest nie do końca zrozumiała
dla ludzi Zachodu. Dao „wyrzeka się” podmiotowości, gdyż stanowi proces. Procesualne
ujęcie rzeczywistości na Zachodzie w pewnym stopniu wprowadzają nurty współczesne,
wpisujące się w paradygmat postmodernistyczny (nie „bycie”, a „stawanie się”). Jednak
Zachód, jako wynik dziedzictwa kulturowego, nadal myśli w sposób bardziej
przedmiotowy niż procesualny. Skupia się raczej na istocie przedmiotu i jego atrybutach,
niż na postrzeganiu świata jako składającego się z nieustających interakcji między
substancjami. Jak zaznacza Bourdieu (2001: 227), łatwiej mówić o substancjalnych bytach
niż o procesualnych relacjach. Natomiast Chiny przez wieki wypracowały sposób na
dynamiczne ujmowanie rzeczywistości, które tak ewidentnie wyraża się w centralnym
pojęciu dorobku filozoficznego Chin – dao – będącego realizacją czy aktualizacją de.
To, że nie sposób opisać pojęcia dao, wynika być może między innymi z faktu,
że powstało ono w kulturze chińskiej, która mimo długiej tradycji piśmienności, zachowała
charakter oralny. Specyficzna mowa chińska, oparta o tonalność sylab, będąca głównym
środkiem komunikacji, mogła przyczynić się do tworzenia nieostrych kategorii. Jednak
pismo, elitarne, a tym samym pożądane, dokonywało dalszego ich rozdrabniania.
Ze względu na typ języka, jakim posługują się Chińczycy,

można wysunąć

przypuszczenie, że myślą oni przy użyciu prototypów. Więcej, kognitywizm na Zachodzie
włączany jest do paradygmatu postmodernistycznego. Obserwując język używany
w Chinach można pokusić się o hipotezę, że postmodernizm w zachodnim rozumieniu, to
sposób myślenia obecny w kulturze chińskiej od stuleci.
Jak zauważa Tabakowska:

„[…] rozwój kognitywizmu w językoznawstwie wpisuje się w ogólną zmianę
paradygmatu, której jesteśmy obecnie świadkami i którą chętnie określamy mianem
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postmodernizmu. „Modernizm” oznaczał dążenie do ładu i porządku, dążenie do wiedzy
obiektywnej, któremu towarzyszyła wiara w możliwość odkrycia prawdy absolutnej. Był
symbolem nowoczesności. Dzisiejsza ponowoczesność, czyli postmodernizm, to, mówiąc
słowami Zygmunta Baumana, sposób myślenia odarty z tych złudzeń, rezygnacja z chęci
absolutnego uporządkowania świata (Tabakowska 1995: 102).”

Chińczycy nie mają ambicji uporządkowania świata. Dążą raczej do tego, aby
dopasować się do rzeczywistości i odnaleźć w niej harmonię, zaś prawda nie stanowił dla
nich wartości nadrzędnej. Chińczycy przyjmują, że świat jest złożony (podobnie jak
pismo), co wynika z jego nieustającej zmienności, trudno go zatem poznać, w związku
z czym nie ma także sensu go kontrolować. Ważniejsza jest impresja i realizm
doświadczeń zmysłowych. Na Zachodzie – wręcz przeciwnie – ludzie uznają, że świat jest
prosty, można go opanować, umieścić w ramach abstrakcyjnych, ale i trwałych zasad,
które umożliwią jego kontrolowanie. Ważne jest więc poszukiwanie sensu poprzez
ukierunkowanie na idee.
Z językiem powiązany jest, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, sposób myślenia
i pewne tendencje widoczne w kulturze chińskiej. Badacze (Nakamura, Nisbett, Prosser
i in.) omawiając jej charakter, wskazują na brak studiów z zakresu logiki formalnej,
niewykształcenie ducha i techniki dialogu (obecnych w zachodniej filozofii starożytnej)
i fakt, że logikę zastępuje liryczna poetyka, która nie ułatwia komunikacji w środowisku
międzykulturowym. Nieobecność logiki w kanonie, nieoznaczająca, oczywiście,
irracjonalizmu (Weber 2006: 113), być może także stanowi przyczynę ograniczonej
świadomości zasad sprzeczności analogicznych do wypracowanych przez Arystotelesa,
widocznej na poziomie słownika, gramatyki i semantyki. Te zjawiska wiążą się
z przywiązaniem do konkretu i poleganiem na zmysłach przy ograniczonym myśleniu
abstrakcyjnym. Obowiązujący przez wieki konserwatyzm promowany przez panująca
doktrynę państwową, konfucjanizm, sankcjonował takie formy myślenia.
Drugi, obok konfucjanizmu, filar tradycji filozoficznej Chin, taoizm, poprzez
nacisk na łączenie przeciwieństw, również utrudniał rozwój logiki (w swej istocie taoizm
jest sprzeczny względem zasad sprzeczności Arystotelesa). Widać to wyraźnie w koncepcji
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dao, która jest procesualna i w związku z tym nie może mieć jednoznacznie określonej
substancji. Doskonale obrazuje je pojęcie nieokreśloności i prowadząca do niej droga
okrężna. Oba zjawiska, w tym także nieistotność kategorii prawdy (wprowadzenie do:
Laozi 2006: 12-13), na wstępie blokują rozwój klarowności komunikacyjnej. Wskazuje na
to Jullien, który o kulturze chińskiej mówi tak:

„[…] jeśli istnieje jakiś system, to nigdy nie odkrywa się on od razu w sposób
panoramiczny jako wizja „teoretyczna”, jak coś wyraźnie widocznego (tak jak nas do tego
przyzwyczaiła grecka spekulacja), lecz odsłania się w trakcie marszu – poprzez stopniowe
wypróbowywanie, kolejne definicje, gromadzone doświadczenie” (Jullien 2006a: 64).

