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Co musisz wiedzieć,
zanim wyjedziesz?
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C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Przedmowa
Udając się do innego kraju lub nawiązując znajomość z cudzoziemcami, trzeba wziąć pod uwagę
różnice kulturowe, z którymi można się zetknąć. Mogą one dotyczyć wielu kwestii - jedzenia, stosunku do czasu, zasad zachowania, szacunku czy życiowych priorytetów. Trzeba także zdawać sobie
sprawę z zupełnie naturalnej ludzkiej skłonność do tworzenia uogólnień na temat innych narodów.
Jest to zupełnie niezależnie od świadomości, że przecież wszyscy mieszkańcy danego kraju nie
zachowują się tak samo - myślenie stereotypami pomaga zrozumieć odmienne warunki kulturowe
oraz odnaleźć się w nich. Przed nami kilka wskazówek dotyczących Chin, specyfiki kultury chińskiej
oraz nawiązywania kontaktów osobistych lub biznesowych z Chińczykami. Wskazówki te trzeba
potraktować z delikatnym dystansem, gdyż – tak samo jak mieszkańcy innych krajów – Chińczycy
są różni. Większość z nich jednak wychowała się w podobnych realiach, więc powszechnie te same
kwestie stanowią normę społeczną. Mamy nadzieję, że zaprezentowane przez nas informacje staną
się punktem wyjścia do odkrywania Chin i bogactwa ich kultury.
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Część 1

Kilka słów o Chinach
BASIC MODULE |
Chiny są największym państwem Azji i trzecim co do wielkości – po Rosji
i Kanadzie - krajem świata. Terytorium około 9. 600 000 km 2 zamieszkuje
więcej niż 1.300 000 000 ludzi.

W Chinach znajduje się wiele wielomilionowych aglomeracji. Zgodnie z danymi Chińskiej
Społecznej Akademii Nauk na rok 2009
w Chinach jest 118 miast zamieszkałych przez
ponad 1 mln osób i 4 miasta powyżej 10 mln.
Najbardziej zaludnione miasta to: Chongqing
około 29.190.000 w 2011 roku, Szanghaj
23.470.000 w roku 2011, Pekin 20.180.000
w roku 2011, region Hongkongu zamieszkuje
„tylko” około 7.071.576 osób.
Chiny to nazwa nadana przez obcych. Sami
Chińczycy tradycyjnie nazywają swój kraj
Państwem Środka (Zhongguo), „Wielką
Krainą”, „Wielkim Krajem”. Istotnie Chińczycy
uważali w przeszłości swoje państwo za centrum świata. Dziś także Chińczycy są bardzo
dumni z własnej kultury, narodu, państwa. Nie
powinno się więc krytykować przy Chińczyku
kraju jego przodków, gdyż nasz rozmówca
może poczuć się obrażony. Tak samo jak podczas podróży do innych krajów, tak i w Chinach
należy swoje krytyczne opinie zachować dla
siebie. Dotyczy to szczególnie takich spraw,
które wytykane są Chinom przez „Państwa
Zachodu”, czyli polityka jednego dziecka, przestrzeganie praw człowieka oraz „3 T” – Tybet,
Tajwan i Tianamen.



Według oficjalnych danych rządowych Chiny zamieszkiwane są przez 56 mniejszości narodowe. Są to naprawdę mniejszości, gdyż 90% Chińczyków należy do
narodowości Han, pozostawiając w tyle 55 mniejszości rozsianych po całym kraju. Nikt w Chinach nie
chce, by mniejszości ubywało, więc nie zostały one
objęte Polityką Jednego Dziecka (rządową polityką
kontroli urodzeń).
Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytetu
Purdu w roku 2007, ponad połowa chińskiego społeczeństwa to ateiści. Jest to skutek, głównie rewolucji
kulturalnej. Poza tym w Chinach można znaleźć wyznawców praktycznie każdej religii - taoizmu, buddyzmu, islamu, judaizmu.

w Chinach można znaleźć
wyznawców
praktycznie każdej religii -

taoizmu,
buddyzmu,
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Część 1

Mniejszości etniczne
BASIC MODULE |

Indywidualne podejście do człowieka, jako
jednostki, jest charakterystyczne dla kultury
Zachodu. Natomiast Chińczycy od najmłodszych lat są uczeni, że najważniejszą wartością
jest społeczność – jej dobro jest ważniejsze niż
dobro jednostki. W związku z tym Chińczyk
bardzo często robi to, co robią inni, myśli, jak
myślą inni, a decyzje podejmuje grupowo.
W końcu, jeśli wszyscy postępują w określony
sposób, to jest w tym jakiś sens. Podstawową
wartością wyznawaną przez Chińczyków jest
harmonia w grupie. Wyróżniający się z tłumu
ekscentrycy i indywidualiści „biantai” (nienormalni) są postrzegani bardzo negatywnie,
choć ta tendencja ulega stopniowej zmianie.
Ale, choć młode pokolenie wykazuje większe
tendencje do indywidualizmu, nadal bardzo
silne jest poczucie przynależności do rodziny,
firmy czy kraju.
Chinese people regard the principles of
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Część 1

