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Międzynarodowe studia polskie II stopnia (magisterskie) poświęcone są szeroko rozumianej 
kulturze polskiej (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) z perspektywy relacji mię-
dzynarodowych i międzykulturowych. Program studiów przewiduje przygotowanie studen-
tów do pracy w instytucjach o charakterze międzynarodowym.

• Doradztwo kulturowe – w ramach tej specjalności student poznaje zasady doradztwa i pro-
mocji w tej sferze międzynarodowej współpracy i wymiany, w której kultura jest przedmiotem 
transferu oraz tam, gdzie w ramach współpracy międzynarodowej jej znajomość jest elemen-
tem niezbędnym do tego, aby komunikowanie (spotkania, narady, negocjacje) było skuteczne 
i fortunne. 

• Publicystyka kulturowa – w ramach tej specjalności student poznaje tajniki pracy dziennikar-
skiej i możliwości wykorzystania nabytej wiedzy do transmisji informacji dotyczącej kultury 
polskiej w przestrzeni międzynarodowej. Uczy się również o sposobach transferów w sytu-
acjach, w których kultura polska jest segmentem docelowym.

• Translatoryka – student zdobywa wiedzę na temat funkcjonalnych odmian języka. Poznaje 
strategie translatorskie ze szczególnym uwzględnieniem strategii przekładu specjalistycznego, 
zwłaszcza w zakresie dyskursu naukowego i odmian języka aktywnie wykorzystywanych we 
współpracy międzynarodowej (język biznesu, język dyplomacji i protokołu).
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Od Redakcji
Trzeci numer rocznika „W  Kręgu Języków i  Kultur” tema-

tycznie nawiązuje do numeru pierwszego – zbiera bowiem 
teksty poświęcone badaniom języków i  kultur Dalekiego 
Wschodu: Wietnamu, Chin, Japonii, Korei Południowej. Jest to 
dowód niegasnącego zainteresowania tym obszarem wśród 
studentów kierunku międzynarodowe studia polskie. Z kolei 
w dziale Varia prezentujemy – na zasadzie kontrapunktu – 
artykuł odnoszący się do współczesnych polskich realiów 
socjokulturowych. W gronie Autorów – tradycyjnie już – są 
zarówno osoby z Polski, jak i spoza granic naszego kraju, które 
przygotowywały w roku akademickim 2018/2019 prace dy-
plomowe w  Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich 
Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki temu Czytelnicy zyskują moż-
liwość spojrzenia (wraz z Autorami) na omawiane problemy 
i zjawiska z różnych perspektyw. Zapraszamy do lektury!
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BUI THI PHUONG THAO – Pochodzę z Wietnamu. Interesuję się 
kulturą, literaturą i językami różnych narodowości – uważam, że 
najlepszym narzędziem do poznawania świata jest język. Celem 
mojej ostatniej naukowej podróży była Polska.

Na podstawie pracy magisterskiej pod tym samym tytułem napisanej pod kierunkiem  
dra hab. Romualda Cudaka, prof. UŚ

Studenckie 
Koło Naukowe
WIEŻA BABEL
Uniwersytet Śląski

Symbolika drzewa jest tak bogata, jak różnorodność gatunków samej rośliny. Znaczenia wiązane 
z drzewem wywiedzione są z  jego cech i z przenikającego się świata ludzi i  roślin, dlatego między 
różnymi kulturami zaobserwować można tak wiele podobieństw w tym zakresie. Przy odczytywa-
niu symboliki drzewa trzeba jednak uważać, aby nie stosować analogii mechanicznie i bezkrytycznie, 
wówczas bowiem łatwo stracić z oczu to, co osobliwe dla danej kultury. Symbole są wielowymiarowe, 
ale mają stałą ekspresję. Symbol może mieć wiele bogatych znaczeń, również przeciwstawnych, wy-
wodzących się z różnych właściwości obrazu. 

Drzewo pojawia się z  dużą częstotliwością w  niemal każdej kulturze jako stały (i  ciągły) motyw. 
Rośliny – esencja żywotności – przywodzą na myśl sakralne odniesienia (np. lilia w kulturze chrze-
ścijańskiej to symbol czystego serca). O znaczeniu decydują wyznaczniki kulturowe, które biorą się 
z tradycji, wierzeń i wartości każdego narodu. Nie bez znaczenia są także pierwiastki pochodzące z in-
nych kultur. Oba komponenty, stapiając się, stanowią o symbolice. Tak oto drzewo stało się symbolem 
w różnych krajach i może się wiązać z ich globalnym postrzeganiem, na co wskazują flagi i herby m.in.: 
Kanady, regionu Nowej Anglii, stanów Kaskadii i Karoliny Północnej, Norfolku, Gwinei Równikowej, 
Libanu, narodu czuwaskiego, Etiopii, Erytrei i Wenezueli. Widnieją na nich (w kolejności): liść klonu, 
sosna, jedlica zielona, palma karłowata, araukaria wyniosła, drzewo kapokowe, drzewo cedru, „drze-
wo życia”, „drzewo ogniskujące”, a na dwu ostatnich (Erytrea i Wenezuela) – gałązka oliwna (w herbie 
Wenezueli umieszczono również liść palmowy). 

W kulturze Wietnamu symbol drzewa jest również obecny. Wyróżnia się dwie podstawowe formy 
jego funkcjonowania – dobra materialne i niematerialne. Pierwsze z nich obejmują szeroko rozumiane 
motywy bądź teksty kultury naniesione (napisane lub wydrukowane) przez człowieka na konkretnych 
materiałach (drewnie, kamieniu itp.). Są więc ściśle związane z umysłem i świadomością człowieka. 
Można zatem zauważyć, że forma ta zespala znaczenie i treść nadaną przez twórcę z materiałem, na 

Symbolika drzewa  
w kulturze wietnamskiej



4 W Kręgu Języków i Kultur 2020 (3)

którym zostały one utrwalone. Warstwy te, czy też poziomy tworzące dany symbol, nierozerwalnie 
współistnieją w  ten sposób od wieków aż po czasy współczesne. Druga z  wyodrębnionych form – 
produkty niefizyczne – funkcjonuje w rzeczywistości jako rodzaj folkloru – pierwotnie przekazywa-
nego ustnie (wywodzi się on zatem z kultury oralnej). Te elementy kultury oralnej zostały utrwalone 
w postaci pisanej jako mity, baśnie czy legendy, często wskrzeszane podczas tradycyjnych festiwali 
i świąt ludowych. Dzięki tradycji oraz wartościom, które determinują życie kulturalne w Wietnamie, 
symbole wciąż pozostają silnie zakorzenione w  życiu i  świadomości Wietnamczyków. W  zależności 
więc od tego, w której z powyższych form utrwalony został symbol, może on przybierać swoistą po-
stać i znaczenie.

Kategoria produktów materialnych obejmuje przede wszystkim przedmioty codziennego użytku, 
zdobione przez artystów, jak na przykład drewniany kubek, stół, krzesło, miska. Stanowią one realiza-
cję symbolu drzewa jako świadome i przemyślane działanie twórcy lub też są elementem uzupełnia-
jącym, wartością dodatkową. Symbolika drzewa pojawia się więc w wytworach kultury za pośrednic-
twem zręcznych rąk i umysłów rzemieślników, przedstawiona poprzez wyrafinowane motywy deko-
racyjne. Na wspomnianych produktach znaleźć można wiele rozmaitych symboli; pojawiają się także 
i te związane z drzewem i roślinami, a wśród nich między innymi: sosna, chryzantema czy trzcina. 

Znaczący udział w kulturze Wietnamu miała sztuka odlewania z brązu. Jej początki wywodzą się 
głównie z codziennych potrzeb życiowych. Ludzie tworzyli wyroby, które miały ułatwić wykonywanie 
powszednich czynności – garnki, miski, kubki, narzędzia łowieckie. Stopniowo jednak pojawiało się 
więcej wyrobów dekoracyjnych oraz biżuteryjnych. Część wyrobów z brązu powstała także na potrze-
by kultu religijnego wietnamskiej społeczności etnicznej. Często były to wytwory niezwykle bogato 
i różnorodnie zdobione. Do najważniejszych realizacji symbolu drzewa przedstawionych na przedmio-
tach wykonanych z brązu zaliczamy: 

1) bęben z  wizerunkiem Cosmic Mushroom – odkryty przez Nguyena Xuana Quanga (typ VI); 
symbolizuje Drzewo Trzypoziomowego Świata (zwane także Grzybem Trzypoziomowego 
Świata, Grzybem Życia), powiązane z  legendą tajskiego klanu w  Nghe An, gdzie Drzewo 
Kosmiczne przedstawiane było jako grzyb,

Fot. 1. Bęben z wizerunkiem Cosmic Mushroom 

Fot. 2. Bębenek z gałązką figową – Hioco Galerie 
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Fot. 3. Taca z wizerunkiem drzewa bananowego 

2) drzewo figowe – kolejny motyw dekoracyjny 
przedstawiany często na bębnach z brązu; od 
wielu pokoleń drzewo figowe uznawane było 
przez Wietnamczyków za symbol długowiecz-
ności oraz witalności,

3) drzewo bananowe – kojarzone z panowaniem 
bożków i  bezbronnych dusz – im bardziej 
drzewa bananowe się starzeją, im stają się 
bardziej szorstkie i gęste, tym bliżej są bogów. 
Drzewo bananowe jest mieszkaniem dla duszy 
ludzkiej. Współcześnie wielu ludzi gromadzi 
się wokół drzew bananowych, aby oddać hołd 
bogom lub modlić się za bezradne dusze oraz 
prosić, aby Budda nie nękał wiosek.

Kolejnym znamiennym dla kultury wietnamskiej 
materiałem jest kamień, jest on bowiem ściśle zwią-
zany z  cywilizacyjnym rozwojem człowieka. Kamień 
jest bardzo twardy, co sprawia, że jest mało podatny 
na zniszczenia. W czasach starożytnych przybierał pry-
mitywne formy, ale z czasem zaczęto tworzyć coraz to 
inne rodzaje upiększeń kamienia, jak np. kamień zdo-
biony kwiatem lotosu lub drzewkami bonsai.