Daje się to odczuć w kontaktach międzykulturowych. Kiedy mieszkańcy Zachodu
oczekują od Chińczyków deklaracji uczuć, określenia własnego stanowiska czy opinii,
często nie uzyskują jednoznacznych informacji, gdyż ich rozmówcy pozostają „nijacy”,
„nieokreśleni”. Zasada sprzeczności obecna u Arystotelesa, na bazie której rozwijała się
filozofia zachodnia przez stulecia, nie stanowi filaru kulturowego w Państwie Środka. Jest
nim

chińskie

„tak-i-nie”

stanowiące

barierę

komunikacyjną

w

relacjach

międzykulturowych z mieszkańcami cywilizacji zachodniej. Jak stwierdza Jullien:

„[…] właściwością wyrażenia chińskiego […] za sprawą drogi okrężnej jest
utrzymywanie słów w stanie chwiejnym, luźnym, zachowanie „rozluźnionego” chwytu:
w taki sposób, by wprowadzić aluzyjny dystans wobec przedmiotu, będącego celem
wypowiedzi” (Jullien 2006a: 23).
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Pozakulturowe źródła barier w komunikacji międzykulturowej

Byłoby wielką naiwnością i błędem metodologicznym sądzić, że system kulturowospołeczny jako jedyny może generować bariery w komunikacji międzykulturowej.
Sprzężenie zwrotne między szeroko rozumianą kulturą, której język stanowi integralną
część, a biologicznymi uwarunkowaniami, do których należy budowa i funkcje mózgu,
określa psycho-społeczną kondycję człowieka, która decyduje o stylu komunikacyjnym
przez niego przyjmowanym (Rączaszek-Leonardi 2011). Mogą jednak za niego
odpowiadać także inne, pozakulturowe czynniki. Prócz uwarunkowań geograficznych
(Nisbett, Fairbank), a także determinowanych kulturowo procesów poznawczych, wpływ
może mieć typ diety stosowanej przez ludność zamieszkującą określone terytorium
i przynależącą do określonej kultury (Sokólska-Górzny 2008).
Braudel odwołując się do współczesności, stwierdza:

„Chińczycy pozostali wegetarianami: 98 procent spożywanych przez nich kalorii
pochodzi z pożywienia roślinnego. Nie jedzą ani masła, ani sera, nie piją mleka, spożywają
bardzo niewielkie ilości mięsa i ryb. Zapotrzebowanie na węglowodany na północy
zaspokajają częściowo dzięki prosu i pszenicy, na południu – głównie dzięki ryżowi;
zapotrzebowanie na proteiny zaspokajają jedząc soję, ziarna gorczycy i oleje tłoczone
z różnych roślin” (Braudel 2006: 192).

Szczególną pozycję w systemie żywieniowym Chińczyków zajmuje zatem ziarno
soi (Wrona 2001: 186-187). Ze względu na swoje właściwości pełni ono funkcję
analogiczną do produktów mlecznych, których w Państwie Środka raczej się unika. Cukier
znajdujący się m.in. w mleku krowim, laktoza, jest trawiony przez enzym wydzielany
przez człowieka – laktazę. Jednak duży odsetek ludzi na świecie wykazuje jego brak.
Wśród Europejczyków i białych Amerykanów od 5 do 20% osób nie toleruje laktozy,
natomiast 55% Amerykanów pochodzenia meksykańskiego i 75% Amerykanów
Czarnoskórych oraz Eskimosów nie wytwarza laktazy. W przypadku Chińczyków liczba ta
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sięga aż 85%, jednak nadal ustępują oni Tajom, spośród których ponad 95% nie wytwarza
enzymu do trawienia mleka i jego przetworów (Wolański 2006b: 363).
Soja wykorzystywana jest głównie w sektorze spożywczym oraz energetycznym
jako źródło biopaliwa. Najczęściej używane produkty żywnościowe otrzymywane z soi to:
orzeszki sojowe – nasiona soi smażone na tłuszczu, kiełki sojowe oraz mleko sojowe
otrzymywane przez namoczenie w wodzie i rozgniecenie nasion lub przez wymieszanie
mąki sojowej z wodą. Bardzo popularny jest serek tofu (setki gatunków) wytwarzany
z mleka sojowego, do którego dodaje się pewne substancje zawarte w glonach morskich.
Nie mniej znane jest miso – pasta sojowa, która powstaje przez fermentację nasion soi
z ryżem albo jęczmieniem, sos sojowy uzyskany w wyniku fermentacji soi i pszenicy,
wspomniany

wyżej

olej

sojowy

zawierający

kwasy

tłuszczowe

podobne

do otrzymywanych z ryb morskich oraz okara, natto (Japonia), tempeh (Indonezja), mąka
kinnoko, koncentrat białkowy soi i izolowane białko sojowe (Sieja 2004: 23-28).
W krajach bogatych w bydło, trzodę, drób, to one, zwierzęta, oraz pochodzące od nich
produkty (mleko, sery, jaja), stanowią główne źródło białka w diecie człowieka. W tych
krajach rolniczych, gdzie liczba zwierząt w stosunku do liczby ludności jest bardzo niska,
zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na białko zaspokajają rośliny64.
Soja, prócz wszystkich niezbędnych aminokwasów, dużej ilości błonnika, żelaza,
wapnia, fosforu, magnezu i witamin (poza witaminą B12), posiada cechę szczególną –
dużą zawartość roślinnych estrogenów. Fitoestrogeny, czyli estrogeny roślinne (lignany,
izoflawony, flawony, kalkony, diterpenoidy, triterpenoidy, kumaryny, acykliki) w budowie
podobne są do żeńskich estrogenów wydzielanych przez jajniki i pełnią po wprowadzeniu
do organizmu zwierzęcego podobne funkcje (Stokłosa-Kwarcińska i inni 2003: 39-44). Za
główne źródło lignanów uważa się zboża, diterpenoidów – ziarna kawy, a duża
koncentracja izoflawonów znajduje się w ziarnach soi, szpinaku i koniczynie.
Żywność poprzez swój skład chemiczny wpływa na organizm biologiczny
człowieka pozostawiając również ślad na niematerialnej sferze jego istnienia. Wpływ
hormonów na zachowanie (jako wynik reakcji psychicznych) jest faktem medycznym,