Wartości i postawy
BASIC MODULE |

Chińczycy uważają tradycyjne zasady taoizmu i konfucjanizmu za fundamentalne dla swojej kultury
i pielęgnują je także współcześnie. Z nich wywodzi
się dążenie do harmonii ze światem, samoakceptacja oraz pięć cnót określających zasady życia społecznego według Konfucjusza: wiedza, cnota, etykieta,
szczerość, sprawiedliwość i wspaniałomyślność.
Dla Chińczyka najważniejsze jest tzw. „zachowanie
twarzy”. To zjawisko można utożsamić z zachodnim
pojęciem godności, honoru i reputacji. Szacunkiem
cieszy się osoba, która „zachowuje swoją twarz”
i dba, by mogli zachować ją inni. „Utrata twarzy” to
dla Chińczyka tragedia. Dlatego tak ważne jest dyplomatyczne prowadzenie rozmów. Bezpośrednia krytyka, szczególnie dotycząca punktu widzenia danej
osoby, może spowodować „utratę twarzy” i przyczynić się do zerwania potencjalnej przyjaźni czy kontaktów biznesowych.

Chińczycy nie znoszą popisywania się. Cenią skromność, a uprzejmość rozumieją jako negowanie własnej osoby, które jest mniej więcej tożsame z zachodnią formułą skromnościową. Chińczyk zawsze będzie
umniejszać sobie i podnosić godność drugiej osoby.
W restauracji będzie kłócić się o to, kto ma płacić
rachunek, a na komplement odpowie, że nie jest go
wart. Dobrze pamiętać, że tego samego oczekuje od
rozmówcy.
Szacunek dla tradycji determinuje życie Chińczyka.
Nic w tym dziwnego, zważywszy, że kontynuują jedyną na świecie tradycję trwającej nieprzerwanie od
kilku tysięcy lat. Chińczycy swój wkład w rozwój cywilizacji uważają (nie bez racji) za nieoceniony. Istotnie,
co ludzkość poczęłaby bez papieru, makaronu, porcelany, systemu dziesiętnego, parasola, jedwabiu,
kompasu, taczki, druku, prochu, herbaty, szczoteczki
do zębów i… papieru toaletowego?
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Część 2

Dzieci w Chinach
CHILDREN MODULE |
Dzieci w Chinach są uwielbiane. Ich posiadanie jest celem życia. Dzieci
nie są postrzegane jako odrębne istoty, ale jako potomkowie – czyli
kontynuacja rodu. Chińczyk jest nierozerwalnie i dożywotnio związany
ze swoją rodziną, którą kocha i akceptuje, ale też jest głęboko we
wszystko zaangażowany i wie wszystko o każdym swoim członku.

W Chinach niemowlakiem zajmują się przed
wszystkim dziadkowie. Wózki dziecięce nie
są popularne. Tradycyjnie dzieci są noszone na rękach lub na plecach przez znacznie
dłuższy czas niż ich rówieśnicy w krajach zachodnich. Dzieci śpią także w pokojach rodziców dłużej niż w domach Europejskich.
Uważa się, że budzi to w dzieciach „ducha
zbiorowości” tak ważnego dla Chińczyka.

Polityka Jednego Dziecka prowadzona w Chinach sprawiła, że
Chińczycy od 1970 roku wychowują głównie jedynaków. Jednak
w związku ze wzrostem poziomu zamożności społeczeństwa, rząd
zaczyna zmieniać to podejście. Posiadanie dużej ilości dzieci jest
– obok drogich samochodów i posiadłości - przejawem zasobności rodziny, którą stać na opłacenie wszystkich podatków narzuconych przez państwo. Dziecko jest „centrum” rodziny – nazywane jest „Małym cesarzem”. Nawet w uboższych rodzinach krewni
starają się zapewnić dzieciom wszystko co najlepsze.
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Część 2

Dzieci w Chinach
CHILDREN MODULE |

Mały Chińczyk nie ma wielu wolnych chwil. Chiński
rodzic uważa, że zbyt wiele wolnego czasu odbija
się negatywnie na wynikach w nauce. Jeśli czas wolny się jednak pojawi, pozwala się dzieciom puszczać
latawce, trenować kun-fu, grać w tenisa stołowego,
w badmintona czy inne gry na świeżym powietrzu.
Rodzice postrzegają to jako element wpływający na
ogólny rozwój dziecka.
Miłość rodziców chińskich to przede wszystkim troska
o rozwój dziecka. Młody Chińczyk ma być pracowity i dążyć do doskonałości. Zadaniem dorosłych jest
zaś wyposażenie latorośli w umiejętności przydatne
w dorosłym życiu. Identycznie jak w innych krajach
Chińskim dzieciom nie pozwala się marnować czasu
na telewizję i gry komputerowe, choć młode pokolenie coraz częściej używa Internetu.