Ostatnim z  surowców, na którym uwieczniany był 
symbol drzewa, jest tkanina. Początkowo był to ma-
teriał wyłącznie funkcjonalny – stanowiący odzienie 
dla człowieka. Jednak na przestrzeni lat zyskiwał 
funkcję dekoracyjną. Do tworzenia nadruków na 
tkaninach używano wosku pszczelego, z czasem zdo-
bione tkaniny wprowadzone zostały także w  obieg 
handlowy. Pojawiające się na tkaninie symbole to 
m.in.: kwiaty, owoce, liany. Poszczególne wzory oraz 
motywy przedstawione na ubraniach odzwierciedlają 
także przynależność do danej klasy społecznej i rolę, 
jaką pełni się w  społeczeństwie. Ikona drzewa oraz 
kręte gałęzie mają na celu ukazać łagodny i elastycz-
ny charakter kobiet, z  kolei wzory roślinne zawsze 
symbolizują ogromną siłę u człowieka.

Fot. 4. Świątynia Quang Yen (Hanoi, Wietnam) 

Fot. 5. Tkanina z motywem drzewa  

Fot. 6. Tkanina z motywem drzewa  
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Powiązania wizerunku drzewa z  życiem człowieka nie dotyczą wyłącznie wyrobów rąk ludzkich. 
Symbolika ta pojawia się bowiem także w niematerialnych wytworach kultury, skupiając w ten spo-
sób wiele rozmaitych znaczeń funkcjonujących w kulturze Wietnamu i tworząc przez to odrębne ele-
menty kultury. Liczne przykłady znaleźć można m.in. w wietnamskiej literaturze ludowej. 

W  literaturze symbol drzewa przedstawiany jest na wiele sposobów, w zależności od etnicznego 
pochodzenia autora. W Wietnamie powszechnie znane są opowieści o  zdumiewających drzewach, 
posiadających dar słuchania, które lud czcił i  uważał za swój totem. Drzewo w  mitach mniejszości 
etnicznych Wietnamu wskazywało bowiem na tok myślenia przodków, pochodzenie owych grup, 
proces odkrywania i stopniowego podbijania ziem oraz naturalne środowisko tej rośliny. Obserwacje 
etnografów wskazują, że czczone drzewa to duże stare okazy o unikalnym kształcie – na przykład 
o splątanym pniu, czasem rozerwanym, a następnie ściśle ze sobą połączonym. Pojawiają się także 
drzewa o przekrzywionych korpusach, skręconych gałęziach, korzeniach zwisających niczym pasma 
włosów. To właśnie olbrzymi rozmiar drzewa, jego długowieczność, dziwny kształt i wysokość nadają 
mu nadprzyrodzoną, cudowną moc. Dlatego drzewa takie jak bambus czy bananowiec są czczone na 
rozległych obszarach wśród różnych grup etnicznych na całym świecie.

Prócz literatury istotną rolę odgrywają także obrzędy. Symbol drzewa, głęboko zakorzeniony 
w świadomości Wietnamczyków, wyraźnie przejawia się bowiem podczas świąt oraz rytuałów ludo-
wych charakterystycznych dla wszystkich regionów. Obecność tego symbolu wyraża wiarę w  nad-
przyrodzony świat ukryty w danym drzewie. Do najważniejszych świąt i rytuałów tego typu zaliczyć 
można:

1) Święto Drzewa,
2) Święto Nowego Ryżu,
3) Święto Dziękczynienia,
4) Święto Pon Pong.

Fot. 7. Święto Drzewa  Fot. 8. Święto Nowego Ryżu   
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Drzewo to jednak nie tylko symbol życia łączący niebo i ziemię, ludzi i bogów. Ma ono także po-
średniczyć w przekazie marzeń i aspiracji śmiertelników, poprowadzić naturę ku pięknemu i pełnemu 
pokoju życiu. Aby podkreślić obecność bogów podczas świąt, mieszkańcy miast i wiosek wznoszą nad 
swoim domem symboliczne świąteczne drzewa, wystawiając gałęzie umieszczone na długich palach 
ponad dachy. W ten sposób bogowie mogą być świadkami i uczestnikami świąt. 

Przegląd znaczenia symbolu drzewa prowadzi do następującego wniosku – drzewo jest wyraziście 
obecnym i ważnym symbolem, mającym wpływ na kształt światowych cywilizacji. Analiza symboliki 
drzewa pozwala dotrzeć do wielu informacji dotyczących warunków życia, procesu przemieszczania 
się i rozwoju grup etnicznych. Jest też drogą wiodącą do zrozumienia wartości kulturowych istotnych 
dla społeczności, która tym symbolem się posługuje. 
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Fot. 7. Święto Drzewa – http://bazantravel.com/le-hoi-mung-lua-moi-o-kon-tum
Fot. 8. Święto Nowego Ryżu – http://bazantravel.com/le-hoi-mung-lua-moi-o-kon-tum/
Fot. 9. Święto Dziękczynienia – z archiwum Bui Huy Vong
Fot. 10. Święto Pon Pong – http://soha.vn/xa-hoi/chum-anh-den-le-hoi-gau-tao-cau-phuc-ngay-dau-nam-moi-20130222 

003039422.htm

Fot. 9. Święto Dziękczynienia   Fot. 10. Święto Pon Pong   
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Pojęcie mitu i legendy miejskiej 
Termin „legenda miejska” został użyty po raz pierwszy w 1968 roku przez Richarda Mercera Dorsona; 

według niego jest to opowieść o wydarzeniach, które tak naprawdę nigdy nie miały miejsca (Duda 
2015, 132), jednak fakt ten nie przeszkadza w przekazywaniu jej jako historii prawdziwej. Inne nazwy, 
które mogą stanowić synonim legendy miejskiej, to: miejska opowieść, miejski mit, mit współczesny. 

Legendy miejskie wywodzą się z folkloru i mają swoje korzenie w dawnych opowieściach o potwo-
rach, smokach i  bazyliszkach. Jednak miejsce fantastycznych potworów zajęły w  nich realistyczne 
postacie. Dzięki temu opowieści te zostały dostosowane do realiów współczesnych. 

Miejskie legendy zmieniają się dynamicznie. Wiele z  nich ma kilka wersji w  zależności od kraju, 
w którym zostały zaadaptowane. Każdy kolejny narrator opowiada zasłyszaną historię, dokładając do 
niej wymyślone przez siebie wątki. 

Legendy miejskie najczęściej rozpoczynają się frazami „w  ostatni piątek”, „w  sobotę wieczorem”, 
czy też „pewnego razu w czwartkową noc”, nie można więc ustalić konkretnej daty wydarzeń. Z kolei 
miejsce akcji jest znane nie tylko narratorowi, lecz także słuchaczom (często to ich rodzinne miasto), 
co czyni historię bardziej prawdopodobną.

Mity i legendy miejskie Polski
Niektóre legendy miejskie są na tyle uniwersalne, że można je odnieść niemal do każdego zakąt-

ka świata. Przykładem jest legenda o znikającej autostopowiczce – pochodzenie tej historii nie jest 
rozstrzygnięte. Pierwotna wersja opowiadała przygodę młodego lekarza, który wracał do domu ze 
spotkania z przyjaciółmi. Kiedy zatrzymał się na skrzyżowaniu, zobaczył na poboczu autostopowicz-
kę. Oczywiście, jak to w podobnych historiach bywa, młody mężczyzna zaproponował, że podwiezie 
urodziwą kobietę. Ta podała mu adres, który jednak nie znajdował się na trasie przejazdu lekarza. Cała 

ALICJA WOŁOCH  – Jestem absolwentką międzynarodowych 
studiów polskich II stopnia. Pasjonuje mnie kultura Dalekiego 
Wschodu. W wolnych chwilach słucham muzyki, oglądam anime 
oraz kontynuuję naukę języka chińskiego.

Fragment pracy magisterskiej pt. Kategoria ludowości w Japonii i w Polsce napisanej  
pod kierunkiem dra hab. Romualda Cudaka, prof. UŚ

Mity i legendy miejskie  
w Polsce i w Japonii
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podróż minęła w niezręcznej ciszy. Kiedy szczęśliwie dobiegła końca, okazało się, że kobieta w nie-
wytłumaczalny sposób zniknęła, a zdezorientowany mężczyzna pukał do drzwi domu mieszczącego 
się pod wskazanym adresem, by dowiedzieć się, że jego pasażerka była duchem dziewczyny, która 
zginęła parę lat temu wskutek nieszczęśliwego wypadku (Barber 2007, 31–32).

Schemat ten posłużył Polakom do stworzenia własnej historii. Jej główną bohaterką jest kobieta, 
którą można określić mianem Matki Polki. Opowiadano, że pewne małżeństwo zostało zatrzymane 
kiedyś przez kobietę, która poprosiła o  podwiezienie dosłownie o  parę metrów. Kiedy przejechali 
wskazaną odległość, ich oczom ukazał się rozbity samochód. Jak się później okazało, za kierownicą 
siedziała martwa autostopowiczka, a obok na siedzeniu płakało dziecko. Małżeństwo spojrzało w kie-
runku swojego samochodu, jednak nie dostrzegło w nim tajemniczej pasażerki. 