W przypadku osób cierpiących na uczulenia (zjawisko o narastającej skali na Zachodzie) mleko sojowe
i jego przetwory stanowią główną alternatywę dla mleka krowiego i jego przetworów.
64
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doświadczeniami

przeprowadzonymi

przy

użyciu

hormonów

syntetycznych już na przełomie XIX i XX wieku. Wpływ hormonów płciowych,
niezależnie od tego, w jakiej postaci występują, nie ogranicza się wyłącznie do sfery
seksualnej i procesów związanych z prokreacją. Coraz więcej obserwacji wskazuje,
że hormony płciowe wpływają bezpośrednio na mózg, modulując przebieg procesów
psychicznych, a tym samym i zachowania, zwłaszcza gdy poddane ich działaniom jest
dziecko znajdujące się w łonie matki (np. Moir i Jessel 1989; Kimura 2006; Blum 2004;
Melosik 2005; Brizendine 2006; Xiao, Becker 1998: 379-391).
Wyniki badań bio-psychologicznych, opierające się na danych biologicznych
(dot. wpływu hormonów płciowych na kształtowanie mózgu), wskazują, że następujące
cechy uznaje się za żeńskie: silne wyczulenie na bodźce zmysłowe, w tym lepszy niż
u mężczyzn słuch i pamięć wzrokowa oraz przystosowanie do otrzymywania szerokiego
zasobu informacji zmysłowych, do ich łączenia, kojarzenia i dostrzegania relacji między
nimi. Kobiety zapamiętują więcej informacji przypadkowych i nieistotnych, ponadto
posiadają swoistą „intuicję”. Ta intuicja ułatwia postrzeganie zjawisk, na które mężczyźni
są ślepi i głusi, np. kobiety odbierają istotne subtelności na podstawie tonu głosu lub
intensywności wyrazu, lepiej rozpoznają charakter, łatwiej wyłapują szczegóły oraz
dostrzegają informacje przekazywane przez gesty i mimikę. Zazwyczaj wolą problemy
praktyczne i konkretne zadania. Są sprytne, dokładne, zdolne do współczucia, cierpliwości
i schludności. Mają potrzebę tworzenia więzi społecznych i obcowania z ludźmi. Te cechy
kobiety zawdzięczają estrogenom. Testosteronowi zaś mężczyźni zawdzięczają: umysł
teoretyczny i analityczny oraz wysoko rozwinięte myślenie abstrakcyjne. Zazwyczaj
zapamiętują informacje, które tworzą spójną formę (system) lub mają jakieś konkretne
znaczenie. Lubią hierarchię i reguły. Posiadają wyobraźnię przestrzenną, dzięki której
budowa domu z klocków na podstawie dwuwymiarowego planu nie stanowi większego
problemu. Mężczyźni obdarzeni są także lepszym niż u kobiet wyczuciem perspektywy,
orientacją na mapie oraz koordynacją "ręka - oko" potrzebną np. w grach zespołowych.
Cechują się pewnością siebie, liczeniem na własne siły, agresywnością oraz zamiłowaniem
do rywalizacji (Moir, Jessel 2009; Kimura 2006).
W kwestii rozwoju psychicznego jednostki wiele zależy zatem od zarządzania
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organizmu endogennymi i egzogennymi hormonami. Samoistne zachwianie balansu
hormonów endogennych, czy zmiana gospodarki hormonalnej spowodowana czynnikami
zewnętrznymi (przyjmowanie ksenoestrogenów, w formie antykoncepcji lub terapii, czy
fitoestrogenów w formie spożywczej lub kosmetycznej65) może wpłynąć na pewne zmiany
w obrębie psychiki i zachowania człowieka. Dobrym przykładem powszechnego
i względnie stałego poddawania organizmu działaniu hormonów egzogennych są kraje
Dalekiego Wschodu. Analizując dietę mieszkańców tego regionu świata, bazującą w dużej
mierze (ze względu na białko) na produktach sojowych bogatych w izoflawony,
a dokładniej genisteinę, i typ ich zachowania, możemy dostrzec istniejący między nimi
związek.
Choć wydaje się nieprawdopodobne, aby hormony i powiązane z nimi skutki
psychiczne miały tak ogromną siłę sprawczą, nie trzeba odwoływać się do fikcji literackiej
typu Wojna światów66, by uświadomić sobie, jak wielką rolę nie tylko w naszym
indywidualnym życiu, ale i w kwestii rozwoju wielkich cywilizacji, odgrywają
mikroorganizmy czy związki chemiczne. Dżuma pustosząca Europę w XIV wieku, ospa
dziesiątkująca rdzenną ludność Mezoameryki w XVI wieku, czy wirus HIV współcześnie
rujnujący Czarną Afrykę, są przykładami na to, jak silny wpływ na statykę i dynamikę
społeczną może mieć jednostka mikroskopijnej wielkości. Podobnie ma się rzecz
z hormonami.
Patrząc na kultury przez pryzmat biologii można wyjaśnić wiele zjawisk społecznych
zachodzących w ich obrębie. Joseph Reichholf (1992) dowodzi, że pojawienie się Homo
sapiens było możliwe dzięki zmianom żywieniowym jego praojca australopiteka.
Wprowadzenie do diety roślinnej mięsa wzmogło rozwój komórek mózgowych naszych
przodków. Być może jest to pierwszy przypadek zmiany równowagi hormonalnej
„człowieka” obserwowanej na przestrzeni milionów lat. W przypadku soi bogatej
w fitoestrogeny możemy przypuszczać, że w dużym stopniu wpłynęła na obserwowany
dziś kształt kultur Dalekiego Wschodu.

