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MALEZJA

Umawianie spotkaƒ
• Oficjalnym j´zykiem jest bahasa malaysia. Wielu urz´dników mówi po an-

gielsku, lecz woli prowadziç spotkania w j´zyku ojczystym. Jednak anglo-
j´zyczny tłumacz znajduje si´ zazwyczaj w zasi´gu r´ki;

• Na umówione spotkania biznesowe nale˝y zjawiaç si´ punktualnie. Spóênia-
jàc si´, mo˝na straciç twarz;

• W przypadku spotkaƒ towarzyskich w poszczególnych grupach kulturo-
wych (Malajowie, Chiƒczycy, Hindusi) obowiàzujà odmienne zasady odno-
Ênie do kwestii punktualnoÊci. Nigdy jednak nie nale˝y spóêniç si´ wi´cej
ni˝ pół godziny;

• W przypadku nawiàzania przyjacielskich relacji, na spotkanie towarzyskie
goÊcie mogà przybyç kilka minut wczeÊniej;

• Spotkania w interesach nale˝y umawiaç z dwutygodniowym, a nawet mie-
si´cznym wyprzedzeniem. Osoby na kierowniczych stanowiskach sà tu bar-
dzo zaj´te; wielu z nich cz´sto podró˝uje, zwłaszcza w celu wzi´cia udziału
w konferencjach zwiàzanych tematycznie ze swojà profesjà;

• Spotkania sà zazwyczaj umawiane w godzinach rannych lub po lunchu;
• Poniedziałki i piàtki nie nadajà si´ zbytnio na umawianie spotkaƒ (ponie-

działek to tradycyjny dzieƒ uczestnictwa w konferencjach poÊwi´conych
sprawom zawodowym, a piàtek to dzieƒ modlitw muzułmanów);

• W piàtek jest długa przerwa na lunch (12.15–14.45) pozwalajàca muzuł-
manom na odprawienie modlitw;

• Chocia˝ wi´kszoÊç Malajów to muzułmanie, nie wszyscy z nich przestrze-
gajà tradycyjnego muzułmaƒskiego układu tygodnia (gdzie dniem Êwià-
tecznym jest piàtek). Tylko w pi´ciu z trzynastu stanów obowiàzuje
muzułmaƒski tydzieƒ pracy (od soboty do Êrody): Perlis, Kedah, Kelantan,
Terengganu i Johor. W stolicy kraju, Kuala Lumpur, tydzieƒ pracy trwa od
poniedziałku do piàtku;

• Godziny otwarcia urz´dów, banków i biur sà zró˝nicowane pomi´dzy
stanami;

• Kierownicy cz´sto pracujà dłu˝ej ani˝eli ich podwładni. Zwłaszcza Chiƒ-
czycy majà opini´ pracoholików;

• Dni Êwiàteczne w poszczególnych stanach sà zró˝nicowane;
• Z uwagi na brak sezonowoÊci nie ma tutaj specjalnego okresu wakacyjnego.
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Powitanie i tytułowanie
• W przypadku młodych lub wykształconych za granicà Malezyjczyków

najpowszechniejszà formà powitania jest lekki uÊcisk dłoni (około 3 sekund).
Natomiast typowy malezyjski uÊcisk dłoni bardziej przypomina splecenie
ràk; jest raczej lekki i trwa około dziesi´ciu do dwunastu sekund (w Polsce
około 3–4 sekund). Cz´sto u˝ywa si´ obu ràk;

• Malezyjki wychowane w zachodnim stylu podajà r´k´ zarówno m´˝czyznom,
jak i kobietom. Malezyjski biznesmen czeka, a˝ kobieta pierwsza poda r´k´
(w tym wzgl´dzie najlepiej post´powaç jak on). Jest równie˝ przyj´te, ˝e
w trakcie powitania kobieta skłoni tylko głowà, bez podawania r´ki;

• Kobiety ograniczajà si´ do podawania r´ki tylko przy przywitaniu (zbyt cz´-
ste podawanie r´ki przez kobiet´ mo˝e byç potraktowane jako zaloty). Sa-
mi panowie podajà sobie r´ce zarówno na przywitanie, jak i po˝egnanie,

• W przypadku Malajów b´dàcych muzułmanami, fizyczny kontakt mi´dzy
kobietà a m´˝czyznà nie jest, ze wzgl´dów religijnych, wskazany. W takim
przypadku kobieta nie powinna proponowaç Malajowi uÊcisku dłoni, jak
równie˝ m´˝czyzna nie powinien podawaç r´ki Malajce – chyba, ˝e sami to
zaproponujà;

