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Część pierwsza
Grzeczność francuska na tle typologii różnic

etnicznych



*Profil komunikacyjny

*Przynależność do
etnolektu



Mówienie a cisza...



Koncepcja stosunków
międzyludzkich

*relacje poziome
*relacje pionowe



Zgoda a konflikt



Następnym parametrem określającym profil komunikacyjny
społeczeństw jest ich koncepcja grzeczności, pozwalająca

na zachowanie twarzy. Z tego punktu widzenia można
wyróżnić różne grupy kulturowe.

Koncepcja grzeczności



Zachowanie twarzy
odbiorcy i nadawcy

- Francuzi są postrzegani jako nacja,
która traktuje interes drugiego prawie na
rowni ze swoim - dbają o to, żeby nie
poniżyć rozmówcy.

- Polacy dużo częściej niż Francuzi
przepraszają za to, że zakłócają czyjś
spokój i odpowiadają negatywnie na
poczęstunek.



- Jeśli Francuzi zapraszają kogoś do
domu, to precyzują dokładnie na co
(aperifif lub kolacja).

- Francuzi przywiązują dużą wagę do
relacji społecznych, spotkań czy
zaproszeń. Na początku znajomości
zaprasza się osoby do restauracji,
a nie do domów prywatnych.



Grzeczność
pozytywna i
negatywna

Grzeczność pozytywna sprowadza się do
różnych form manifestowania sympatii
dla innych (np. proponowanie dokładek
dań, zbytnia gościnność). Czasem bywa
przytłaczająca dla Francuzów, czują się
przez nią osaczeni.



np.
- obdarowywani zbyt często prezentami, które uważają
za zbyt osobiste, czują się zażenowani

- nie ofiaruje się nikomu kwiatów w pracy - z bukietem
przychodzi się przede wszystkim, kiedy jest się
zaproszonym do domu

- nie podchodzi się do turystów szukających czegoś na
mapie i nie pyta się czy im pomóc

Francuzi należą raczej do narodów, które
zachowują dystans, manifestują grzeczność
negatywną - starają się nie zakłócać
prywatności drugiego, ale również nie chcą,
aby ich prywatność bywała zakłócana.



Stopień rytualizacji
Jeszcze jedną zasadą rządzącą grzecznością jest stopień

rytualizacji. Jej miarą jest liczba utartych formułek i
zwrotów, ich rozbudowanie i częstość używania



Formułki kończące listy oficjalne i prywatne -
każda z nich wyraża inny stopień dystansu i
zażyłości.

1

Na ulicy na pytania "Co słychać?" odpowiada się
krótko i bardzo ogólnie - nie należy wyjawiać
prywatnych szczegółów z życia, ani się skarżyć -
wyjątkiem są najbliżsi.

2

Podczas rozmów telefonicznych zawsze należy się
przedstawić.

3



Część druga
Francuzi w oczach polskich licealistów



Niegrzeczność a
młodość

Adam Mickiewicz - "Oda do młodości" i "Pieśń filaretów"

Obraz młodzieży zapalczywej,
bezkompromisowej w stosunku do starszego
pokolenia i w dużym stopniu bezkrytycznej,
przekonanej o własnej wyższości i
nieograniczonych możliwościach



Niegrzeczny,
posłuszny -
negatywny?
Ute Ehrhardt

Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne
idą tam, gdzie chcą - 2003 rok

1

Z każdym dniem coraz bardziej niegrzeczna - 2004
rok

2

Tylko niezależne, pewne siebie kobiety mogą
odnosić sukcesy, realizować marzenia i
nawiązywać partnerskie relacje z innymi. Rzadko
te grzeczne!

3



Face Threatening
Act (FTA)
Młodość pociąga bowiem za sobą pewną kruchość
twarzy

Polscy licealiści - niegrzeczne zachowania
Są to najczęściej zachowania regulowane zasadami
savoir-vivre'u, nabywane we wczesnych etapach rozwoju
człowieka - w przedszkolu i w szkole podstawowej (mają
konkretne i zasadnicze wymagania)
Konflikty międzykulturowe, występujące w kontaktach z
obywatelani innych krajów



Teoria Brown
i Levinsona
Grzeczność pozytywna
dążenie do zgody i podkreślanie solidarności między
interlokutorami

Grzeczność negatywna

unikanie niezgody i poszanowanie prawa do wolności i
niezależności



Ankieta

Czy Francuzi wydają Ci się narodem przywiązującym większą wagę do grzeczności niż Polacy?

Jakie zachowania Francuzów wydają Ci się niegrzeczne?

W jaki sposób wyraża się ich grecznośc?



Grzecznośc
pozytywna
Zachowania językowe

- właściwe użycie słów proszę, dziękuję (bonjour, au revoir,
merci)

- wykazanie zainteresowania dobrym samopoczuciem danej
osoby (co robi? jak się czuje? czy mu się podoba?)