Kosmetyki (kremy) sporządzone na bazie hormonów (estrogenów) cieszą się coraz większą popularnością.
Według książki Herberta George’a Wellsa „Wojna światów” z 1898 roku tylko ziemskie mikroby były
w stanie pokonać najeźdźców z kosmosu.
65
66
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Wpływ żywności na pojedynczy organizm ludzki w sensie biologicznym,
a w konsekwencji na wielkie grupy społeczne pozostające pod jego wpływem jest
niekwestionowany. Jako źródło hormonów żeńskich soja stanowi szczególny przykład
łącznika między środowiskiem naturalnym i wymiarem biologicznym człowieka a jego
psychiką i socjo-kulturowym zachowaniem. W świetle powyższej analizy, rację można
przyznać Chen Chi-yun, który zalicza Chiny do kultury żeńskiej. Duża ilość spożywanej
w tym kraju soi, która zawiera roślinne hormony żeńskie, może wpływać na rozwój
indywidualnych i grupowych cech żeńskich.
Żywność zatem, a tak dokładnie jej chemiczny skład może w pewnej mierze
współdecydować o losach cywilizacji (na kulturotwórczą rolę roślin wskazuje m.in.
Hobhouse 200167, 2010). Chiny przez wiele stuleci poddawane były masowemu działaniu
fitohormonów zawartych w ziarnach soi. Jednak wraz z postępem cywilizacyjnym,
rozwojem gospodarczym i napływem trendów świata zachodniego w ramach
wszechogarniającej globalizacji, styl żywienia na Dalekim Wschodzie uległ powolnej
przemianie. Na Wschodzie obserwuje się wzrost spożycia produktów powszechnie
stosowanych na Zachodzie. Wynika to między innymi ze zmian standardu życia
(w różnym stopniu w zależności od kraju Dalekiego Wschodu) oraz mody na westernizację
kolejnych dziedzin życia codziennego. W ten sposób dochodzi nie tylko do zewnętrznej –
kulturowej, ale równocześnie wewnętrznej – biologicznej okcydentalizacji Wschodu.
Z drugiej strony Zachód, a dokładniej producenci żywności, głównie z przyczyn
ekonomicznych, coraz częściej bazują na soi, która z geograficzno-historycznego punktu
widzenia jest rośliną obcą Zachodowi i, doprowadza do wewnętrznej – biologicznej
orientalizacji Zachodu68. Żywność, potencjalne biochemiczne źródło barier w komunikacji
międzykulturowej, ulega zatem globalnej uniwersalizacji, w związku z czym jej rola
kulturotwórcza może w przyszłości wyraźnie zmaleć.

67
68

Hobhouse skupił się na – chininie, trzcinie cukrowej, herbacie, bawełnie, ziemniaku i koce.
Moda na „chińszczyznę” – szybkie, tanie i orientalne jedzenie już dawno zadomowiła się na Zachodzie.
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Wnioski

Język chiński pod wieloma względami różni się od języków używanych
w europejskim kręgu cywilizacyjnym. Dwie kluczowe bariery, które napotykają osoby
cywilizacji zachodniej uczące się języka mandaryńskiego, to tonalność sylab obecna
w mowie chińskiej oraz stanowiące otwarty system pismo logograficzne. Cech
odróżniających język mandaryński od innych języków cywilizacji zachodniej jest znacznie
więcej, jednak te dwie stanowią największe wyzwanie dla osób, które nigdy wcześniej nie
miały z nimi do czynienia. Te cechy, a także inne z nimi związane wpływają na wyższy
poziom rozwoju niektórych zdolności poznawczych Chińczyków niż u ludzi Zachodu. Są
to: rozwinięta pamięć wzrokowa, pamięć słuchowa, umiejętności dywersyfikacyjne,
biegłość w czytaniu i interpretacji kontekstu, w tym kojarzenie, czytanie między wersami,
empatia, daleko rozwinięte umiejętności komunikacji niewerbalnej itp. Istniejące badania
potwierdzają, że specyfika języka chińskiego wpływa nie tylko na psycho-społeczną
kondycję człowieka, ale także jego sferę biologiczną – efekty obserwuje się na poziomie
neuroanatomicznym. Przetwarzanie informacji zmysłowych na sygnały nerwowe
pozostawiają ślad w budowie anatomicznej mózgu. A zmiany w mózgu spowodowane
używaniem określonego typu języka, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, przyczyniają się
do kształtowania zdolności poznawczych człowieka. Te zdolności zaś przekładają się na
codzienne praktyki obecne w życiu społecznym Chińczyków, w tym na styl
komunikacyjny.
Ograniczona obecność logiki formalnej, rzadkie stosowanie związanej z nią
kategoryzacji, częste stosowanie sprzeczności, brak linearności wyrażonej w związkach
przyczynowo-skutkowych

na

rzecz

cykliczności,

stosowanie

własnych

maksym

konwersacyjnych, całkowicie odmiennych od tych, które uznane są na Zachodzie, brak
retoryki wzmacniającej antagonizmy, widocznej zwłaszcza w debatach na rzecz dyskursu
utrzymującego harmonię, brak kreatywności zastąpiony kultem powielania, nadmierne –
w zachodnim rozumieniu – psychologizowanie charakterystyczne dla dobrze rozwiniętej
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i opanowanej