• Tradycyjnym sposobem witania si´ Malajów jest salaam – gest pokrewny do
gestu podawania r´ki, lecz bez jej uchwycenia. Witajàce si´ osoby wyciàga-
jà do przodu jednà lub obie r´ce, wzajemnie lekko dotykajàc si´ nimi i przy-
ciàgajà je z powrotem do własnego serca. Ten sposób witania si´ dotyczy
osób tej samej płci. JeÊli jednak jakieÊ sukno zabezpiecza przed bezpoÊred-
nim kontaktem gołych ràk, to równie˝ Malaj i Malajka mogà witaç si´ w ten
sposób;

• Malezyjczycy chiƒskiego pochodzenia witajà si´ uÊciskiem dłoni, dotyczy
to równie kobiet. Niektórzy z nich dołàczajà do tego tradycyjny chiƒski
ukłon,

• Malezyjczycy hinduskiego pochodzenia unikajà publicznych kontaktów
mi´dzy kobietà i m´˝czyznà. M´˝czyêni mogà podaç r´k´ m´˝czyznom,
a kobiety kobietom, lecz Hindus wykształcony na Zachodzie poda r´k´ za-
równo m´˝czyênie jak i kobiecie;

• Podobny charakter, jak polskie retoryczne zwroty: „CzeÊç, jak leci?”, „CzeÊç,
co słychaç?”, majà niektóre powitalne zwroty u˝ywane w Malezji. Chiƒski
sposób powitania zawiera odniesienie do jedzenia np. „Have you eaten?”,
„Have you taken food?” i nale˝y powiedzieç wyłàcznie „Yes” (nawet, jak je-
steÊ głodny). Typowo malajski sposób pozdrowienia w trakcie spotkania na
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ulicy brzmi „Where are you going?”, na które nikt nie oczekuje odpowie-
dzi zawierajàcej opisu naszej marszruty (wystarczy odpowiedzieç „For
a walk”),

• Bilety wizytowe powinny byç wydrukowane w j´zyku angielskim (dobrze
odbierany jest druk tłoczony). Je˝eli masz spotkania z urz´dnikami paƒ-
stwowymi, dobrze jest umieÊciç na jednej stronie tłumaczenie w j´zyku ba-
hasa malaysia;

• Wielu Malezyjczyków to etniczni Chiƒczycy i jest wskazane, aby cz´Êç bi-
letów wizytowych miała na odwrotnej stronie tłumaczenie na j´zyk chiƒski
(druk czcionki w złotym kolorze jest najbardziej presti˝owy);

• Bilet wizytowy powinien zawieraç maksymalnie du˝e informacji o jego po-
siadaczu, łàcznie z tytułami godnoÊci i naukowymi. Malezyjczycy zamiesz-
czajà równie˝, o ile je posiadajà, tytuły arystokratyczne;

• Wymiana biletów wizytowych to swoisty ceremoniał. Po przedstawieniu si´
nawzajem, biznesmen składajàcy wizyt´ powinien jako pierwszy wr´czyç
swój bilet wizytowy. Nale˝y go wr´czyç wszystkim obecnym osobom. Wr´-
cza si´ go, trzymajàc oburàcz lub tylko prawà r´kà (lewà lekko podtrzymu-
jàc r´k´ prawà). Nale˝y go wr´czyç tak, aby osoba otrzymujàca mogła
odczytaç jego treÊç. On lub ona odbiorà twój bilet oburàcz, nast´pnie przez
chwil´ b´dà go studiowaç i delikatnie odło˝à do kieszeni. Po otrzymaniu
biletu wizytowego od Malezyjczyka nale˝y post´powaç tak samo. Nie wol-
no chowaç otrzymanego biletu wizytowego do tylnej kieszeni spodni i ni-
czego na nim nie pisaç;

• Poprawne zwracanie si´ do Malezyjczyka bywa sprawà doÊç skompliko-
wanà i niejednokrotnie, zwłaszcza przybyszom z Zachodu, sprawia nieco
kłopotu. W tym celu dobrze jest wykorzystaç moment przedstawiania
i wr´czania biletów wizytowych. Mo˝na na przykład, korzystajàc z biletu wi-
zytowego powtórzyç tytuł i nazwisko danej osoby i zapytaç, czy dobrze je
wypowiadamy (przy okazji mo˝emy wysłuchaç historii pochodzenia tytu-
łów i nazwiska);