W latach 1988–1990 sławna zrobiła się opowieść o kobiecie chcącej uratować swoje dziecko z gro-
bu. Taksówkarz zabiera kobietę w czerni, która każe się wieźć na cmentarz, gdzie prosi go o pomoc 
i pójście z nią do określonego grobu. Kierowca oczywiście idzie i po przybyciu na miejsce słyszy płacz 
dziecka wydobywający się z grobu. W tym momencie kobieta znika, a przerażony mężczyzna dzwo-
ni na policję, po czym odsuwa płytę grobu i wyciąga z niego żywe dziecko. Najbardziej rozsławio-
na została opowieść, która wydarzyła się w Będzinie. Kobieta została otruta przez zdradzającego ją 
męża. Kiedy zmarła, mężczyzna wraz z  kochanką postanowili pozbyć się dwuletniego dziecka. Po 
przyjęciu dużej ilości leków nasennych dziecko było w tak głębokim letargu, że lekarz stwierdził zgon. 
Taksówkarz, któremu przypadło odnalezienie pochowanego żywcem dziecka, pomógł w schwytaniu 
oprawców, a sam pod wpływem silnych przeżyć osiwiał (Czubala 1993, 37–38). 

Jak można zauważyć, w polskich wariantach tej miejskiej legendy duch-autostopowiczka jedzie we 
wskazane miejsce tylko w określonym czasie. Najczęściej jest to rocznica śmierci, urodziny lub imie-
niny. Pojawia się i zatrzymuje samochody w miejscu swojej śmierci albo spieszy tam, gdzie niedawno 
zdarzył się wypadek lub nastąpił zgon dziecka albo jej samej.

Mity i legendy miejskie Japonii 
Po japońsku legenda miejska to toshi densetsu. Występujące w nich duchy są wyjątkowo odrażające 

– wiele zostało dotkniętych jakimś kalectwem. Najczęściej jest to brak jednej kończyny, ale zdarzają 
się duchy tak pokrzywdzone przez los, że zostały pozbawione rąk i  nóg. Te najpotworniejsze mają 
nieparzystą liczbę oczu, wężowe szyje oraz wydłużone języki. Miejsca, w których można je spotkać, to 
najczęściej stare domy i cmentarze, jednak jest kilka legend miejskich, w których demony spacerują 
spokojnie po ulicach Tokio i czekają na nierozważnych ludzi. Tradycyjna przypowieść głosi, że niektóre 
z nich przyjmują postać samurajów w pełnym rynsztunku, gotowych do walki i z widocznymi ranami 
odniesionymi na polu walki (Haining 1990, 135).

Wraz z pojawieniem się japońskich legend miejskich wykształcił się termin hyakki-yagyo odpowia-
dający naszej procesji zmarłych lub procesji duchów, który opisuje przemieszczanie się przez miasto 
procesji stu demonów. Jeśli ktoś miał nieszczęście to zobaczyć, stawał się przeklęty. 
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Kraj Kwitnącej Wiśni również znalazł się wśród tych, które zapożyczyły sobie historię o autostopo-
wiczce-duchu i dostosował ją do lokalnych warunków i wierzeń. Powstały w ten sposób dwie wersje 
legendy. Akcja jednej z nich rozgrywa się w Kioto, historia została opublikowana w 1989 roku przez 
Jamesa Kirkupa. Przedstawia ona przygodę pewnego taksówkarza, który zabrał dziewczynę ubraną 
w  kimono. Kiedy mężczyzna znalazł się pod wskazanym adresem, ze zdziwieniem odkrył, że dom 
stoi w  płomieniach, a  kobieta zniknęła z  tylnego siedzenia. Dopiero po chwili dostrzegł strażaków 
wynoszących z płonącego budynku zwęglone ciało, w którym rozpoznał autostopowiczkę. Na tylnym 
siedzeniu samochodu znaleziono ociekające wodą pozostałości spalonego ubrania (Czubala 1993, 
135). Druga wersja legendy jest mroczniejsza, ponieważ autostopowiczka nie jest w  niej ukazana 
jako duch, a jeden z mściwych demonów, którym Japończycy nadali nazwę onryo. Były one niegdyś 
ludźmi, jednak po śmierci zyskały potęgę pomagającą im wymierzać sprawiedliwość. Wraz ze zmianą 
formy istota ta zapomina o swoim poprzednim życiu i obiera sobie za cel dokonanie krwawej zemsty 
na osobie, która doprowadziła do przemiany. Co dziwne, onryo najczęściej stają się kobiety – i tak też 
jest w przypadku japońskiej autostopowiczki. Zyskała ona nazwę Kuchisake -onna, co oznacza ‘kobietę 
z rozciętymi ustami’. Pierwsze wzmianki o tym demonie pochodzą jeszcze z czasów epoki Edo (1603–
1868), więc to właśnie ten okres uznaje się za narodziny demona. Kuchisake -onna jest uznawana 
za ducha ofiary przemocy domowej, która została okaleczona przez męża. Mężczyzna w przypływie 

Kuchisake-Onna (fot. Roderique Arisiaman)   
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chorobliwej zazdrości o małżonkę rozciął jej usta kataną, w wyniku czego wykrwawiła się na śmierć. 
Wydając ostatnie tchnienie, poprzysięgła zemstę. Od tamtej pory krąży po ulicach, by dokonywać 
krwawej zemsty na niewinnych, a jej wybór bardzo często pada na dzieci. Zakrywa twarz maseczką 
ochronną, która jest często stosowana w Japonii, i zawsze zadaje ofierze jedno pytanie: Watashikirei? 
(Czy jestem piękna?). Najczęściej uzyskuje odpowiedź twierdzącą, co pozwala jej na kontunuowanie 
swoistej gry. Następnym krokiem, który uczyni demon, jest ściągnięcie maseczki ukrywającej uśmiech 
„od ucha do ucha” oraz ponowne zadanie pytania: Watashikirei? Jeżeli nieszczęśnik odpowie przeczą-
co, może szybko pożegnać się z życiem, ponieważ zostaje rozcięty na pół sekatorem, który z czasem 
stał się atrybutem Kuchisake -onna. Jeżeli natomiast odpowie twierdząco, spotka go los podobny do 
tego, który był udziałem demona w czasach, gdy był kobietą.

W  okresie Edo demoniczna istota zasłaniała twarz kimonem. Obecnie jednak Japończycy rza-
dziej chodzą w  tym stroju po ulicach, więc legenda została uwspółcześniona poprzez zamianę rę-
kawa kimona na maseczkę. Z biegiem lat demon coraz rzadziej pojawiał się na japońskich ulicach. 
Przekształcił się w postać autostopowiczki, która ciemną nocą zatrzymuje kierowców i zasiadając na 
tylnym siedzeniu, rusza w kierunku podanego adresu. Siedząc z tyłu, zadaje pytania, mając pewność, 
że jej zasłonięta twarz jest dobrze widziana w  lusterku. W  tej wersji legendy ofiara po udzieleniu 
odpowiedzi ginie od ran zadanych nożyczkami.
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Teoretyczne założenia polityki soft power 
Pojęcie soft power, które na język polski można dosłownie przetłumaczyć jako „miękka siła”, weszło 

w ciągu ostatniej dekady do powszechnego użytku za sprawą licznych artykułów, książek i nagłów-
ków gazet.

Joseph S. Nye przeciwstawił soft power przejawom hard power (Nye 2007, 32). Wskazał soft power 
jako „drugie oblicze mocy”, polegające na wywieraniu niebezpośredniego wpływu na innych w celu 
zachęcenia do działań, które pozostają w interesie strony „promieniującej” siłą. W odniesieniu do re-
lacji międzynarodowych podstawowa teza autora brzmi następująco: „Kraj może osiągnąć rezultaty, 
których pragnie, w światowej polityce, ponieważ inne kraje – podziwiając jego wartości, naśladując 
jego przykład, aspirując do jego poziomu dobrobytu i otwartości – chcą za nim podążać” (Nye 2007, 
34). Innymi słowy, pożądanym efektem soft power jest dobrowolne podążanie za polityką danego 
kraju, spowodowane wrażeniem atrakcyjności wywieranym przez to państwo za pomocą perswazji.

Według Nye’a za pierwsze źródło takiej siły można uznać kulturę w różnych jej przejawach – od ma-
sowej po elitarną, wysoką – taką jak sztuka, literatura lub edukacja. Gdy kraj promuje uniwersalne 
wartości kulturowe, a jego polityka jest zbieżna z interesami innych narodów, zwiększa się prawdopo-
dobieństwo uzyskania pożądanych rezultatów ze względu na wytwarzany pod wpływem wspomnia-
nych podobieństw związek przyciągania i poczucie obowiązku wobec danej kultury (Nye 2007, 40–41). 

Drugim, obok kultury, potencjalnym źródłem przyciągania i  budowania wizerunku na podstawie 
założeń soft power są wartości polityczne danego kraju – zarówno w odniesieniu do spraw wewnętrz-
nych, jak i zagranicznych, kiedy to władze czynią własną politykę atrakcyjną lub nie. 

VITALY MATVEEV  – Próbuję poznać każdą kulturę. Interesuję się 
urbanistyką i zastosowaniem geoinformatyki w badaniach na-
ukowych. Pochodzę z Niżnego Nowogrodu (Rosja), ale jestem 
kosmopolitą, cały świat jest moim domem.

Na podstawie pracy licencjackiej pt. Chińska polityka soft power w wybranych krajach Afryki 
Subsaharyjskiej – intencje i rezultaty medialne napisanej pod kierunkiem dr Katarzyny Frukacz

Chińska polityka  
soft power  
– intencje i rezultaty medialne
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Chińskie rozumienie strategii soft power i jej zastosowanie
W następstwie bezprecedensowego tempa rozwoju chińskiej gospodarki w ostatnich dziesięciole-

ciach, a także wzmocnienia pozycji Chin na arenie międzynarodowej, przywódcy tego socjalistyczne-
go kraju musieli zmierzyć się z koniecznością stworzenia jego nowego wizerunku.