Tradycyjna chińska matka nie bardzo przejmuje się
samooceną dziecka. Swoje niezadowolenie z efektów
jego pracy wyraża dosłownie i często bardzo dosadnie. Nie zachwyca się też wszystkim, co zrobi dziecko
- pewne rzeczy są oczywiste i nie trzeba ich nagradzać. Natomiast sukcesy i osiągnięcia budzą zachwyt
całej rodziny. Ostatnio jednak ten sposób wychowania poddawany jest dyskusji w chińskich mediach.

Wielką wagę w wychowaniu dzieci przykłada się do
cnoty „dong shi”, czyli do tego, aby dziecko zawsze
i bez napominania zachowywało się stosownie do
sytuacji. Dzieci mają być uważne i dojrzałe, najpierw zadbać o innych, potem o siebie. Młody człowiek musi też przewidywać potrzeby innych.
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Część 3

Edukacja
STUDENTS MODULE |
Edukacja w Chinach traktowana jest nadzwyczaj poważnie i ma
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi sprawami. Z dziećmi wiąże się
wielkie nadzieje i konsekwentnie prowadzi się do ich realizacji.

Nauka w chiń
skiej szkole
opiera się głó
pamięci. By
wnie na ćwic
poznać praw
zeniu
idłową pisow
musi zapam
nię młody Ch
iętać olbrzy
iń
czyk
mią ilość
zrozumiałe,
znaków. Jest
że ćwiczenie
więc
pamięci jest
elementem
systemu edu
najważniejs
kacji.
zym
Nauczyciele w Chinach traktowani są z wielkim szacunkiem. Za niegrzeczne uważane jest zwracanie się do nauczyciela bezpośrednio – do nazwiska nauczyciela należy
więc dodać słowo „nauczyciel” (Lao shi). Tak też, jeżeli
nauczyciel nazywa się, np. Wang, należy zwrócić się do
niego Wang Lao shi (nauczyciel Wang).

Obok „dong shi” pojawia się cnota „zhengjing”, czyli bycia poprawnym. Młody Chińczyk powinien być
dobrym obywatelem - wiernym, honorowym, cnotliwym, sprawiedliwym i posłusznym. W żadnym razie nie odbiegającym od przyjętych norm.
Nauka w Chinach zaczyna się już w wieku 3 lat i od
tej pory rozpoczyna się walka o pozycję w społeczeństwie i przyniesienie dumy rodzinie. Dzieci od
najmłodszych lat przyuczane są do rywalizacji i pracy


na najwyższe noty. Szóstka z minusem może być dramatem w rodzinie. Niezadowalający wynik w nauce
skutkuje godzinami dodatkowych ćwiczeń w domu
w myśl maksymy, że „praktyka czyni mistrza”.
Dzieci chińskie bardzo ciężko pracują – spędzają godziny nad książkami i powszechnie uczestniczą w zajęciach
dodatkowych wybranych przez rodziców. Najczęściej
są to lekcje języka angielskiego, gra na instrumentach,
pływanie oraz inne zajęcia ruchowe.
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Część 3

Edukacja
STUDENTS MODULE |

Chiński system szkolnictwa dzieli się na trzy poziomy: podstawowy, gimnazjum i średni poprzedzający okres studiów.
Egzamin kwalifikacyjny na uniwersytet nazywa się „egzaminem wyższym”(Gao kao) i jest przeprowadzany, w czerwcu
każdego roku, w każdej prowincji. Trwa on 3 dni i obejmuje
matematykę, język chiński, język obcy oraz przedmiot dodatkowy wybierany przez ucznia w nawiązaniu do wymogów kierunku przyszłych studiów.
W Chinach w 2011 funkcjonowało 2429 państwowych
i prywatnych uczelni. Liczba ta nie obejmuje szkół wojskowych ani uczelni w Hong Kongu i Makau (w Chinach nie istnieje rozróżnienie pomiędzy typami uczelni). Na chińskich
uniwersytetach studiuje obecnie około 34 000 000 osób.
Po 4 latach nauki studenci otrzymują stopień licencjata, zaś
stopień magistra wymaga kolejnych 2 - 3 lata nauki. Studia
doktorskie trwają przeważnie 3-5 lat.

Mimo iż znaczna część chińskiej młodzieży studiuje (w 2011 r.
było to 78,7% absolwentów szkół średnich studiowało), konkurencja o miejsce na najlepszych uczelniach jest zażarta.
Czasami niezbędne jest bycie jednym z prymusów w swojej
prowincji, aby dostać się do najlepszych uczelni wyższych.
Konkurencja jest zażarta i niekiedy tylko ułamek punktu decyduje o przyjęciu na uczelnię. Niektóre uczelnie przeprowadzają własny egzamin wyższy „Goa Kao” lub egzamin wstępny
w formie testu.
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Część 3