teorii

umysłu,

pojmowanie

świata

poprzez

zmysły69,

a

także

wyspecjalizowane umiejętności w komunikacji niewerbalnej, która uzupełnia przekaz
słowny, ukierunkowanie na wiedzę zdroworozsądkową i praktykę życia codziennego,
wysoka zależność od kontekstu – to wszystko są zjawiska bezpośrednio bądź pośrednio
związane z językiem mandaryńskim, mogące stanowić zarzewie konfliktu w komunikacji
międzykulturowej z partnerem pochodzącym z europejskiego kręgu kulturowego.
Jednak na tę samą sytuację komunikacyjną można spojrzeć ze strony drugiego
partnera. Brak dialektycznego myślenia, obsesyjne przywiązanie do logiki formalnej
i całkowite odrzucenie związanej z nią sprzeczności, która jest fundamentem świata,
nieumiejętność krążenia wokół tematu na zasadzie „dochodzenia do sedna” wyrażonej
w powtarzających się komunikatach, stosowanie zasad konwersacyjnych maksymalnie
ograniczających wypowiedź i obdzierających ją z jej głębi (wieloznaczności i finezji),
słaba umiejętność osiągania kompromisu na zasadzie rezygnacji z własnych opinii na rzecz
wspólnego dobra, nadmierna kreatywność osiągana kosztem zdolności kopistycznych70,
niska kompetencja psychologiczna, wyrażająca się w słabej umiejętności czytania stanów
emocjonalnych z przekazu werbalnego, a w szczególności niewerbalnego, pojmowanie
świata poprzez rozum, ukierunkowanie na abstrakcyjne idee, lekceważenie kontekstu – to
mogą być przyczyny, które Chińczycy uznają za utrudniające im osiągnięcie sukcesu
komunikacyjnego z zachodnim partnerem.
Warto zauważyć, że tradycję językowo-poznawczą, zarówno wschodnią, jak
i zachodnią, podtrzymuje proces socjalizacji nowych członków społeczeństwa, a także
powielają ją mass-media, które utrwalają nie tylko wyrażane językowo postawy

W skład chińskiego znaku „myśleć” wchodzi znak oznaczający serce. To oddaje istotę różnicy między
chińską a zachodnią cywilizacją, zgodnie z którą Chińczycy do myślenia używają serca (czucie, intuicję),
a nie mózgu.
70
„Edukacja, która jest oralna, czy rezydualnie oralna, szkoli uczniów w kopiowaniu, w opanowaniu klisz –
co w piśmie i druku jest wykpiwane, a nawet zakazywane. […] przymus stałej aktywności mnemonicznej
powoduje coś więcej niż tylko rozwijanie pamięci. Stwarza to, co można nazwać kulturą mimetyczną,
kulturą naśladowania, stan umysłu, który ceni kopiowanie; w osądzie wieków późniejszych – przecenia je.
Dawne kształcenie do przywoływania wzorców było jedną z cech kultury oralnej, przeciw której występował
Platon, gdy wykluczał poetów ze swego Państwa. Poeci zasadniczo powtarzali. Platon pragnął wprowadzić
myślenie analityczne w miejsce ich niekończącego się naśladowania tego, co już zostało powiedziane”
(Ong 2009: 101).
69
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i zachowania, ale także określone typy poznawcze. Tak zamyka się koło wzajemnych
zależności między kulturą, komunikacją, językiem i poznaniem.

Podsumowanie

Rola języka w życiu człowieka jest nie do przecenienia, gdyż funkcje, które pełni,
nie ograniczają się wyłącznie do roli medium komunikacyjnego opartego o zbiór symboli.
Związek języka z procesami umysłowymi, z jednej strony, a tworzoną przez człowieka
kulturą, z drugiej, sprawia, że nie sposób o tak złożonym zjawisku mówić w oparciu
o jedną, wybraną dyscyplinę naukową.
Język mandaryński i języki używane w europejskim kręgu kulturowym pełnią tę
samą funkcję – pozwalają trwać społeczeństwom i ich kulturom. Będąc odmiennie
skonstruowanymi systemami, wpływają na kształtowanie i reprodukcję innego modelu
poznania świata, a także kształtowanie i reprodukcję innego typu kultury (Bourdieu 1990).
Gdy dochodzi do komunikacji międzykulturowej osób pochodzących z dwóch odmiennych
kultur, spotykają się wówczas ze sobą dwie odmienne wizje rzeczywistości. W przypadku
cywilizacji chińskiej i zachodniej są to wizje biegunowe. Ich zderzenie może stanowić
barierę nie do pokonania. Dlatego w komunikacji międzykulturowej tak istotna jest wiedza
o języku partnera komunikacji, gdyż stanowi ona klucz zarówno do jego umysłowości, jak
i kultury, w której się wychował.
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Zakończenie
Zaprezentowana wyżej praca poszukiwała językowych źródeł barier w komunikacji
międzykulturowej, kiedy stronami interakcji są osoby pochodzące z dwóch odmiennych
cywilizacji: chińskiej i zachodniej. Aby dojść do rozwiązania problemu zawartego w tytule
pracy należało przedstawić i omówić zagadnienia związane z poruszaną problematyką.
Rozdział pierwszy skupił się zatem na prezentacji istoty komunikacji. Poruszono w nim
takie kwestie, jak: związek komunikacji z kulturą, modele komunikacji, typy komunikacji
(niewerbalna, werbalna, „umaszynowiona”), komunikacja międzykulturowa, istota
„trzeciej kultury” oraz bariery w komunikacji międzykulturowej. Wywód ten pozwolił
zrozumieć, jak wielką wagę i znaczenie ma dla istoty ludzkiej zdolność do nawiązywania
i utrzymywania kontaktu z innymi. Szczególnie zaś podkreślał sprawy związane
z językiem. Wskazał również na problemy, jakie mogą pojawić się, gdy dojdzie do
spotkania o charakterze międzykulturowym. Zaprezentowane bariery można generalnie
podzielić na trzy typy. Pierwsze związane są z cechami jednostkowymi partnerów
interakcji. Drugie mają źródło w bardzo szeroko pojętym systemie społeczno-kulturowym,
który w procesie socjalizacji wpływa na jednostkę ludzką. Trzeci typ barier związany jest
z kwestiami