Potrzeba realizowania polityki służącej podniesieniu własnej atrakcyjności pojawiła się w Chinach 
wraz z zapoczątkowaną w 1999 roku strategią tzw. Going Out, czyli wyjścia na zewnątrz, otwarcia 
się na świat*. Polega ona na zachęcaniu zagranicznych systemów ustawodawczych oraz inwestorów 
do przychylnego przyjmowania rozwijających się chińskich inwestycji i  w  ten sposób kładzie kres 
erze promowania samodzielności kraju za czasów Mao Zedonga**. Ważną rolę w tym procesie ode-
grało przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) pod koniec 2001 roku, w  efekcie 
czego gwałtownie wzrosła liczba bezpośrednich zagranicznych transakcji handlowych państwa***. 
W związku z  tak dynamicznym wkroczeniem na światowy rynek chińskich firm i korporacji, z któ-
rymi wcześniej nikt za granicą nie miał do czynienia, pojawiła się potrzeba zdefiniowania chińskich 
narodowych wartości, jednak w taki sposób, by przemawiały do uniwersalnej wyobraźni zbiorowej. 
Polegało to na próbie pogodzenia nowoczesnych koncepcji marksizmu z tradycyjną dla konfucjanizmu 
ideą życzliwości. Wychwalanie siły moralnej pozwoliło przeciwstawić wizję chińskiego peaceful rise 
(czyli „pokojowego wzrostu”) szerzonemu na Zachodzie poglądowi o „chińskim zagrożeniu”. Nacisk 
położono na zdobywanie szacunku poprzez cnoty, życzliwe rządy, pokój i harmonię oraz na tłumienie 
międzykulturowych różnic zgodnie z zasadami multilateralizmu (współpracy co najmniej trzech kra-
jów dążących do wspólnego celu), dyplomacji ekonomicznej i nieinterwencjonizmu chińskiej polityki 
zagranicznej (Rønning 2014, 12).

Głównym źródłem kulturowego soft power stały się w  Chinach różnorodne wielkie wydarzenia 
i projekty finansowane przez rząd. Wśród nich najbardziej znaczące były Letnie Igrzyska Olimpijskie 
w  Pekinie z  2008 roku oraz następujące przedsięwzięcia: powstanie Instytutów Konfucjusza sze-
rzących wiedzę o języku chińskim i chińskiej kulturze, promowanie i współfinansowanie krajowych 
filmów przeznaczonych dla widzów zagranicznych, inicjatywy popularyzowane za pośrednictwem 
państwowych mediów (CCTV, China Radio International, dziennik „China Daily”, Xinhua News Agency 
i  lokalne media), programy wymiany kulturalnej i  akademickiej (latem 2018 roku miałem okazję 
osobiście uczestniczyć w  takiej wymianie). Rzadko jednak w  tym kontekście widoczne są projekty 
organizacji prywatnych, co odbiega od podstawowego ujęcia soft power, sformułowanego przez 

* Zob. P. Nash, China’s “Going Out” Strategy, https://www.diplomaticourier.com/china-s-going-out-strategy [dostęp: 06. 
03.2019].

** Polityka samowystarczalności za panowania Mao Zedonga to okres zapoczątkowany kampanią „Wielkiego Skoku 
Naprzód” (1958–1962), w czasie którego m.in. w 1960 roku blok socjalistyczny całkowicie wycofał się z pomocy gospodar-
czej i wojskowej udzielanej Chinom (zob. C.-H. Chen 1992, 59–60).

*** Zob. China Foreign Direct Investment, https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/foreign-direct-investment [do-
stęp: 20.02.2019].
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Josepha Nye’a. W wywiadzie udzielonym w 2016 roku skrytykował on chiński rząd za ograniczanie 
w ten sposób własnej „miękkiej siły”. Zdaniem Nye’a miało do tego doprowadzić myślenie, że dzięki 
zainwestowaniu miliardów dolarów władze państwa mogą samodzielnie tworzyć jego wizerunek, nie 
pozwalając obywatelom działać swobodnie na arenie międzynarodowej – jak czynią to społeczeń-
stwa krajów zachodnich*. 

Aktualne znaczenie ekspansji Chin w świecie przejawia się w ich coraz częstszych relacjach z zagra-
nicznymi partnerami. Zrozumienie warunków, w których odbywają się te kontakty, staje się wiedzą 
o dużym znaczeniu dla przyszłości. To jeden z powodów, dla których swą pracę licencjacką postano-
wiłem poświęcić właśnie temu zagadnieniu. Innym, równie istotnym, jest osobiste zafascynowanie 
kulturą chińską. 
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*  Zob. Joseph Nye – on Soft Power, https://www.youtube.com/watch?v=_58v19OtIIg [dostęp: 20.02.2019].
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W  ostatnich latach można zauważyć rosnącą popularność popkultury koreańskiej na świecie. 
Zjawisko to zwane jest hallyu wave (ang. Korean wave, pol. koreańska fala) i zalicza się do niego m.in. 
koreańskie filmy, dramy (seriale), muzykę, gry komputerowe, kosmetyki, modę, manhwa (komiks)*. 
W rezultacie powstaje coraz więcej grup fanów zrzeszających się w tzw. fandomy, czyli fankluby, które 
są nieodłącznym, ważnym elementem w k-popie. Działają one odmiennie niż na Zachodzie.

A.R.M.Y. – jest to oficjalna nazwa fandomu koreańskiego boysbandu BTS. To akronim od Adorable 
Representative MC** for Youth, który w  przełożeniu na język polski znaczy „Uroczy Reprezentujący 
Młodzież MC”. Nazwa została nadana 9 lipca 2013 roku przez sam zespół, miała współgrać ze znacze-
niem nazwy zespołu „Kuloodporni harcerze”. Podobnie jak BTS, mają także wypowiadać się w imieniu 
swojego pokolenia (Besley 2018). 

K-pop (akronim od ang. Korean pop; hangul: 케이팝) to gatunek muzyczny pochodzący z Korei 
Południowej, który łączy śpiew, rap i przywiązywanie dużej wagi do wizualnej części występu oraz 
efektów scenicznych. Łączy takie elementy muzyki, jak dance-pop, ballada popowa, electropop, rock, 
jazz, pop opera, hip-hop, współczesny rhythm and blues czy muzyka klasyczna***. Pierwszą grupą 
k-popową była Seo Taiji and Boys, która powstała w roku 1992 i eksperymentowała z różnymi styla-
mi muzyki, co w rezultacie sprawiło, iż artyści k-popowi zaczęli powszechnie czerpać z zagranicznych 

*  http://k-paradisee.blogspot.com/2012/12/k-popowy-poradnik-cz1.html [dostęp: 22.09.2018].
**  MC – z ang. Mistrz Ceremonii; w k-popie tym mianem określa się prowadzącego program rozrywkowy, http://pl.kpop.

wikia.com/wiki/K-Pop_Wikia/S%C5%82owniczek_K-Pop%27u [dostęp: 22.09.2018].
***  https://pl.wikipedia.org/wiki/K-pop [dostęp: 22.09.2018].

PATRYCJA CIEPLOK – Jestem absolwentką międzynarodowych 
studiów polskich II stopnia. W kręgu moich zainteresowań znaj-
duje się kultura Dalekiego Wschodu, a w szczególności Japonii 
oraz Korei Południowej. 

Na podstawie fragmentu pracy magisterskiej pod tym samym tytułem napisanej  
pod kierunkiem dra hab. Romualda Cudaka, prof. UŚ

Charakterystyka  
fandomu k-popowego A.R.M.Y.  
Wpływ idoli na życie fanów
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(w  szczególności amerykańskich) elementów 
muzycznych, takich jak rock, pop, R&B, czy hip-
-hop lat 90. Jednak w przeciwieństwie do ame-
rykańskiej muzyki rozrywkowej, w  ko reańskim 
popie piosenki nawiązujące do seksu, alkoholu 
czy narkotyków są zakazane w telewizji i radiu. 
Z kolei tematy polityczne czy społeczne są rzad-
ko poruszane. Od kilku lat wzrasta popularność 
k-popu, co spowodowało, że zaczęło powstawać 
coraz więcej nowych zespołów. Z  czasem prze-
kształcił się on w subkulturę, która stała się po-
pularna wśród młodzieży całego świata, zwłasz-

cza dzięki internetowi. Członkowie tej subkultury 
nazywają siebie k-poperami lub k-poperkami*.

BTS (Bangtan Boys / 방탄소년단 / 
Bulletproof Scout Boys / Beyond the Scene; pol. 
Kuloodporni harcerze**) to siedmioosobowy boys-
band z Korei Południowej, należący do wytwórni 
Big Hit Entertainment. Zadebiutowali 13 czerwca 
2013 roku piosenką No More Dream; w  swoich 
utworach wyrażają obawy i  aspiracje młodego 
pokolenia, chcą być jego głosem. 

Grupy k-popowe mają zwykle fankluby o wspól-
nej nazwie, a  czasami z  przypisanym im kolorem 
(np. fani Girls’ Generation to SONE, a ich kolor to pa-
stelowy róż; kolorem dla A.R.M.Y. jest srebrnosza-
ry), który ma symbolizować danego artystę i poka-
zywać wsparcie ze strony jego fanów. Jest to szcze-
gólnie widoczne na koncertach, gdzie spotykają 
się różne fankluby. Niektóre z bardziej popularnych 
grup mają własne, specjalnie zaprojektowane li-
ghtsticki, które są używane w trakcie ich koncertów 
(np. lightstick A.R.M.Y. to biała bomba)***. Unikalną 

* https://pl.wikipedia.org/wiki/K-pop [dostęp: 22.09.2018].
** http://pl.kpop.wikia.com/wiki/BTS [dostęp: 22.09.2018].
*** http://pl.kpop.wikia.com/wiki/K-Pop_Wikia/S%C5% 

82owniczek_K-Pop%27u [dostęp: 22.09.2018].

BTS – Koreański boysband BTS, od lewej: RM,  

J-Hope, Jin, Jungkook, Jimin, V, Suga 

FANCHANT - Fanchant do refrenu piosenki Two! Three!  