Edukacja
STUDENTS MODULE |

Chińczycy chętnie goszczą u siebie zagranicznych studentów. Obok chęci dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem, motywacją otwarcia uniwersytetów chińskich dla przybyszów z zagranicy jest chęć podniesienia międzynarodowej rangi swoich uczelni.
Większość chińskich studentów mieszka w kampusach uniwersyteckich. W akademikach, w których pokoje dzieli 4-6 osób, a czasem nawet 8. Na poziomie magisterskim
pokój zwykle zajmują 2 osoby. Studenci zagraniczni z reguły nie mieszkają razem ze
studentami chińskimi w jednym pokoju.
Za edukację wyższą w Chinach się płaci. Nawet państwowe szkoły pobierają czesne.
Dla przeciętnej chińskiej rodziny jest to bardzo duży wydatek. Wykształcenie dzieci jest
jednak priorytetem każdej rodziny. Nawet kosztem wielkich wyrzeczeń rodzice i dziadkowie odkładają pieniądze na naukę dla wnuka. Wykształcenie jest postrzegane jako
przepustka do posiadania lepszej pracy i zamożności.
„Zostań lekarzem, inżynierem lub genialnym informatykiem” - takie są życzenia chińskich rodziców. Te zawody są uważane za prestiżowe. Są postrzegane jako idealne ze
względu na to, że wymagają wiele nauki i ciągłego zdobywania nowej wiedzy w procesie edukacji przez całe życie.

Mimo iż tradycyjnie zawody związane z literaturą, językami lub sztuką nie są tak wysoko cenione jak studia techniczne, medyczne czy prawnicze, to obecnie – jeśli mogą
dać możliwość przyzwoitych zarobków – są
odbierane pozytywnie. Rodzice chińscy są
bardzo zainteresowani przyszłością dzieci
i stabilnością ich kariery zawodowej.

10
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Część 4

Podróże i turystyka
TOURISTS MODULE |
Europejczyk w Chinach zetknie się z zupełnie innym światem, ale
przyjaznymi ludźmi, czystymi hotelami, w których nie grożą kradzieże.
Chiny to raczej bezpieczny kraj dla turysty. Chiny to duży kraj, więc
aby go poznać, trzeba objechać go wzdłuż i wszerz. Warto przy
tym pamiętać, że podróżują nie tylko zagraniczni turyści. Miliony
Chińczyków także uwielbia podróże.

Jeśli podróż przypada na odbywające się
kilka razy w roku święta państwowe, o rezerwacji trzeba pomyśleć o wiele wcześniej. Podczas najsłynniejszego chyba Święta
Wiosny, większość Chińczyków odwiedza
swoje rodzinne strony, więc należy pamiętać, że środki transportu publicznego będą
zapchane ludźmi do granic możliwości.
Należy więc pamiętać, że szanse na podróż
i kupno biletów są w tym okresie raczej nikłe. W miastach zaś – nawet prowincjonalnych – niegdyś powszechne rowery zostały
zastąpione samochodami i trzeba liczyć się
z powszechnymi korkami ulicznymi.

Podróże lotnicze
Obecnie w Chinach zwiększa się liczba dosyć tanich linii lotniczych
oferujących połączenia pomiędzy różnymi rejonami Chin. Podróż
samolotem jest dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem dla osób
mających niewiele czasu, chcących szybko przemieścić się
z punktu A do punktu B. Warto pamiętać przy tym o wcześniejszej
rezerwacji miejsc – szczególnie w okresie wakacji i świąt.

11
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Część 4

Podróże i turystyka
TOURISTS MODULE |

Podróż pociągiem
Wielką przygodą jest podróżowanie chińskimi pociągami. Są szybkie i niezwykle punktualne - szczególnie
uwzględniając nowoczesne pociągi wysokich prędkości. Większość pociągów jest z reguły zatłoczona do
granic możliwości.
System sprzedaży biletów w Chinach umożliwia
wcześniejsze ich nabycie i rezerwację miejsca w
określoną ilość dni przed odjazdem. Aby mieć pewność nabycia biletu, trzeba zorientować się, kiedy
jest termin przedsprzedaży – z reguły jest to 10 lub
20 dni przed odjazdem. W dniach świątecznych kupienie biletu graniczy z cudem – ludzie koczują na
dworcu i dosłownie walczą o miejsce w pociągu.

12

Dla bogatych są miękkie łóżka,
dla biedniejszych twarde prycze.
Miękkie siedzenia oraz twarde ławki przeznaczone są dla kolejnych klas
społecznych.
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Podróże i turystyka
TOURISTS MODULE |

Chińskie święta państwowe
Święto

Termin

Ilość dni wolnych

Nowy Rok

1.01.

3 dni

Święto Wiosny
(Chiński Nowy Rok)

Święto ruchome (przypada pomiędzy końcem
stycznia a końcem lutego)

7 dni

Festiwal Qingming
(Święto czyszczenia
nagrobków)

Święto ruchome (przypada na 104 dzień od
przesilenia zimowego, tj. około 2 - 4 kwietnia)

3 dni

Święto Pracy

1.05.

3 dni

Święto Smoczych łodzi

Obchodzone jest 5-tego dnia 5-tego miesiąca
według kalendarza księżycowego

3 dni

Święto Środka Jesieni

Obchodzone 15-tego dnia 15-tego miesiąca
według kalendarza księżycowego

1 dzień

Święto Narodowe
(rocznica utworzenia
ChRLD)

1.10.