niezależnymi

względem

jednostki

i

jej

pochodzenia

społecznego

i kulturowego.
Rozdział

drugi

rozpoczęto

od

zarysowania

zależności

między

kulturą,

społeczeństwem, psychiką i organizmem człowieka w ramach teorii systemowych, które
stanowiło tło dla omawianych później kwestii związanych z kompetencjami. Analiza
kompetencji jest tak istotna, gdyż ich zrozumienie pozwala dotrzeć do wielu źródeł barier
w komunikacji. Przeanalizowano kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne,
komunikacyjne, kulturowe, a także międzykulturowe. Ich wzajemne tematyczne
powiązanie spowodowało, że analiza każdego typu odbywała się w referencji do
pozostałych. Tym, co je ze sobą łączyło, był język. W związku z tym język, jako kluczowe
medium służące porozumiewaniu się, został przedstawiony w świetle dwóch znaczących
dla komunikacji koncepcji: relatywizmu językowego i kognitywizmu. Pierwsza
wskazywała na determinującą rolę języka w procesie poznawczym, druga, na odwrót, rolę

197

umysłu w kreowaniu języka. Następnie skupiono się na prezentacji przykładu chińskiego
w odniesieniu do tej problematyki, poprzez analizę zagadnień językowych i systemów
filozoficznych, a zwłaszcza chińskiej koncepcji dao. W ten sposób rozważania dotyczące
kwestii poznawczych przeniosły się w obszar Państwa Środka.
Rozdział trzeci, zgodnie z zasadą specyfikacji problemu, skupił się na związku
języka i poznania w odniesieniu do dwóch kręgów cywilizacyjnych: chińskiego
i zachodniego, aby dotrzeć do źródeł barier w komunikacji międzykulturowej pomiędzy
osobami pochodzącymi z tych dwóch odmiennych obszarów. Wpierw wskazano na
różnice w poznaniu świata, które między nimi występują. Następnie przedstawiono
podstawowe fakty dotyczące języka mandaryńskiego, w celu dokonania analizy
porównawczej między językami tonalnymi, posiadającymi pismo logograficzne,
a językami atonalnymi, posługującymi się pismem alfabetycznym. Wskazanie różnic
pozwoliło

wnioskować

o

odmienności

zdolności

poznawczych

Chińczyków

i mieszkańców Zachodu, co potwierdziły również badania z zakresu neuroanatomii.
W końcowej części rozdziału wskazano, że źródeł barier w komunikacji międzykulturowej
można poszukiwać także w innych, pozakulturowych obszarach, jak na przykład w diecie
stosowanej przez mieszkańców danego terytorium.
Na wzory kultury, w tym także jej style komunikacyjne, mają wpływ bardzo różne
czynniki naturalne i kulturowe. Naturalne wiążą się z takimi zagadnieniami, jak położenie
geograficzne (np. dostęp do wód), rodzaj flory i fauny, która stanowi źródło żywności
(np. źródła białka), czy demografia (np. przeludnienie). Kulturowe czynniki determinujące
komunikację wiążą się z szeroko rozumianym pojęciem kultury. Biorąc pod uwagę
odmienne warunki zarówno kulturowe, jak i pozakulturowe użytkowników języka
mandaryńskiego i języków europejskich, a także odmienne strategie poznawcze w nich
dominujące, można wskazać na te czynniki, które mogą stanowić podstawę pojawiających
się barier w komunikacji międzykulturowej. Pierwszą barierą w porozumieniu jest brak
intencji komunikacyjnej wynikającej z przyczyn zarówno osobowościowych, jak
i społecznych (zwłaszcza etnocentryzm czy rasizm) partnerów komunikacji. Kiedy intencja
pojawi się po obu stronach, barierą komunikacyjną może się stać brak odpowiednich
kompetencji, zgodnie z zasadą, że im niższy poziom kompetencji na którymkolwiek
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omówionym

poziomie,

tym

niższe

prawdopodobieństwo

osiągnięcia

sukcesu

komunikacyjnego.
W przypadku języka brak kompetencji może dotyczyć takich kwestii, jak ogólna
nieumiejętność generowania mowy, brak znajomości języka, w którym odbywa się proces
komunikacyjny (niekompetencja dotycząca jego strony formalnej), a także nieznajomość
społecznych niuansów determinujących pragmatykę językową. Natomiast nieumiejętność
dostosowania się do mechanizmu procesu, którego celem w drodze interakcji jest
uzyskanie porozumienia, nieznajomość wzorów obcej kultury oraz kultywowanych w niej
wartości, a wreszcie brak świadomości miejsca i odmienności własnej kultury w ogólnym
zbiorze kultur świata to kolejne źródła barier w komunikacji międzykulturowej, których
charakter w dużym stopniu wykracza poza zagadnienia związane jedynie z językiem. Brak
kompetencji na którymkolwiek z omówionych poziomów z jednej strony generuje różnego
typu bariery, z drugiej ich obecność bierze czynny udział we wzmacnianiu umiejętności
poznawczych, które podtrzymują istniejące i obowiązujące wzory kultury.
Ponieważ