(Hoping For More Good Days), która jest pierwszym  

oficjalnym fanowskim hymnem stworzonym przez BTS.
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cechą jest fanchant, czyli skandowanie imion członków i nazwy grupy (np. Kim Namjoon! Kim Seokjin! 
Min Yoongi! Jung Hoseok! Park Jimin! Kim Taehyung! Jeon Jungkook! BTS!), przygotowanych wcześniej 
słów i wersów piosenek lub odpowiadanie na określone frazy. Fani (którzy znają język koreański) mogą 
zarejestrować się w oficjalnej kafejce klubowej (Besley 2018).

Wyróżnia się dwa rodzaje relacji gwiazda – fan. Pierwszy – nazywany związkiem paraspołecznym – 
polega na traktowaniu swojego idola jak osobę z najbliższego otoczenia, to jest przyjaciela czy krew-
nego, choć taka więź jest fikcyjna. Drugi to związek identyfikacyjny, który zachodzi, gdy wielbiciel za-
czyna przejawiać zainteresowanie danym gatunkiem muzycznym, literackim, filmowym. Rozwija też te 
swoje pasje, które zbliżone są do zawodu gwiazdy (np. taniec, śpiew) lub jej własnych zainteresowań. 
Identyfikacja z celebrytą może przyjąć postać naśladowania jego zachowań, wyglądu itd. Bywa, że utoż-
samiając się z konkretnym idolem, upowszechniamy swoje idee, opinie, przekonania (Siuda 2018).

Jaki wpływ ma BTS na życie swoich fanów? W  jakim stopniu kultura koreańska oddziałuje na 
A.R.M.Y.? W przeprowadzonej przeze mnie ankiecie wzięło udział 56 fanów zespołu BTS z Polski, były 
to osoby w różnym wieku. 

Ze zgromadzonego materiału badawczego wynika, że język koreański w mniejszym lub większym 
stopniu oddziałuje na język używany przez osoby badane. W pytaniu o stosowanie koreańskich ho-
noryfikatorów wobec osób niepochodzących z  Korei Południowej 21 osób przyznało, iż używa ich 
w  pewnych sytuacjach. Wykres przedstawia częstotliwość używania zwrotów honoryfikatywnych 
wymienionych przez pytanych.

Najwięcej głosów (12) uzyskał starszy brat/kolega, czyli 오빠 (oppa), który jest zwrotem używanym 
przez przedstawicielki płci żeńskiej wobec starszych od siebie chłopaków. Ekwiwalentem starszego bra-
ta używanym przez mężczyzn jest zwrot 형 (hyung) z 4 głosami. Na drugim miejscu znalazł się zwrot 
언니 (eonni) – starsza siostra/koleżanka (8 głosów). Jest on używany przez młodsze dziewczęta. 
Odpowiednikiem starszej siostry dla mężczyzn jest 누나 (noona), która uzyskała 5 głosów. Taki sam wy-
nik uzyskał używany przez obie płcie zwrot 동생 (dongsaeng) – młodszy brat/siostra/kolega/koleżanka. 

Język koreański to nie tylko honoryfikatory. W pytaniu o stosowanie słów koreańskich w kontaktach 
z innymi wielbicielami BTS najczęściej wymieniano w formie 존댓말 (jondaetmal – formalna) oraz 
반말 (banmal – nieformalna) zwrot: 안녕[하세요] (annyeong [haseyo]), który oznacza (w za-
leżności od zastosowanego stopnia formalności) ‘dzień dobry’, ‘dobry wieczór’, ‘cześć’*. 

A.R.M.Y. dostrzegają u siebie nie tylko wpływy języka koreańskiego, ale również pewne zachowania. 
62,5% respondentów zauważyło m.in.: wykonywanie ukłonów na wzór tych tradycyjnych koreań-
skich, jedzenie pałeczkami, większy szacunek do starszych osób, zachowywanie manier przy stole, by-
cie bardziej uprzejmym, robienie tzw. heart fingers (robienie serca z dłoni, rąk), noszenie maski pod-
czas przeziębienia, próbowanie koreańskich ostrych dań, składanie rąk przy przeprosinach/prośbie, 

*  https://endic.naver.com/search.nhn?sLn=en&isOnlyViewEE=N&query=%EC%95%88%EB%85%95%5B%ED%95%9 
8%EC%84%B8%EC%9A%94 [dostęp: 12.03.2019].
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częste dziękowanie, zakrywanie ust przy śmiechu, podawanie rzeczy dwiema rękami, robienie znaku 
V z palców przy pozowaniu do zdjęć.

Ponad połowa pytanych odparła, iż świadomie starają się wprowadzać, przynajmniej w niektórych 
aspektach życia, wartości i zachowania należące do kultury koreańskiej oraz używać wyprodukowa-
nych w  tym państwie przedmiotów. Na pierwszym miejscu znalazła się kuchnia koreańska, dalej: 
jedzenie pałeczkami, ukłony i styl życia, język i pielęgnacja koreańska, makijaż, kultura osobista, po-
dawanie oburącz przedmiotów, kontakty, muzyka, kultura, figurki. 

Skąd się bierze fenomen BTS? Przede wszystkim zainteresowanie tą grupą jest częścią szerszego 
zjawiska – koreańskiej fali (lub hallyu weave), która spopularyzowała w szczególności produkty kore-
ańskiego przemysłu rozrywkowego i kosmetycznego. 

Po drugie, w tekstach piosenek artyści poruszają problemy, z którymi młodzi ludzie się identyfikują, 
co powoduje emocjonalne zaangażowanie fanów w twórczość i działalność boysbandu (i równocze-
śnie napędza machinę konsumpcjonizmu). 

Po trzecie, historię BTS i ich drogę do sławy można porównać do motywu „od zera do bohatera”, cha-
rakterystycznego dla opowieści o superbohaterach – zaczynali jako zespół z małej wytwórni, byli bliscy 
rozpadu z powodu braku sukcesów i funduszy, potem nastąpił przełom w ich karierze i dziś są znanymi 
w świecie i nagradzanymi artystami. Współcześnie takie historie cieszą się dużą popularnością. Ogromną 
rolę odegrali w tym sukcesie A.R.M.Y., co za każdym razem członkowie grupy podkreślają i za co dzięku-
ją m.in. w trakcie imprez muzycznych. Grupa ta zbudowała swój wizerunek wokół następujących cech: 
skromność, wdzięczność, szacunek, odwaga w mówieniu na tematy trudne (np. samotność, choroby psy-
chiczne, patologie itp.), udział w akcjach charytatywnych. Cechy te są postrzegane przez młodzież jako 
pozytywne, atrakcyjne, oczekuje się, że tacy właśnie będą idole, którzy mają odgrywać rolę autorytetu. 

Za sukcesem grupy BTS stoi również presja budowana przez kulturę popularną, by swoją tożsamość 
tworzyć, interesując się zjawiskami unikatowymi, nowymi, niszowymi. K-pop, jak dotąd, spełnia te 
wymagania, a w rezultacie koreańskie girls- i boysbandy zyskują coraz szersze grono wielbicieli.
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MARGARITA NIKITINA – Pochodzę z Nowosybirska. Interesuję 
się literaturą i językoznawstwem. Uczę się języków, poznaję róż-
ne kraje i kultury. Jestem otwarta na świat, ponieważ  uważam, 
że dzięki poznawaniu innych dowiadujemy się dużo o sobie. 

Na podstawie pracy licencjackiej pt. Zapożyczenia chińskie i japońskie w języku polskim 
i rosyjskim napisanej pod kierunkiem dra Marcina Maciołka

Zapożyczenia chińskie i japońskie 
w polszczyźnie

Zapożyczenia chińskie w języku polskim i ich podłoże
Początek bezpośrednich kontaktów polsko-chińskich datuje się na XVII stulecie i wiąże się z działal-

nością misyjną polskich jezuitów w Chinach, których najbardziej znanym przedstawicielem był Michał 
Piotr Boym*. Jednakże nawiązanie ściślejszych stosunków politycznych, a później również gospodar-
czych nastąpiło dopiero w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, a trwałe relacje pomiędzy Polską 
i Chinami zaistniały w drugiej połowie XX stulecia. Obecnie wzajemne stosunki między oboma kraja-
mi rozwijają się dobrze i są coraz mocniejsze. 

Z uwagi na relatywnie krótki okres polsko-chińskiego partnerstwa bilateralnego, obejmujący mniej 
więcej 100 lat, zapożyczenia chińskie w języku polskim są bardzo nieliczne. Co więcej, funkcjonujące 
w polszczyźnie sinicyzmy w znacznej mierze dostały się do niej za pośrednictwem innych języków 
europejskich (w tym łaciny) lub języka japońskiego. 

W  polskim zasobie leksykalnym od dawna istnieje słowo herbata, ale nie każdy użytkownik języka 
polskiego zdaje sobie sprawę z tego, że jest ono obce i pochodzi z języka południowochińskiego. Do pol-
szczyzny wyraz ten dostał się za pośrednictwem języka nowołacińskiego (Sobol 2003, 426). Małgorzata 
Kowalczyk w artykule Zapożyczenia z  języków Azji Wschodniej w angielszczyźnie potocznej pisze o wy-
razach chińskiego pochodzenia w języku angielskim (zob. Kowalczyk 2016). Zauważyłam, że niektóre 
spośród omawianych przez badaczkę sinicyzmów poprzez medium angielskie trafiły również do języka 
polskiego. Przykładem tego typu zapożyczeń pośrednich może być wyrażenie pranie mózgu, oznaczające 
‘działanie polegające na manipulowaniu informacjami, propagandzie, wywieraniu presji psychicznej, 
mające na celu zmianę czyichś zachowań, systemu wartości czy przekonań’ (wsjp.pl, dostęp: 05.05.2019). 