7 dni

Trzeba pamięta
ć, że podczas
świąt wielu Ch
ińczyków bierze urlop i prze
dłu
świąteczny. Jest ża okres
to szczególnie popularne
po
Wiosny (Chińsk dczas Święta
i Nowy Rok) ora
z
podczas Święta
Narodowego
(rocznica utwo
rzenia ChRLD).
W tym czasie w
szystkie środki
transportu będ
ą niesamowicie
zatłoczone.
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Dialekty
W Chinach występuje wiele dialektów, ale liczą się tylko dwa: mandaryński i kantoński.
Mandaryński zdobywa coraz większe znaczenie w mowie i piśmie, jako dialekt oficjalny.
Oba są językami tonalnymi. To znaczy, że znaczenie słowa zależy od tonacji, a czasem
również od kontekstu. Podróżnik powinien znać kilka podstawowych zwrotów po chińsku
(lub mieć zainstalowaną aplikację projektu C4EU na swoim telefonie komórkowym) i pamiętać, że chińczycy nie mówią zbyt dobrze po angielsku.
Język chiński jest jednym z najbardziej skomplikowanych. Dzieli się na mówiony i pisany
– znaczy to tyle, że zapis słowa nie ma nic wspólnego z jego brzmieniem i wymową (jak to
ma miejsce w językach europejskich). W celach dydaktycznych podejmowano wiele prób
polegających na zapisywaniu języka chińskiego przy pomocy alfabetu łacińskiego. W ten
sposób powstał tzw. Pinyin (czyli forma zapisu fonetycznego słów chińskich), który daje
europejczykowi szansę na poznanie i naukę języka Państwa Środka. Obecnie komunikację
ułatwiają komputery (nie trzeba już męczyć się z kaligrafią) – wpisując słowo w pinyin,
otrzymuje się właściwy chiński znak. Komputery potrafią także te znaki odczytywać.

Handel
i targowanie
Z Chińczykami trzeba się targować. Należy to do tradycji handlowania – zawsze należy,
a nawet trzeba próbować negocjować ceny szczególnie w regionach turystycznych, dzięki
temu można znacząco obniżyć cenę. Można zacząć od 10%! Jeśli handlarz nie rozumie po
angielsku, można wykorzystać kalkulator, aby pokazać, ile chce się zapłacić. Trzeba pamiętać,
że sprawny handlarz może próbować szantażu emocjonalnego, by uzyskać wyższą cenę i zachęcić do kupna większej ilości towaru. Robiąc zakupy, trzeba ustalić, czy naprawdę chcemy
kupić daną rzecz i ile jest ona dla nas warta.
14
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Restauracje w Chinach są tętniącymi życiem, gwarnymi miejscami, gdzie odbywają się spotkania biznesowe przy jedzeniu i rozmowie. W niektórych
restauracjach znajdują oddzielne pokoje na specjalne okazje i rezerwowane dla większych grup
osób. Przyjmując zaproszenie od Chińczyka, można spodziewać się spotkania w jednej z takich prywatnych sal. Jak w każdym kraju istnieją zarówno
luksusowe restauracje, jak i bary szybkiej obsługi
w centrach handlowych. Menu to z reguły duża
książka opatrzona kolorowymi zdjęciami potraw.
W niektórych znajduje się opis dań w języku angielskim, ale w wielu miejscach nie jest to jeszcze
powszechne, więc trzeba właściwie zgadywać, co
się je. Kuchnia chińska wykorzystuje dużo mięsa.
Popularna jest wieprzowina, kurczak, kaczka czy
ryby. Możliwe jest nawet przyniesienie własnej żywej ryby w worku i poproszenie o jej przyrządzenie w restauracji. Wegetarianie mogą być jednak
spokojni – kuchnia chińska to także szeroka gama
bardzo smacznych dań z warzyw.
Turysta, który nie lubi eksperymentów kulinarnych
może pożywić się w światowych sieciach takich jak
Pizza Hut czy McDonalds. Są one coraz popularniejsze, ale też dostosowane do lokalnych gustów
kulinarnych. Nie należy się więc spodziewać w nich
potraw identycznych jak w Europie.

15

Jedzenie
Kuchnia chińska jest wyrafinowana i bardzo zróżnicowana w zależności od regionu. Najbardziej znane są
kuchnie syczuańska i z prowincji Guandong. W każdej dominuje ryż lub makaron, które są podstawowym składnikiem każdego dania. Rewelacyjna kaczka
po pekińsku, pierożki z mięsem i zupki chińskie, czy
sprzedawane wszędzie pierożki z mięsem są znane
na całym świecie. Jednak kurze łapki, świńskie ryjki,
ptasie gniazda i owady mogą pozbawić europejskiego turystę apetytu – nie należy jednak myśleć, że
wszyscy chińczycy raczą się tego typu przysmakami
- to mit.
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Odmienność obyczajów
Podróż do innego kraju to zetkniecie się z innymi obyczajami i kulturą. Trzeba liczyć się z tym, że to co jednym
wydaje się naturalne, innych zadziwia, a niechcący może
nawet urazić. Chiny nie są w tej kwestii wyjątkiem.
Chińczycy często wydają podczas jedzenie odgłosy, które są oznaką zadowolenia z posiłku, a nie braku kultury. Poza tym Chińczycy uważają, że lepiej „na zewnątrz
niż do wewnątrz”, więc bywa, że odpluwają wydzielinę,
gdzie popadnie. Niekiedy też wydmuchują nos na ziemię
i nie blokują puszczania wiatrów. Poza tym obecność
papieru toaletowego w ubikacjach nie jest standardem,
więc lepiej być zawsze zabezpieczony na tę okoliczność.
Trzeba wziąć także pod uwagę, że w Chinach często wykorzystywane są tzw. toalety kucane.
Chińczycy nie rozumieją wielu europejskich zachowań
np. zwyczaju chowania zużytych chustek do nosa z powrotem do kieszeni, obgryzania paznokci, dłubania
w zębach, dotykania palcami ust, robienia min i wymachiwania rękami, szczególnie wskazywania palcem.