• Podczas zwracania si´ do wi´kszoÊci osób, nale˝y u˝ywaç ich tytułu i nazwi-
ska. Nale˝y uwa˝aç, aby nie opuÊciç ˝adnego tytułu wa˝nego dla tej osoby;

• Wa˝ne sà tytuły grzecznoÊciowo-honorowe. Do najpowszechniej u˝ywa-
nych zaliczyç mo˝na: Tun, Datuk (lub Dato) oraz Tan Sri. Np. osob´, któ-
ra nazywa si´ Datuk Abdul Rahman, tytułujemy Datuk;

• Je˝eli dana osoba nie posiada tytułu zawodowego (in˝ynier), nale˝y zwra-
caç si´ do niej przez Pan, Pani, Panna łàcznie z nazwiskiem;
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• Tradycyjnymi malajskimi odpowiednikami słów Pan, Pani, Panna sà:
– Pan – Encik,
– Pani – Puan,
– Panna – Cik;
U˝ywa si´ ich przed nazwiskiem (np. Pan Ahmadi = Encik Ahmadi);

• Ka˝da z trzech głównych grup etnicznych (Malajowie, Chiƒczycy, Hindu-
si) ma swojà specyfik´ dotyczàcà konstrukcji nazwiska;

• Etniczni Malajowie tradycyjnie nie majà nazwisk. Malajowie-muzułmanie
stosujà w odniesieniu do nazwisk zwyczaj arabski, tj. ich pełne nazwisko
tworzà: nadane imi´, słowo „bin” (syn) i imi´ ojca, np. Ibrahim bin Osman
(Ibrahim syn Osmana). Nale˝y zwracaç si´ do niego: Mr. Ibrahim;

• W przypadku muzułmanek (zarówno panien jak i m´˝atek) mi´dzy jej imi´
a imi´ ojca dodaje si´ słowo „binti” (córka). Niektóre panie pracujàce w biz-
nesie dołàczajà równie˝ nazwisko m´˝a;

• Niektórzy Malajowie, którzy przej´li kultur´ Zachodu, nie stosujà słów
„bin” i „binti”;

• Muzułmanie, którzy odbyli pielgrzymk´ do Mekki, uzyskujà prawo u˝ywa-
nia tytułu: w przypadku m´˝czyzn Hajji lub Tuan Hajji, kobiet – Hajjah lub
Puan Hajjah. Je˝eli masz w tym wzgl´dzie wàtpliwoÊci, lepiej tego tytułu
u˝yç, ani˝eli go nie u˝yç. Lepiej u˝yç nadmiaru tytułów, ni˝ jakiÊ ominàç;

• W przypadkach Malezyjczyków chiƒskiego pochodzenia pełne nazwisko
obejmuje: nazwisko rodowe oraz nast´pujàce po nim dwa imiona (cza-
sem jedno). Do pana noszàcego nazwisko Chang Wu San zwracamy si´:
Mr. Chang, Professor Chang;

• ˚ony Chiƒczyków u˝ywajà swego panieƒskiego nazwiska i tak nale˝y zwra-
caç si´ do nich, dodajàc przed nazwiskiem Madame;

• Niektórzy Chiƒczycy stosujà zachodni styl pisania nazwiska (cz´sto łàcznie
z angielskimi imionami). W tym przypadku wspomniany wy˝ej Chang Wu
San mo˝e pisaç swoje nazwisko, u˝ywajàc inicjałów imion plus nazwisko:
W.S. Chang;

• Malezyjczycy hinduskiego pochodzenia wierni tradycji, nie posiadajà na-
zwisk. M´˝czyzna u˝ywa inicjału imienia ojca przed własnym imieniem.
Np. V. Thiruselvan oznacza Thiruselvan syn V. (W celach urz´dowych oba
imiona powinny byç pisane w całoÊci: Thiruselvan a/l Vijay, gdzie „a/l” ozna-
cza „syn”). Zwracamy si´ do niego: Mr. Thiruselvan (długie hinduskie imio-
na bywajà cz´sto u˝ywane w formie skróconej i np. w powy˝szym
przypadku w u˝yciu mogà byç formy: Mr. Thiru lub Mr. Selvan);
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• Kobiety hinduskiego pochodzenia stosujà podobnà formuł´: inicjał imienia
ojca plus ich własne imi´ (w celach urz´dowych zamiast „a/l” pisze si´ „a/p”
– „córka”). Po wyjÊciu za mà˝ zaprzestajà u˝ywaç inicjału ojca i dodajà do
swojego imi´ m´˝a;