*  Michał Piotr Boym (1612–1659) – polski misjonarz, jezuita. Jeden z pierwszych sinologów w Europie. Sporządził Mapę 
Imperium Sinarium oraz atlas. Tworzył dzieła o roślinach chińskich dotychczas nieznanych w Europie oraz pisał o medycynie 
chińskiej. 
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Jest ono kalką strukturalną angielskiego brainwash ‘przymusowa indoktrynacja’, które z kolei odwzoro-
wuje chińską strukturę xĭnăo (dosł. ‘mycie mózgu’) (por. Kowalczyk 2016, 157). Zapożyczenie brainwash 
pojawiło się w języku angielskim w latach 50. XX wieku, niedługo później w polszczyźnie zaczęto uży-
wać jego ekwiwalentu tłumaczeniowego (kalki strukturalno-semantycznej) pranie mózgu. Za pośred-
nictwem języka angielskiego z chińszczyzny trafił do języka polskiego również wyraz keczup || ketchup 
‘ostry zimny sos pomidorowy zaprawiany korzeniami’ (definicja za: USJP). O chińskim rodowodzie tego 
leksemu można się przekonać, sięgając do słownika etymologicznego języka angielskiego Online etymo-
logy dictionary, w którym umieszczono informację o tym, że angielski rzeczownik ketchup najprawdopo-
dobniej pochodzi z chińskiego koechiap, co dosłownie znaczy ‘marynata do ryb’*.

W Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza zarejestrowano 19 wy-
razów pochodzenia chińskiego, natomiast w Słowniku wyrazów obcych pod redakcją Elżbiety Sobol 
takich wyrazów jest 31. Oto niektóre sinicizmy spośród uwzględnionych w tych leksykonach (wybra-
ne grupy tematyczne): 

 − nazwy roślin i grzybów: czumiza (ber) z chin. 谷子 (guǔzi), kumkwat (fortunella) z chin. 金
橘 ( jīn jú), mung II z chin. 木耳 (mù ěr), tung z chin. 油桐 (yóu tóng), żeń-szeń z chin. 人参 
(rénshēn), longan z chin. 龍眼 (lóng yǎn); 

 − filozofia i religia: feng shui 风水 z chin. (fēngshuǐ), konfucjanizm z chin. 儒 (rú), taoizm z chin. 
道教 (dàojiào), pagoda z chin. 宝塔 (bǎotǎ), jin z chin. 阴 (yīn), jang z chin. 阳 (yáng), zen 
z chin. 禅 (chán); 

 − gimnastyka i sztuki walki: tai-chi z chin. 太极 (tàijí), kung-fu z chin. 功夫 (gōngfū); 
 − nazwy zwierząt (w tym ras psów): pekińczyk z chin. 北京狗 (běijīng quǎn), chow-chow z chin. 

鬆獅犬 (chou-chou), milu z chin. 麋鹿 (mílù).
W dzienniku internetowym Rzeczpospolita w artykule pt. Polska – Chiny: Stabilne relacje to podstawa 

ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Liu Guangyuan stwierdził m.in.: „Moda na język chiń-
ski gwałtownie się upowszechnia, Polska stała się popularnym kierunkiem podróży dla chińskich tury-
stów, z roku na rok wzrasta liczba chińskich szkół wyższych oferujących kursy języka polskiego. Liczba 
studentów zagranicznych z Chin przekroczyła w Polsce tysiąc osób. Podobnie jest z polskimi studentami 
w Chinach”**. Należy przypuszczać, że utrzymywanie i pogłębianie wzajemnych relacji polsko-chińskich 
przyniesie również skutki w postaci bezpośredniego oddziaływania na siebie obu języków i spowoduje 
większy niż dotychczas napływ zapożyczeń z języka chińskiego do polszczyzny i odwrotnie.

Zapożyczenia japońskie w języku polskim i ich podłoże
Zagadnieniu japonizmów funkcjonujących w  polszczyźnie jako pierwsi przyjrzeli się Bożena 

Sieradzka-Baziur oraz Tomasz Majtczak, poświęcając temu problemowi artykuł pt. Wyrazy japoń-

*  Zob. https://www.etymonline.com/search?q =ketchup [dostęp: 05.05.2019].
** Zob. https://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/305019966-Polska-Chiny-Stabilne-relacje-to-podstawa.html&preview= [do-

stęp: 19.04.2019].
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skie w  tekstach do nauki języka polskiego. Z  obliczeń badaczy wynika, że obecnie w  różnych słow-
nikach języka polskiego zarejestrowanych jest około 200–250 wyrazów pochodzenia japońskiego. 
W Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza odnotowano jedynie 39 
japonizmów. W wymienionym artykule Sieradzka-Baziur i Majtczak dokonali podziału zapożyczeń ja-
pońskich wyekscerpowanych ze słowników języka polskiego, odwołując się do klasyfikacji tematycz-
nej słownictwa ogólnonarodowego zaproponowanej niegdyś przez Andrzeja Markowskiego i nieco 
ją modyfikując. Ostatecznie zgormadzone japonizmy podzielili na 26 pól semantycznych, spośród 
których najliczniejsze są następujące:

 −  rośliny i grzyby: kaki z jap. 柿 (kaki), nori z jap. 海苔 (nori), sakura z jap. 桜 (sakura), soja 
z jap. 大豆 (daizu); 

 − sztuki walki: aikido z  jap. 合気道 (aikidō), dżiu-dżistu z  jap. 柔術 ( jūjutsu), dżudo z  jap. 
柔道 ( jūdō), dżudoka z jap. 柔道家 ( jūdōka), ippon z jap. 本 (ippon), karate z jap. 空手 
(karate), kendo z jap. 剣道 (kendō), sumo z jap. 相撲 (sumō), sumotori z jap. 相撲取り 
(sumō tori), yuko z jap. 有効 (yūkō), tatami z jap. 畳 (tatami); 

 − potrawy i napoje: sushi z jap. 寿司 (sushi), tofu z jap. 豆腐 (tōfu), sake z jap. 酒 (sake), sa-
shimi z jap. 刺身 (sashimi), sukijaki z jap. 鋤焼 (sukiyaki), tempura z jap. 天ぷら (tenpura), 
terijaki z jap. 照り焼き (teri-yaki); 

 − rozrywka: gejsza z jap. 芸者 (geisha), go z jap. 碁 (go), karaoke z jap. カラオケ (karaoke), 
anime z jap. アニメ (anime), manga z jap. 漫画 (manga);

 − organizacja wojskowa i państwowa: samuraj z jap. 侍 (samurai), szogun, siogun z jap. 将軍 
(shōgun), kamikadze, kamikaze z jap. 神風 (kamikaze); 

 − sztuka: mukimono z jap. 剥き物 (mukimono), ikebana z jap.生花 (ikebana), bonsai z jap. 盆
栽 (bonsai), origami z jap. 折り紙 (origami). 

Niektóre leksemy nie mieszczą się w żadnym z wydzielonych tu pól tematycznych, są to: kimono 
z  jap. 着物 (kimono) ‘tradycyjny ubiór japoński noszony przez kobiety, mężczyzn i dzieci’, katana  
z jap. カタナ (katana) ‘jednosieczna szabla japońska noszona przez samurajów’, tsunami z jap. 津
波 (tsunami) ‘trzęsienie ziemi pod wodą, które wywołuje wielką falę’. 

Należy nadmienić, że zdaniem Jolanty Tambor liczba japonizmów funkcjonujących w języku polskim 
jest o wiele większa, niż wynika to z ustaleń Seradzkiej-Baziur i Majtczaka. W artykule pt. Egzotyzmy 
kulinarne w  i  na języku Polaków. Rozważania o  jedzeniu, mówieniu i  pisaniu, na podstawie badania 
znajomości nazw potraw azjatyckich przeprowadzonego wśród 50 Polaków (w  tym 25 studentów 
kierunków filologicznych oraz 25 osób aktywnie jeżdżących po świecie), J. Tambor stwierdziła, że 
słownictwo związane z  kuchnią azjatycką, znane respondentom biorącym udział w  badaniu, pra-
wie wcale nie zostało zarejestrowane w analizowanych przez badaczkę słownikach języka polskie-
go (w tym też internetowych). Brak w słownikach egzotyzmów kulinarnych powoduje niepewność 
Polaków co do pisowni, wymowy i znaczenia danych japonizmów. Autorka zwraca m.in. uwagę na 
to, że wyraz sushi na razie pojawił się jedynie w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją 
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Edwarda Polańskiego oraz internetowym Słowniku języka polskiego PWN; w żadnym ze słowników nie 
odnotowano natomiast nazw rodzajów sushi. Tambor wnioskuje więc, że wiedzę na temat różnych 
potraw egzotycznych można zdobyć praktycznie tylko w  restauracjach, gdzie w  menu konsument 
może zobaczyć obrazki, pokazujące, jak danie się prezentuje, oraz zapoznać się ze składnikami i spo-
sobem przygotowania potrawy (zob. Tambor 2015, 3–6). 

Spośród zapożyczeń japońskich przejętych do języka polskiego najwięcej jednostek leksykalnych 
sytuuje się w polach semantycznych odnoszących się do sportu, sztuk walki, kuchni japońskiej oraz 
subkultur anime i manga. Choć historia relacji polsko-japońskich nie jest zbyt długa, to jednak prze-
prowadzone badania pokazują, że z japońszczyzny do języka polskiego zapożyczono więcej wyrazów 
niż z języka chińskiego. Wiąże się to zapewne z dużym zainteresowaniem młodych ludzi kulturą ja-
pońską (zwłaszcza sferą związaną z  rozrywką); młodzież chętnie przejmuje japońskie słownictwo 
slangowe, które być może nigdy nie zostanie odnotowane w słownikach ogólnych z powodu tego, że 
posługuje się nim ograniczona grupa użytkowników (młodzież, wielbiciele anime i mangi). 
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Pokolenie Y, zwane inaczej pokoleniem millenialsów, to ludzie urodzeni między rokiem 1980 a 2000. 
Tę sporą grupę dzieli się na dwie mniejsze: starszych – urodzonych w latach 1980–1989 oraz młod-
szych – 1990–2000. Interesują mnie szczególnie ci drudzy, czyli pokolenie współczesnych polskich 
dwudziestoparolatków.