Negocjacje z Chińczykami to zwykle długotrwały
proces. Trzeba być cierpliwym, optymistycznie
nastawionym i spokojnym oraz pamiętać, że
Chińczycy raczej nie wypowiadają swojej opinii
wprost. Tradycyjnie wolą unikać bezpośredniej
konfrontacji, podejść powtórnie do problemu
i znaleźć inne rozwiązanie.
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Dla Chińskiego przedsiębiorcy podczas nawiązywania współpracy
handlowej, podstawą jest kompetencja kontrahenta. Dlatego
już podczas pierwszego spotkania sprawdzają jego wiedzę
merytoryczną w danej dziedzinie. Od znajomości realiów danej
branży zależy, czy obdarzą partnera szacunkiem, czy też spróbują
wykorzystać jego niewiedzę.

Jeśli podczas rozmów padają sformułowania „być
może”, „wrócimy do tego później” czy „zobaczymy”,
trzeba rozumieć je jako „nie”. Należy mieć na uwadze,
to że w tradycyjnym języku chińskim nie istnieją słowa
„tak” i „nie”.
Chińczycy mają niebywały szacunek dla hierarchii w
życiu prywatnym jak i w biznesie. Do sali konferencyjnej wchodzą więc najpierw szefowie delegacji i to oni
negocjują. Partnerzy powinni zadbać, by byli oni sobie
równi rangą. Członkowie zespołu nie powinni wypowiadać opinii odmiennych niż stanowisko lidera.
Naruszenie etykiety jest uważane przez Chińczyka za
plamę na honorze i może pogrzebać szansę na współpracę. Kto chce prowadzić z Chińczykiem interesy, nie
może nigdy otwarcie go krytykować, kierować pod
jego adresem żartów i traktować go niezgodnie z pozycją, jaką zajmuje w firmie.
Bardzo ceniona jest punktualność – spóźnienie na
spotkanie to osobista obraza. Początek spotkania to
mowa powitalna ze strony gospodarza - szefa zespołu.
Następnie powinien nastąpić rewanż ze strony gościa
(odpowiedniego rangą). Poruszanie błahych tematów
ma rozluźnić atmosferę i wprowadzić przyjemny nastrój. Znakiem powitania podczas wizyty w przedsiębiorstwie mogą być oklaski. Powinny one zostać odwzajemnione.
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Kto chce nawiązać kontakty biznesowe z Chińczykami,
powinien przygotować sobie wiele eleganckich wizytówek – przywiązują oni wielką wagę do pięknego pisma. Podając lub przyjmując wizytówkę, należy
używać obu dłoni. Nie wolno też chować wizytówki do kieszeni przy jej właścicielu. Warto pamiętać
o umieszczeniu wizytówki na stole przed sobą podczas spotkania – pomaga on w zapamiętaniu nazwiska oraz stanowiska kontrahenta.
Przy Chińczykach nie wolno gestykulować, robić min,
dotykać kogoś czy poklepywać, chichotać i wybuchać
bez sensu śmiechem! Chińczycy cenią powściągliwe
zachowanie i spokój. Nie znoszą też pokazywania palcem - jeśli chcemy coś wskazać, trzeba zrobić to całą
dłonią.

Strój biznesowy
Strój biznesowy jest konserwatywny- ciemne garnitury i buty, stonowane krawaty. Nie uznaje się
smokingów. Dla kobiet etykieta biznesowa przewiduje ciemne suknie lub kostiumy oraz niewysokie buty. Źle widziane są spódnice przed kolana,
krzykliwa biżuteria, głębokie dekolty. Latem mężczyźni nie muszą wkładać krawatów i marynarek.
Dopuszczalne są ciemne spodnie i koszula rozpięta pod szyją.