• Hindusi b´dàcy sikhami u˝ywajà imienia łàcznie z nast´pujàcym po nim
słowem „Singh” (w przypadku panów) lub „Kaur” (w odniesieniu do paƒ).
Zwracajàc si´ do nich, nale˝y u˝ywaç tytułu i imienia (bez Singh lub Kaur),

• Malezja jest monarchià konstytucyjnà, w której króla wybierajà głowy dzie-
wi´ciu domów panujàcych w poszczególnych stanach. Sposób ich tytułowa-
nia i zwracania si´ do nich jest zró˝nicowany; o pomoc w tej sprawie nale˝y
zwróciç si´ do miejscowych;

• Przedstawiajàc sobie dwie osoby, nazwisko wa˝niejszej nale˝y wymieniç ja-
ko pierwsze (np. Dyrektorze Kowalski, to jest in˝ynier Chang);

• Do osób przybywajàcych z Zachodu miejscowi cz´sto zwracajà si´ po imie-
niu, poprzedzajàc je tytułem lub słowami Pan, Pani, Panna (np. Mr. Jerzy,
Professor Jerzy).

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Zwyczajowe godziny posiłków: Êniadanie 7.00–8.00; lunch 12.00–14.00;

obiad 19.00–21.00;
• Tradycyjna pora lunchu zredukowana została w wielu miejscach do jednej go-

dziny, zaczynajàc si´ o 12.00 lub 13.00. Mimo to wiele osób nadal poÊwi´ca
wi´cej czasu na lunch. Na terenach, gdzie piàtek jest dniem pracy, muzułma-
nie robià dwugodzinnà przerw´ na modły w meczecie;

• W trakcie oficjalnych i towarzyskich spotkaƒ nie nale˝y odmawiaç pocz´stun-
ku herbatà lub kawà. Zanim zaczniesz piç, zaczekaj, a˝ gospodarz zrobi to ja-
ko pierwszy;

• Skorzystaj z ka˝dego zaproszenia na przyj́ cie towarzyskie. Ustanowienie dobrych
relacji w biznesie zale˝y równie˝ od ustanowienia dobrych relacji towarzyskich;

• Zaproszenie na spotkanie towarzyskie nie musi mieç miejsca natychmiast. Bàdê
cierpliwy: pozwól, aby pierwsze zaproszenie wyszło ze strony Malezyjczyków.
Nie urzàdzaj towarzyskiego spotkania, zanim nie byłeÊ goÊciem na przyj´ciu
urzàdzonym przez Malezyjczyka;

• Jedzenie jest bardzo wa˝nym elementem malezyjskiej kultury. Towarzyskie
spotkania zawsze łàczà si´ w jakiÊ sposób z jedzeniem. Nawet typowe chiƒskie
pozdrowienie brzmi dosłownie „Czy ju˝ jadłeÊ?”;
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• Na pisemne zaproszenie nale˝y udzieliç pisemnej odpowiedzi;
• Chiƒczykowi kolor biały i niebieski kojarzà si´ ze smutkiem – nie drukuj za-

proszeƒ na papierze w tych kolorach. Dobrym wyborem b´dzie kolor czer-
wony lub ró˝owy;

• Współmał˝onkowie bywajà zapraszani na obiady, ale nie na lunch. W przy-
padku obecnoÊci współmał˝onka na przyj´ciu, ˝adne tematy biznesowe nie
b´dà poruszane;

• Na przyj´ciach towarzyskich organizowanych przez muzułmanina ÊciÊle prze-
strzegajàcego reguł islamu nie podaje si´ alkoholu. W zwiàzku z tym czas na
aperitif przed podaniem obiadu nie jest zazwyczaj przewidziany i posiłek mo˝e
byç podawany w bliskim odst´pie czasu od godziny podanej na zaproszeniu;

• Spo˝ywajàc posiłek z Chiƒczykiem mo˝na otrzymaç pałeczki do jedzenia
i ły˝k´, lecz gdy gospodarz jest Malajem lub Hindusem mo˝na nie otrzy-
maç ˝adnych sztuçców (sztuçcami b´dà twoje r´ce);

• Jedzàc w chiƒskiej restauracji ry˝ z miseczki, nale˝y podnieÊç jà na wysokoÊç
podbródka;

• Pałeczek do jedzenia nie krzy˝uje si´ na talerzu, ale odkłada si´ je w sposób,
w jaki zostały podane;

• W restauracjach napiwki nie sà oczekiwane, chocia˝ 10-procentowy napi-
wek zawsze b´dzie mile przyj´ty;

• Taksówkarze nie oczekujà napiwków.