praca

poszukiwała

językowych

źródeł

barier

w

komunikacji

międzykulturowej, kiedy stronami interakcji są osoby pochodzące z dwóch odmiennych
cywilizacji: chińskiej i zachodniej, dokonano analizy wybranych różnic występujących
między językami używanymi przez mieszkańców tych dwóch obszarów. Wskazała ona na
możliwe źródła występowania u nich odmiennych funkcji poznawczych. Wiążą się one ze
stosowanym językiem, wpływają na zachowania jednostkowe, grupowe, a w konsekwencji
na kształt danej kultury. Aby stanąć na dobrej drodze do porozumienia między cywilizacją
chińską a zachodnią w komunikacji międzykulturowej, kluczową sprawą jest zrozumienie
podstaw odmienności funkcji poznawczych, w dużej mierze wypływających z odmiennego
typu używanego języka przez ludność zamieszkującą te dwie cywilizacje.
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*

Zarówno nauki humanistyczno-społeczne, jak i przyrodnicze potwierdzają istnienie
różnic między ludnością Wschodu i Zachodu na różnych poziomach. Ekspansywnie
eksportowana z Zachodu idea demokracji, wolności, ale też egalitaryzmu, zakładająca
równość obywateli świata zgodnie z ideologią relatywizmu kulturowego, nie ułatwia,
a wręcz przeciwnie – utrudnia proces komunikacji międzykulturowej. Świadomość
i wiedza na temat różnic, a także znajomość ich genezy jest podstawowym warunkiem
prowadzącym do sukcesu komunikacyjnego między tak dalece różniącymi się
rzeczywistościami, jak cywilizacja Wschodu i Zachodu.
Należy jednak zaznaczyć bardzo istotną kwestię dotyczącą współczesnych kultur.
Jest to wzmożona ich mobilność, którą Dyczewski (2012: 39-47) wiąże głównie z takimi
zjawiskami, jak globalizacja w wymiarze ekonomicznym, politycznym, ekologicznym,
społecznym i technologicznym. Zalicza się do niej rozwój nowych mediów i nowych
sposobów komunikacji; globalizacja komunikacji i rozwój przemysłu kulturowego
(np. koncerny medialne), umiędzynarodowienie edukacji i badań, migracje oraz turystyka.
Wymienionym zjawiskom towarzyszą inne, które mają pozytywny i negatywny charakter.
Te pierwsze to wzrost wzajemnej komunikacji między narodami, grupami etnicznymi,
centrami, peryferiami, regionami, wspólnotami lokalnymi, grupami religijnymi, oraz
ochrona małych narodów i grup etnicznych. Do negatywnych zaś zaliczyć można:
dominację bogatych i silnych narodów/państw oraz ich kultur w procesie globalizacji,
dominację ciekawości i spektakularności w prezentowaniu kultur, co prowadzi do ich
trywializacji, dominację kryterium ekonomicznego, konsumeryzmu i przyjemności
w poznaniu innych kultur oraz obecną w nim fragmentaryzację i brak spójności, a także
dominację informacji nad rozumieniem. Wymienione zjawiska sprawiają, że względnie
statyczne i homogeniczne opisy kultur oparte na trwałych kategoriach tracą na aktualności.
Więcej, mobilność kultur powoduje, że proces komunikacji międzykulturowej wzmaga
swoją dynamikę, a wyłaniający się z niego obraz „trzeciej kultury” nie ulega krystalizacji.
Ów proces dzieje się zgodnie z chińską filozofią wiecznej zmiany i dynamicznego
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charakteru świata. Być może wypracowane przez świat zachodni środki do opisu
rzeczywistości staną się w przyszłości niewystarczające. Już dziś widać, że idea „stawania
się”, czy wzajemnych relacji i sprzężeń zwrotnych wkracza do większości zachodnich
dziedzin naukowych. Zjawisko to jest również obserwowalne w naukach o komunikacji.
Zachód odkrywa istotę relacji u progu XXI wieku za pośrednictwem Castellsa (2007),
który próbuje zrozumieć postmodernistyczne społeczeństwo, odwołując się do metafory
sieci. Zarówno współcześni ludzie jak i instytucje, uznający informację za wartość
nadrzędną, stanowią węzły sieci, która umożliwia im utrzymywanie nieskończenie wiele
relacji. Węzły te mogą zarówno nadawać, jak i odbierać. Relacje w sieci, które
podtrzymywane są przez komunikację, stanowią sedno koncepcji Castellsa i jednocześnie
jego wielkie odkrycie. Warto zadać pytanie czy zaproponowaną przez niego koncepcję
dotyczącą relacji można uznać za nowatorską, skoro w Chinach stanowi wiedzę
powszechną i fundament tamtejszej kultury?
Bariery w komunikacji międzykulturowej stanowi niewiedza i związane z nią braki
kompetencji, ale także fałszywe założenie, że partner komunikacji działa według tych
samych reguł i wykorzystuje te same umiejętności poznawcze. Błędność tego założenia
potwierdzają badania dotyczące kulturowych wartości. Na ich podstawie Hofstede
wyróżnia kultury z dużym lub małym dystansem władzy, kolektywne bądź
indywidualistyczne, męskie lub żeńskie, o wyższym lub niższym poziomie unikania
niepewności, a także (wraz z Bondem) o orientacji krótko- i długoterminowej. Borden
wskazuje na inne wymiary, które traktuje jako style poznawcze: abstrakcyjny bądź
asocjacyjny, partykularystyczny bądź uniwersalistyczny, zamknięty bądź otwarty
poznawczo, i od nich uzależnia rozumienie komunikacji międzykulturowej.
Jednak