Greczność nagatywna
- unikanie zachowań zastraszających

ignorancja
ksenofobia
skrajny nacjonalizm
brak tolerancji
zarozumiałość
arogancja
megalomania
i pycha związana z poczuciem wyższości

Zachowania kwalifikowane jako niegrzeczne



Niegrzeczne zachowania
Francuzów

nie dziękują za posiłek po jego jedzeniu (przejaw
grzeczności - wszyscy pozostają przy stole do końca
posiłku)
nie szanują miejsc świętych
chodza po domu w butach
nie mają szacunku do nauczycieli - palą przy nich i
przeklinają
w środkach komunikacji nie ustępują miejsca
starszym
Francuzi sa "zamknięci w sobie"



Wyniki
ankietowania
Prawie polowa uczniów nie dzieli
kultur na "mniej i bardziej grzeczne",
zachowanie grzecznościowe mogą
wyrażać się w każdej kulturze w inny
sposób

Podział na szacunek wyrażany  i
szacunek odczuwany - Lang



Młodzież jest prawdopodobnie niegreczna
tylko wtedy, kiedy nie grożą jej z tego powodu
żadne sankcje

small talks
Interlokutorzy francuscy starają się w
rozmowie dostosować do ich poziomu

Uczący się języka francuskiego z trudem przyswajają
normy grzecznościowe obowiązujące w życiu
codziennym



Warto zajrzeć do francuskiej
korespondencji urzędowej.

Rozważmy na przykład model
żądania spłaty pożyczki.

Jego plan jest następujący:
1) wskazać temat listu, wyrazić zakłopotanie, w jakim go piszesz;
2) wypłacić kwotę pożyczki;
3) sprawić, by adresat poczuł, że nie żałujesz wykonanej usługi;
4) przypomnieć o terminie spłaty zadłużenia, jeżeli jest on
wyznaczony;



 4) przypomnieć o terminie spłaty zadłużenia, jeżeli jest on
wyznaczony; 

5) wymień zwięźle i ogólnie powody, dla których żądasz
natychmiastowego zwrotu (np. mam teraz problemy z potencjalną

sytuacją finansową); 
6) sformułować wniosek o zwrot; 

7) żałujesz, że nie możesz przesunąć terminu płatności ze względu na
życzenia; 

8) z góry podziękować odbiorcy za sprawne wykonanie prośby;

Korespondencja urzędowa 



Wracając do głównego nurtu naszego
rozumowania, weźmy pod uwagę, że
wyraźną różnicą w grzeczności dla polskich
uczniów jest stosunek Francuzów do
własnego narodu i państwa. Część
respondentów pozytywnie ocenia swój
patriotyzm i solidarność narodową, ale
większość postrzega to jako źródło
arogancji i ksenofobii. Większość opinii o
Francuzach jako niegrzecznych wiąże się ze
stereotypami wywodzącymi się z
holocentryzmu. Najbardziej uderzającym
tego przykładem jest gorzkie stwierdzenie
jednego z uczniów, że Francuzi „nie znają
przysłowia «gość w domu, Bóg w domu»”.
Dlatego nie są mu przyznawane żadne
specjalne przywileje.



Polscy uczniowie wyjeżdżający na szkolną wycieczkę do
Francji proszeni są o uważne słuchanie, jak gospodarze
wyjaśniają im zasady panujące w domu.  Jeśli np.
francuska rodzina chce, aby swobodnie korzystali z kuchni,
nie wahaj się zajrzeć do lodówki, bo może się okazać, że
gość nie otrzyma nic do jedzenia (dotyczy to np. śniadania
lub kiedy właścicieli nie ma).  Także jeśli chodzi o ciszę
nocną, to we Francji obyczaje różnią się od tych w Polsce. 
 W wielu domach działa od momentu, gdy domownicy kładą
się spać i wtedy nie wolno hałasować nawet w łazience:
umyć się i wziąć prysznic.  W blokach zaś lokatorzy
nieuprzedzeni o głośnym, przeciągającym się po godzinie
22 przyjęciu mają prawo wezwać policję, aby zaprowadziła
porządek u hałaśliwych sąsiadów. W opinii Francuzów
przyjmowanie gości ma sens o tyle, o ile również
gospodarze czerpią z tego przyjemność.



Uwagi o niegrzeczności powinny zostać uzupełnione przez samych Francuzów,
jakie zachowania są uznawane za niestosowne. Według Gérarda Mermeta są to:
plucie na ulicy, nieustąpienie w autobusie miejsca starszej osobie, wepchnięcie
się do kolejki, rzucanie na ziemię śmieci, przeklinanie, za palenie papierosa bez
pytania innych o zgodę, chwalenie się bogactwem, nieprzytrzymanie drzwi damie,
powiedzenie komuś, że przytył. Mniej niż połowa Francuzów uznaje za niegrzeczne
niezgaszenie silnika samochodu w czasie postoju, pozwolenie kobiecie na
zapłacenie rachunku w restauracji, przyjście do kogoś bez uprzedzenia oraz
rozmawianie o własnych problemach zdrowotnych.

Okazuje się, że polscy licealiści są bardzo krytycznie nastawieni do zachowań
grzecznościowych innych nacji, ale również bardzo wymagający wobec
rodaków.
Wykazała to przeprowadzona również ankieta, która zawierała jeszcze jedno
pytanie: ,,Jakich reguł grzeczności powinien przestrzegać na lekcji
nauczyciel?" Część respondentów odpowiedziała stwierdzeniem: ,,takich jak
wszyscy", wyrażając tym samym pogląd o ich uniwersalności i oczywistości.
Jakie są to reguły: ,,używać słów grzecznościowych; zawsze przywitać się z
uczniami, pożegnać się na koniec lekcji; wyłączyć telefon komórkowy;
wysłuchać zdania ucznia; szanować go; być obiektywnym; traktować uczniów
sprawiedliwie; przyznać się do błędu; być przygotowanym do pracy;
minimalizować stres (uczniowie powinni czuć się na lekcji bezpieczni); chcieć
pomóc uczniowi; pracować ze wszystkimi, a nie tylko z grupką wybranych
osób; być schludnie i elegancko ubranym".
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Bardzo dziękujemy za
uwagę!