W interesach z Chińczykami należy założyć długą
perspektywę czasową. Pojmują oni czas w sensie
„kosmicznym” i planują zawsze długoterminowo. A pochopny Europejczyk chce mieć wszystko
szybko. Terminy realizacji trzeba ustalać tak, by
pozostawić sobie kilka tygodni w zapasie.
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Powitania i pożegnania
Witając się lub żegnając, lepiej poczekać na inicjatywę chińskiego partnera. Zwykle przyjęty jest
zachodni uścisk dłoni. Niekiedy jednak można
popełnić gafę, ponieważ w chińskiej tradycji wystarcza ukłon. Pocałunki w policzek są uznawane
za zbyt intymne i na pewno nie są dopuszczalne
przy pierwszych spotkaniach. Warto także zwrócić uwagę na sposób zwracania się do kontrahentów. W Chinach zawsze nazwisko podaje się przed
imieniem. Jeśli ktoś posiada tytuł naukowy, należy
go dodawać przed nazwiskiem. Szacunek prezesowi firmy okazuje się, używając zwrotu „Charmain
…” Dobrze też pamiętać, ze Chińczycy niechętnie
przechodzą z partnerami handlowymi na „ty”.

Wręczanie upominków
Ważnym elementem kontaktów biznesowych i towarzyskich w Chinach jest tradycja wręczania
prezentów. Chińczycy wręczają upominki i oczekują ich wręczania. Prezent musi być pięknie
opakowany. Najlepszymi kolorami są złoty i czerwony oraz srebrny i różowy. Niedopuszczalny
jest biały, który w Chinach jest kolorem żałoby. Chińczycy są bardzo pragmatyczni i można to
zauważyć w ich stosunku do prezentów. W biznesie dobrze widziane są eleganckie przedmioty
firmowe, rękodzieła artystyczne z kraju kontrahenta, eleganckie przybory biurowe. Upominek
nie może być za tani, bo oznacza to brak szacunku, ani zbyt drogi, by nasz chiński partner nie
poczuł się zakłopotany zbyt niską wartością swojego prezentu. Wyjątkowe znaczenie przypisuje
się też niektórym liczbom. „4” jest liczbą zakazaną – przypomina słowo „śmierć”. Dobrze
widziana jest cyfra „8”, która przypomina słowo oznaczające powodzenie i rozwój.
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Igrzyska olimpijskie w Beijing rozpoczęto 8.08.2008 r.
„9” oznacza zaś długotrwały związek.
Podczas wizyt domowych koniecznie trzeba wręczyć
upominek żonie gospdarza. Mogą to być czekoladki
czy koniak. Prezentów nie otwiera się przy wręczającym. Obyczaj każe, by udawać, że nie chce się przyjąć
upominku. Druga strona powinna nalegać. Dopiero
wtedy trzeba go przyjąć i dosłownie rozpłynąć się z
wdzięczności. Prezenty wręcza się i przyjmuje, używając obu rąk.
Niektóre prezenty są zakazane. Nie wolno dawać zegarów (znak przypomina oddanie czci zmarłemu),
parasola (może oznaczać rozstanie), zielony kapelusz
jest zaś znakiem zdradzonego męża. Podarowanie
noży także nie jest dobrym pomysłem.

Kolacja biznesowa
Od oficjalnych spotkań w biurach ważniejsze jest nawiązanie kontaktów osobistych. Umiejętność zdobycia zaufania chińskiego partnera podczas wspólnego spędzania czasu to podstawa sukcesu. Obiady lub kolacje oficjalne i nieoficjalne są sposobem na budowanie relacji
partnerskich, więc nie należy być zaskoczonym, gdy odbywa się ich wiele. Podczas spotkań nieoficjalnych niekoniecznie trzeba prowadzić na siłę konwersacje i pod
żadnym pozorem nie wolno podejmować tematów biznesowych. Natomiast dobrze widziane jest żywe zainteresowanie Chinami, które jest postrzegane jako oznaka życzliwości. Należy jednak pamiętać by nie wyrażać
przy tym krytyki chińskiego stylu życia oraz nie poruszać
tematów związanych z polityką.
20
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Bardzo ważnym elementem kontaktów osobistych
jest zapraszanie na wieczorne bankiety. Chińczyk
oczekuje, że gospodarz powita go przy wejściu i zaprowadzi na miejsce przy stole odpowiednie dla jego
pozycji w firmie. Za najbardziej dostojne uważane jest
centralne miejsce naprzeciwko drzwi lub usytuowane w kierunku wschodu, jest ono oczywiście zarezerwowane dla najważniejszego gościa (posiadającego
najwyższą rangę). Kolejni goście są sadzani według
hierarchi, Ci, którzy są wyżej w hierarchii siedzą bliżej
najważniejszego gościa. (Jeśli przyjęcie odbywa się
w domu, gospodarz zajmuje najmniej znaczące miejsce a najbardziej dostojne jak zawsze przypada najważniejszemu z gości).
Jeżeli stół jest okrągły, najważniejsze miejsce znajduje się naprzeciw drzwi. Od niego w lewą i prawą
stronę w kolejności zajmują osoby od najwyższego
statusu do najniższego – aż wszyscy spotykają się po
przeciwnej stronie.