Życie codzienne millenialsów przebiega w rytmie ciągle pojawiających się nowinek technologicz-
nych, które usprawniają sektor informacyjno-komunikacyjny. Spędzają oni dużo czasu, korzystając 
z  internetu, dlatego mają rozwinięte umiejętności pozwalające na pozyskiwanie, selekcjonowanie 
oraz wymianę informacji. Rodzice obecnych dwudziestoparolatków dorastali w trudnych czasach, nic 
więc dziwnego, że z całych sił próbują pomóc swoim dzieciom, by te miały lepsze życie. Stabilizacja 
osiągnięta dzięki pomocy finansowej rodziców umożliwia pokoleniu Y koncentrację na poszukiwaniu 
właściwego dla siebie miejsca w dorosłym życiu. To właśnie pokolenie X, a więc rodzice, wpoiło mille-
nialsom, że najważniejsze to szanować siebie.

Taco Hemingway to pseudonim artystyczny Filipa Szcześniaka, urodzonego 29 lipca 1990 roku 
w  Kairze. Po dwóch latach z  rodziną przeprowadził się do Kantonu w  Chinach, a  w  1996 roku do 
Warszawy. Szcześniak studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie ukoń-
czył studia magisterskie na Wydziale Antropologii Uniwersytetu Londyńskiego. Pod koniec grudnia 
2014 roku Taco wydał własnym nakładem swój drugi minialbum pod tytułem Trójkąt warszawski. 
Płyta została udostępniona na platformie YouTube oraz do bezpłatnego pobrania na oficjalnej stronie 
rapera i zyskała dużą popularność. Po sukcesie Trójkąta warszawskiego artysta dołączył do wytwórni 
„Asfalt Records”, gdzie realizował kolejne projekty i szybko stał się jednym z najpopularniejszych mu-
zyków w Polsce – sprzedał ponad 300 tysięcy płyt. Był dziesięciokrotnie nominowany do najważniej-

KAROLINA NOCOŃ – Jestem absolwentką międzynarodowych 
studiów polskich oraz mediteranistyki. Interesuję się współcze-
sną polską kulturą, uwielbiam słuchać muzyki i odnajdywać 
w tekstach utworów odzwierciedlenie polskiej rzeczywistości.

Na podstawie fragmentu pracy magisterskiej pod tym samym tytułem napisanej  
pod kierunkiem dra hab. Romualda Cudaka, prof. UŚ

Pokolenie millenialsów.  
Wizerunek społeczeństwa  
w utworach Taco Hemingwaya
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szej polskiej nagrody muzycznej – Fryderyków, w tym trzy razy został laureatem w kategorii Album 
roku hip-hop. W 2019 roku muzyk został umieszczony na 10 miejscu listy najbardziej wpływowych 
Polaków 2019 tygodnika „Wprost” (Kancerek 2019).

O młodych Polakach dowiadujemy się sporo już z pierwszej polskojęzycznej płyty Taco Hemingwaya 
pt. Trójkąt warszawski. Ma na to wpływ cała koncepcja albumu – wykreowanie bohaterów, z którymi 
łatwo millenialsom się utożsamić, jak i sytuacja życiowa samego artysty. Filip Szcześniak, wydając tę 
płytę, miał dwadzieścia cztery lata i kończył właśnie studia, dzięki czemu znał środowisko, o którym 
pisał. Autor, wypowiadając się o Trójkącie warszawskim, stwierdził, że jest to płyta fabularna z ele-
mentami autobiograficznymi. Funkcjonuje ona jak powieść – kolejność utworów ma znaczenie, po-
nieważ nie opisują anegdot, a tworzą zwartą fabułę.

Tytuł jednej z piosenek, Szlugi i kalafiory, to – jak tłumaczy autor – zapach polskich klatek schodo-
wych w starych blokowiskach. Warto przypomnieć, że zapach kalafiorów jako charakterystyczny dla 
Warszawy pojawił się już w Lalce Bolesława Prusa. W utworze Hemingway opowiada o zagubionej 
młodzieży, która wałęsa się po ulicach miasta i próbuje zapomnieć o problemach związanych z wcho-
dzeniem w dorosłe życie. Jest to tak zwany „kryzys ćwierćwiecza”, o którym wspomina Joanna Gutral, 
psycholog z Uniwersytetu SWPS w rozmowie z naTemat: 

Zwykle podążamy utartym, dobrze znanym szlakiem: idziemy do podstawówki, gimnazjum i  do 
liceum, w którym musimy już podjąć pierwszą ważną decyzję i postawić na profil klasy, w którym 
chcemy się uczyć. Może to zabrzmieć banalnie, ale ten nieistotny z pozoru wybór może rzutować na 
późniejsze życie i karierę. Po liceum idziemy na studia, a gdy się kończą, przychodzi pierwszy szok, 
ponieważ to moment, w którym musimy wreszcie wziąć życie w swoje ręce (Michalik 2018). 

Młodzi ludzie nie wiedzą, czym chcą się zająć zawodowo, boją się przyszłości, której nie potrafią 
sobie nawet wyobrazić. W tym Taco upatruje powodów, dla których młodzi ludzie chcą oderwać się od 
codzienności i zanurzyć w świat nocnych zabaw i używek: 

Miasto betonu i pogubionych telefonów 
Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone’ów 
Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu 
Kroczę tu sam, więc wygadam się Tobie, bo w sumie nie wiem komu 
Palę mentole fajki
Zieleń paczki tej podkreśla moje zielone Nike*

Millenialsi są tu ukazani jako społeczność całkowicie uzależniona od tego, co modne. Przykładowo, 
żeby być „cool”, trzeba posiadać iPhone, być dobrze ubranym i mieć profile na portalach społeczno-

*  Taco Hemingway, Szlugi i kalafiory.



W Kręgu Języków i Kultur 2020 (3)                                            V A R I A  25

ściowych. W rzeczywistości ta pogoń za technologią nie daje szczęścia, przymus posiadania określo-
nych rzeczy, by coś znaczyć w swoim środowisku, jest bardzo ograniczający.

W piosence Marsz, marsz ukazana jest scena konfliktu bohatera z policją. Mężczyzna wychodzi z klu-
bu mocno pijany i  rzuca wyzwiska w stronę przejeżdżającego radiowozu. Ta scena pokazuje częste 
zachowanie młodych, którzy manifestują swoją nienawiść do policji. W zasadzie młodzież nie ma po-
wodów do tej nienawiści, ale rzucenie obraźliwego hasła w stronę policjantów jest traktowane przez 
rówieśników jako odważne, ponieważ policja kojarzy się z ograniczaniem swobody. 

Podsumowując, płyta Trójkąt warszawski odkrywa ciemne zakamarki nocnego życia millenialsów. 
Pokazuje pewien etap w życiu dwudziestoparolatków, którzy wchodzą w dorosłość, a nie do końca 
rozumieją jeszcze, na czym ona polega. W tym okresie rodzice nie sprawują już kontroli nad młodymi, 
jednak wciąż pomagają im finansowo. Płyta porusza problem zachłyśnięcia się przez millenialsów 
nagłą swobodą, ale w czasie, kiedy jeszcze bardzo ważne jest dla nich to, by być akceptowanym i lu-
bianym przez rówieśników. Trójkąt warszawski pokazuje, jak środowisko potrafi oddziaływać na jed-
nostkę oraz jak silna jest potrzeba akceptacji. Miasto z każdej strony kusi zabawą, w której nietrudno 
się zapomnieć – zwłaszcza młodym ludziom.

Okładki płyt Taco Hemingwaya: Trójkąt warszawski, Umowa o dzieło 
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Kolejna płyta, która dużo mówi o millenialsach, lecz w nieco innym kontekście, to Umowa o dzieło. 
Opowiada o niestabilności na rynku pracy, z którą borykają się młodzi ludzie często zatrudniani na 
umowach „śmieciowych”, tj. umowach cywilnoprawnych. W odróżnieniu od umów o pracę te cywil-
noprawne nie zapewniają pracownikom urlopów, a kwestie ich wypowiadania i rozwiązywania nie są 
uregulowane, dlatego też obie strony mogą to uczynić w dowolnym momencie. Pracodawcy werbują 
młodych, obiecując im umowę o pracę po okresie próbnym, jednak z miesiąca na miesiąc zawierane 
są kolejne umowy-zlecenia. Dwudziestolatkowie marzą o wysokich zarobkach, jednak realia są takie, 
że wypłaty często nie starcza im nawet do końca miesiąca:

Jak początek miesiąca to grolsche, 
koniec miesiąca to łomże 
Mama pyta, czy chcę jakiś przelew. 
Mówię: bardzo proszę.
Sześć zer, chciałbym kiedyś zrobić sześć zer*

Millenialsi, chcąc nie chcąc, nie martwią się o  zabezpieczenie przyszłości i  emeryturę, ponieważ 
większość nie ma wpływu na formę zatrudnienia. Nie interesują się polityką, bo nie czują, że mogą 
coś w kraju zmienić:

W tym pokoleniu, na umowie-zleceniu 
Nie gada się o przyszłości i ZUS-ie, ubezpieczeniu 
Ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach premium 
I polityce, tych pozycji raczej nie mamy w menu
(Ale, ale) idę na balet i żyję wspaniale 
Sobie zapalę i wypiję, żeby zalać te żale 
Rano zamówię Domino’s, choć miałem dietę mieć inną 
Niż dietę piwną. Od lutego zacznę ćwiczyć na stałe 
Na Facebooku same sześciopaki 
Koledzy przechwalają się jak jakieś przedszkolaki 
Same zdjęcia z siłki, jak pulsują typom wszelkie żyłki**

Kolejną cechą charakterystyczną młodego pokolenia jest uzależnienie od „świecących prostokątów”, 
tak też Taco Hemingway zatytułował utwór opowiadający o wszechobecnych ekranach elektronicz-
nych. Piosenka pochodzi z płyty Marmur: 

*  Taco Hemingway, 6 zer.
**  Ibidem.
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Jeden na biurku, drugi w garści, trzeci lśni w kieszeni 
Chcą sprzedać czwarty mi, ten czwarty, który wszystko zmieni
Lewy nadgarstek, niegdyś martwy, już się ślicznie mieni 
Szelest tych kartek męczy, pragniesz snuć się w czystej bieli*

Powszechne stało się używanie więcej niż jednego urządzenia w tym samym czasie, np. robiąc coś 
na komputerze bądź oglądając telewizję, młodzi ludzie używają telefonów komórkowych, a choćby 
chwilowe odcięcie od internetu wzbudza niepokój. Dziś „święcące prostokąty” to nie tylko telefony, ale 
także czytniki e-booków czy smartwatche, a nawet wyświetlacze na urządzeniach domowych, np. lo-
dówce, odkurzaczu, ekspresie do kawy – sprzęt elektroniczny stał się nieodłącznym elementem życia.