współczesna

mobilność

kultur

powoduje

przesunięcie

wartości

wyznawanych na Wschodzie w kierunku Zachodu i w przeciwna stronę, to zaś może
skutkować zmianami w orientacji poznawczej ludzi przynależących do tych cywilizacji.
Zmiany te mogą pojawić się już po krótkotrwałym pobycie w innej kulturze (Nisbett 2003:
221-226), czemu wyraźnie sprzyja wysoko rozwinięty transport komunikacyjny, jak
i współczesne mass-media. Więcej, zmiany mogą pojawić się w wyniku nauki obcego
systemu pisma (logograficznego bądź alfabetycznego), czego dowodzą fragmenty
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niniejszej pracy. Należy jednak zaznaczyć, że orientacje poznawcze Wschodu i Zachodu
póki co pozostają daleko odmienne, a to sprawia, że, paradoksalnie, są względem siebie
komplementarne. Ich współwystępowanie np. w formie komunikacji międzykulturowej,
pomogłoby rozwiązać wiele problemów społecznych zarówno w jednej, jak i w drugiej
cywilizacji (Nisbett 2003: 217). Pojawia się pytanie, czy paradygmat postmodernistyczny
kwitnący na przełomie XX i XXI wieku na Zachodzie, a wyrażany w formułach: „koniec
historii” (linearnej), „wszystko już było”, „nie ma jednej prawdy” w sposób niezamierzony
nie przyczynił się do zbliżenia Wschodu i Zachodu?

*

Problem badawczy niniejszej pracy zakładał, że komunikacja międzykulturowa
między Chińczykami a przedstawicielami europejskiego kręgu cywilizacyjnego obarczona
jest dużym ryzykiem niepowodzenia ze względu na bariery, które wynikają ze stosowania
wyraźnie odmiennego systemu językowego i związanego z nim kontekstu kulturowego
partnerów interakcji. W pracy poszukiwano zatem przede wszystkim językowych źródeł
barier w komunikacji międzykulturowej między przedstawicielami kultury chińskiej
i europejskim kręgiem cywilizacyjnym. W tym celu postawiono następujące hipotezy
badawcze:

1) Język mandaryński, który składa się z logograficznego pisma i mowy bazującej na
sylabach występujących w czterech tonach, w przeciwieństwie do opartych
na fonetycznym i alfabetycznym piśmie języków europejskich, sprzyja rozwojowi
zdolności poznawczych.
2) Język mandaryński (zarówno typ pisma, jak i mowa) oraz kształtowany przez niego
kontekst kulturowy wpływają na odmienny sposób postrzegania (poznania) świata
przez

Chińczyków

w

porównaniu

do

użytkowników

na fonetycznym i alfabetycznym piśmie oraz atonalnej mowie.
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języków

opartych

3) Różne postrzegania świata, wynikające między innymi ze stosowania odmiennych
systemów pisma i mowy, może generować bariery w komunikacji międzykulturowej.

Weryfikacja postawionych powyżej hipotez umożliwia rozwiązanie problemu
badawczego. Język mandaryński, zwłaszcza tonalność sylab i pismo logograficzne,
sprzyjają rozwojowi zdolności poznawczych. Choć omawiane zdolności poznawcze są
charakterystyczne dla wszystkich ludzi, w przypadku Chińczyków można wskazać na te,
które wyróżniają się wysoką specjalizacją. To powoduje, że Chińczycy, bazując na swoich
predyspozycjach poznawczych, postrzegają świat w inny sposób, niż użytkownicy
języków atonalnych z alfabetycznym pismem pochodzący z europejskiego kręgu
kulturowego. Różnice w postrzeganiu świata, wyrażane w języku – kluczowym medium
porozumiewania się międzyludzkiego – mogą stać się wyjściową barierą w komunikacji
międzykulturowej, gdy partnerami interakcji są osoby pochodzące z dwóch odmiennych –
chińskiej i zachodniej cywilizacji.
W celu usprawnienia komunikacji między Zachodem a Wschodem warto
uświadomić sobie różnicę w procesach poznawczych w ramach podniesienia poziomu
kompetencji międzykulturowej obu stron. Niezbędna jest także: znajomość i umiejętność
poprawnego użycia języka obcego, orientowanie się w strukturze społecznej, kategorii ról
społecznych, statusów społecznych obcej kultury, umiejętność wyłapywania w kontekście
zjawisk istotnych z punktu widzenia przedstawiciela obcej kultury, w tym komunikacji
niewerbalnej, znajomość wartości kultywowanych w obcej kulturze i związanych z nimi
obowiązujących wzorów kultury, orientacja w stosunkach władzy w obcej strukturze
społecznej, a także odrzucanie postaw etnocentrycznych i ksenofobicznych na rzecz
empatii.

Posiadane

umiejętności

i

wiedzę

warto

byłoby

także

wzbogacić

o wyspecjalizowane badania porównawcze dotyczące pracy zmysłów i umysłu
w procesach komunikacyjnych w Chinach i poszczególnych kulturach cywilizacji
zachodniej, zwłaszcza że kategoria „Zachód” staje się w obliczu wzmożonych interakcji
z Chińczykami nazbyt ogólna.
Wszystko wskazuje na to, że liczba kontaktów Zachodu z Chińczykami będzie stale
wzrastać w różnych wymiarach: ekonomicznym, politycznym, ale też kulturowym –
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głównie za sprawą nowych mediów, ale także rozwoju np. turystyki. Stąd tak silna
potrzeba podniesienia poziomu kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej
między tymi dwiema cywilizacjami, na które wskazywała zaprezentowana powyżej praca.
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