Menu kolacji biznesowej jest ustalane wcześniej i nie należy spodziewać się możliwości wyboru dań. Nie pojawi się nawet pytanie o to, czy potrawy przypadły do gustu.
Dań na stole powinno być dużo – około 20. To świadczy o gościnności gospodarza i szacunku
dla zaproszonych osób. Gospodarz rozpoczyna ucztę, nakładając porcję najlepszego dania
na talerz gościa honorowego. Wypada spróbować odrobinę każdego dania i na zakończenie
pozostawić niedojedzoną resztę na talerzu – jest to oznaka sytości UWAGA! Chińczycy podejrzliwie traktują osoby niepijące, które często są wystawiane na próbę pod koniec posiłku.
Podczas kolacji trzeba pomyśleć o wznoszeniu toastów, co należy do tradycji. Niezbędnie
należy wznieść kurtuazyjny toast za gospodarza. Trzeba nastawić się jednak na to, że toastów
będzie o wiele więcej. Kieliszek powinno się wypijać do dna. Należy się także spodziewać, że
jeśli odstawi się swój kieliszek całkowicie pusty, to zostanie on szybko uzupełniony.
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Zasady posługiwania się
pałeczkami
Używanie pałeczek staje się coraz powszechniejsze
w związku z pojawianiem się coraz większej liczby orientalnych restauracji. W Chinach posługiwanie się pałeczkami jest jednak elementem etykiety wypracowanej przez
tysiące lat. Trzeba więc zapoznać się z jej podstawami, by
nie popełnić foux pas lub nawet kogoś obrazić.
Chińczycy cenią posługiwanie się przy jedzeniu pałeczkami. Europejczycy mają jednak złe nawyki w tej kwestii wynikające z zasad posługiwania się sztućcami.
Równoległe ułożenie pałeczek na talerzu jest złą wróżbą. Dźwięk towarzyszący opieraniu ich o własny talerz
kojarzy się z żebrakami, którzy uderzają pałeczkami
o miskę, by zwrócić na siebie uwagę. Nadziewanie czegokolwiek na pałeczkę lub pałeczki uważane jest za
niegrzeczne. Pożywienie zbyt trudne do jedzenia pałeczkami je się po prostu tradycyjnie łyżką. Za brak wychowania uważa się wskazywanie pałeczkami innej osoby siedzącej przy stole lub wymachiwanie nimi. Nigdy
nie stawia się pałeczek na sztorc (wbite pionowo) w
misce! Przypomina to bowiem kadzidełka umieszczone w czarze ofiarnej ku czci zmarłych. Za nieprawidłowe używanie pałeczek przez dziecko obwiniani będą
rodzice, którzy są odpowiedzialni za jego wychowanie. Tradycyjnie każda osoba używa „swoich” pałeczek
w celu nałożenia sobie dania na swój talerz lub nałożenia
go innym biesiadnikom. W dzisiejszych czasach często
pojawiają się „wspólne pałeczki”, które są wykorzystywane do nakładania jedzenia sobie lub innym osobom.
Po użyciu powinny wrócić do naczynia, w którym były, by
mogły być użyte przez innych.
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Podczas posiłku przyjęte jest, oby to
starsi jako pierwsi zaczynali używać
swoich pałeczek.
Niedopuszczalne jest, by pałeczek używać „do góry nogami”. Dopuszczalne
jest ich odwrotne użycie tylko w wypadku przenoszenia resztek do innego
naczynia i to tylko w wypadku, gdy nie
ma na stole zapasowych pałeczek przeznaczonych do tego celu.
Nie należy wiercić pałeczkami w jedzeniu ani w nim grzebać. Jest to kojarzone
z kopaniem grobu i nieakceptowane.
Odłożenie pałeczek na brzegu własnej
miski oznacza, że zakończyło się posiłek. Położenie ich na specjalnej podstawce znajdującej się z boku nakrycia
oznacza tylko przerwany posiłek.
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BUSINESS MODULE |

Pieczęcie
Na zachodzie pieczęcie są stosowane głównie w ważnych dokumentach lub listach. Pieczątka oznacza
nadawcę listu, wskazuje na status danej osoby lub
czasem zawód. W Chinach każda firma zarejestrowana w administracji Przemysłowo-Handlowej i zatwierdzona przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
ma obowiązek zgłoszenia wzoru oficjalnej pieczęci
(CHOP). Pozostaje on w dokumentach urzędowych
i służy podczas rozstrzygania spraw spornych. Firma
może używać także innych pieczęci w zależności od
obszarów działalności i wielkości organizacji. Mogą
być one wykorzystywane do pieczętowania umów
finansowych i innych dokumentów. Prawo używania
pieczęci mają tylko osoby zajmujące w przedsiębiorstwie odpowiedzialne stanowiska. Oznacza to, że
może ona pełnić funkcję swego rodzaju kontrasygnaty i narzędzia autoryzacji w firmie.

Mniejsze firmy nie mają uprawnień do korzystania
z pieczęci w takim zakresie jak duże przedsiębiorstwa.
Zachodnia firma musi liczyć się z tym, że zostanie
poproszona o przedstawienie i używanie pieczęci
oficjalnych swojej firmy na wszelakiej dokumentacji
biznesowej. Należy więc pamiętać by przygotować
sobie takie pieczęci, gdyż Chińczycy nie uznają innych
praktyk biznesowych.
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