Bardzo ważna dla młodych jest przynależność do grupy, gdyż dzięki bliskim relacjom z rówieśnikami 
kształtują swoją osobowość. Mimo tego wiele osób zamyka się w swoim świecie, zwłaszcza jeśli grupa 
znajomych sprawdza się tylko w charakterze zabawowo-towarzyskim. Dlatego często, gdy pojawia się 
jakiś problem, młody człowiek nie ma o nim z kim porozmawiać. Takie społeczne osamotnienie może 
prowadzić do depresji:

Wielu moich ziomków ma depresję 
Wielu moich fanów, wielu mych idoli ma depresję 
Nie wierz w uśmiechy ludzi, które wciąż się leją ze zdjęć 
Mam nadzieję, że pomogę jak się zwierzę z depresji też**

Zwykło się podejrzewać depresję u osób długotrwale przygnębionych, ze skłonnością do płaczu. Co 
jednak istotne, nie są to jedyne objawy tej choroby. Nie jest łatwo zorientować się, że dana osoba ma 
jakieś problemy, ponieważ często pozoruje ona szczęśliwe życie za pomocą portali społecznościowych. 
Taco, na płycie Soma 0.5 mg, z której pochodzi cytat, porównuje prezentowanie w mediach społeczno-
ściowych pięknego i idealnego życia do zażywania narkotyku soma, o którym mowa w powieści Nowy 
wspaniały świat Aldousa Huxleya. Narkotyk ten pozornie maskował depresję, tak jak skutecznie może 
ją maskować dodanie wesołego zdjęcia na Facebooku.

Szeroka recepcja twórczości Taco Hemingwaya oraz liczne nagrody to dowód na to, że stał się on 
idolem pokolenia Y. Chociaż artysta usilnie wypiera się bycia przywódcą kulturowej wspólnoty, nie 
zmienia to faktu, że ludzie wchodzący w dorosłość odnajdują w jego tekstach siebie i swoich rówie-
śników. Sytuacje, jakie przedstawia w swoich utworach, są w pewnym zakresie odbiciem tego, z czym 
millenialsi spotykają się na co dzień.

*  Taco Hemingway, Świecące prostokąty.
**  Taconafide, Intro.
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Streszczenia

Symbolika drzewa w kulturze wietnamskiej 

Символ дерева во вьетнамской культуре
Автор анализирует распространенный во вьетнамской культуре символ дерева. Анализу под-
дается значение, а также формы проявления этого символа - рассматриваются материальные 
произведения, созданные руками человека (предметы выполненные из бронзы, камня, тка-
ни), а также литературные произведения и народные обряды.

The symbol of the tree in Vietnamese culture 
The author analyses the symbol of the tree, popular in Vietnamese culture. The article pays special 
attention to the meaning and to the forms of the symbol of the tree - material works, made by people 
(works made of bronze, stone, and fabric) and also works of literature and folk customs.

Mity i legendy miejskie w Polsce i w Japonii

Городские мифы и легенды в Польше и в Японии 
Работа посвящена исследованию категории народности в культуре Японии и Польши. Автор 
представляет характерные черты народной культуры Японии и Польши, а также сравнивает 
некоторые характеристики, в том числе городские мифы и легенды как примеры позднего уст-
ного народного творчества. В представленном фрагменте рассматриваются польские и япон-
ские городские легенды.

Polish and Japanese city legends 
The article describes the category of the folk character in Japanese and Polish culture. The author 
also compares some features of Polish and Japanese folk culture. Particular attention is paid to city 
myths and legends, which are the examples of late oral folk art. Polish and Japanese city legends are 
presented in the article.

Chińska polityka soft power – intencje i rezultaty medialne

Китайская политика «мягкой власти» - намерения и медиа результаты
В статье представлены основные теоретические принципы политики soft power, которая часто 
переводится как «мягкая сила» или «мягкая власть». Мягкой власти исследователи противо-
поставляют hard power, то есть жесткую силу. Автор статьи рассматривает понятие мягкой по-
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литики на примере Китая, а также описывает разные инициативы, реализованные китайской 
властью с целью введения мягкой политики.
The Chinese policy of soft power - intentions and media results 
The article presents main theoretical bases of soft power policy to which scientists contrast hard pow-
er. The author pays particular attention to the Chinese understanding of soft power and describes 
different initiatives conducted by government to introduce soft power.

Charakterystyka fandomu k-popowego A.R.M.Y. Wpływ idoli na życie fanów

Характеристика субкультуры A.R.M.Y. , состоящей из фанатов корейской музыкаль-
ной группы. Влияние кумиров на жизнь фанатов
Автор затрагивает тему функционирования одной из самых больших субкультур, состоящей 
из поклонников корейской музыкальной группы BTS, а также последствия членства в дан-
ной субкультуре. Сама субкультура называется A.R.M.Y. Автор объясняет термины связанные 
с культурой и созданием жанра k-pop (корейской популярной музыки), описывает слэнг фа-
натов этой музыки, явления, которые происходят в субкультуре, а также влияние кумиров на 
жизнь фанатов.

The characteristic of k-pop fandom A.R.M.Y. The influence of idols on the life of fans 
The author analyses the way of functioning one of the biggest k-pop fandoms - A.R.M.Y. (the official 
name of Korean boyband BTS) and the consequences of being a fan. The author also defines the terms 
connected with k-pop, describes the slang of the fans of Korean pop music, occurrences which take 
place inside and outside the fandom and also the influence of idols on the life of their fans.

Zapożyczenia chińskie i japońskie w polszczyźnie

Китайские и японские заимствования в польском языке
В статье представлены китайские и японские слова, которые функционируют в современном 
польском языке. Автор упорядочила данные выражения на основе лексического значения, 
благодаря чему выделила основные семантические поля польского языка, в которых функцио-
нируют китайские и японские заимствования. Собранный материал автор представила на фоне 
наброска генезиса, а также истории процесса заимствования с китайского и японского языков.

Chinese and Japanese borrowings in the Polish language 
The article presents Chinese and Japanese borrowings which are now used in the Polish language. 
The author of the article puts these borrowings in order based on lexical meaning, according to how 
main semantic groups in which borrowings are used were defined. This material is presented against 
a background of the genesis and history of the process of borrowing words from the Chinese and 
Japanese languages.
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Pokolenie millenialsów. Wizerunek społeczeństwa w utworach Taco Hemingwaya
Поколение миллениалов. Образ общества в произведениях Тако Хемингуэя
В статье представлены определение и короткая характеристика поколения миллениалов, 
а также личность Тако Хемингуэя. Автор статьи использует фрагменты произведений этого ав-
тора, чтобы воссоздать представленный в них образ польских миллениалов - их стиль жизни, 
ценности, проблемы, интересы.
The Millennial generation. The image of society in Taco Hemingway’s works 
The article presents the definition and short characteristics of the Millennial generation and the per-
sonality of Taco Hemingway. The author uses fragments of his works to re-create the image of Polish 
millennials created in his works – their lifestyles, values, problems, and interests.

Tłumaczenie streszczeń 
Natalia Moiseienko



Międzynarodowe studia polskie I stopnia (licencjat) poświęcone są kulturze polskiej 
w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Przeznaczone są dla osób cie-
kawych świata, które chcą dowiedzieć się, na czym polegają relacje międzykulturowe i umie-
jętnie poruszać się w środowisku zróżnicowanym kulturowo. 

Kultura i komunikacja w biznesie
• Negocjator biznesowy, doradca kulturowy w międzynarodowej korporacji, doradca negocja-

cyjny, lider międzynarodowego zespołu, lider międzynarodowego projektu – to ty!
• Znasz:  etykietę biznesową, biznesowe uwarunkowania kulturowe, interkulturowe uwarunko-

wania procesu negocjacji
• Umiesz: współpracować z międzynarodowym zespołem i zarządzać nim

Kultura i komunikacja w turystyce
• Organizator wycieczek, szef firmy turystycznej, pracownik instytucji kultury, pracownik pań-

stwowych i prywatnych organizacji turystycznych, pracownik urzędu miasta – to ty!
• Znasz: zasady organizacji wycieczek i wyjazdów zorganizowanych, historię ciekawych miejsc 

w Polsce i na świecie
• Umiesz: przygotować bardzo ciekawą wycieczkę, zainteresować innych zabytkami i atrakcjami 

wielu miejsc świata

Kultura i komunikacja w dyplomacji
• Dyplomata, doradca kulturowy w ambasadzie lub konsulacie, szef wydziału kultury ambasady 

lub konsulatu RP, pracownik Instytutu Polskiego, doradca w państwowych firmach zajmujący-
mi się kontaktami międzynarodowymi na wysokim szczeblu, pracownik MSZ

• Znasz: protokół dyplomatyczny, zasady precedencji, strategie prezentacyjne i autoprezentacyj-
ne, prawo dyplomatyczne i konsularne

• Umiesz: mediować i współpracować z innymi dyplomatami, załatwić bezkonfliktowo  każdą 
sprawę 