Ubiór
• Z uwagi na panujàce tu upały i wysokà wilgotnoÊç powietrza ubiór w biz-

nesie bywa doÊç swobodny;
• W biurach typowym oficjalnym ubiorem dla panów sà ciemne spodnie, ko-

szula z długimi r´kawami w jasnych kolorach oraz krawat, bez marynarki.
Wielu biznesmenów nosi koszule z krótkimi r´kawami, bez krawata;

• Businesswoman ubierajà si´ w barwne jaskrawe bluzki z długimi r´kawa-
mi i spódnice. Poƒczochy i kostiumy zarezerwowane sà dla bardziej urz´do-
wych instytucji;

• Obcokrajowcy powinni ubieraç si´ konserwatywnie, dopóki nie upewnià
si´, jaki stopieƒ formalnoÊci obowiàzuje. Od panów oczekuje si´ noszenia
marynarki z krawatem i zdejmowanie ich, kiedy b´dzie to właÊciwe. Bez
wzgl´du na to, w co si´ ubieramy, nale˝y dbaç o starannoÊç ubioru i czystoÊç
osobistà. JeÊli to konieczne, nale˝y braç kàpiel par´ razy dzienne;
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• Unikaj noszenia ubraƒ w kolorze ˝ółtym, gdy˝ jest to kolor zarezerwowa-
ny dla członków rodziny królewskiej;

• Składajàc wizyt´ wysokiemu rangà urz´dnikowi paƒstwowemu, nale˝y
ubraç si´ w ciemny garnitur, białà koszul´ i krawat;

• Okazujàc szacunek dla uczuç muzułmanów i hinduistów, panie winny no-
siç bluzki przykrywajàce co najmniej górnà cz´Êç ramion i spódnice si´ga-
jàce do kolan lub ni˝ej;

• Pora monsunowa trwa tu od wrzeÊnia do grudnia, lecz nagłe, ulewne desz-
cze pojawiajà si´ przez cały rok. Wiele osób nosi parasole ka˝dego dnia;

• Przed wejÊciem do meczetu lub domu (zwłaszcza nale˝àcego do Malaja) na-
le˝y zdjàç buty i słoneczne okulary.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• W Malezji angielski jest j´zykiem wielu transakcji handlowych i znacznej

cz´Êci korespondencji. Jednak˝e mówiony angielski ma wiele naleciałoÊci
lokalnych, a tak˝e składni´ i gramatyk´, które doÊç łatwo mogà doprowa-
dziç do nieporozumieƒ;

• W celu dotarcia do malezyjskich kr´gów biznesu najlepiej wykorzystaç kon-
takty osobiste, urz´dowe lub bankowe;

• Malezyjczycy robià interesy tylko z osobami, które znajà i lubià. Nawiàza-
nie tego rodzaju osobistych kontaktów zajmuje sporo czasu, ale jest istotne
dla osiàgni´cia powodzenia;

• Znacznà cz´Êç tutejszego Êwiata biznesu opanowali Chiƒczycy, stàd przydat-
na jest znajomoÊç ich tradycji i zwyczajowych zachowaƒ oraz wykorzysty-
wanie tego w kontaktach z tà grupà;

• Wiek i starszeƒstwo cieszà si´ wysokim szacunkiem. Przedstawiajàc skład
delegacji, nale˝y ustawiç jà w takiej kolejnoÊci, aby najwa˝niejsze osoby zo-
stały przedstawione jako pierwsze;

• Spotkanie cz´sto rozpoczyna si´ chwilà pogaw´dki, dopóki najstarszy Ma-
lezyjczyk nie przejdzie do tematyki biznesowej;

• Tempo negocjacji jest wolniejsze ni˝ w Polsce. Bàdê cierpliwy, jeden wyjazd
do Malezji mo˝e okazaç si´ niewystarczajàcy dla zawarcia bardziej skompli-
kowanej transakcji. Bàdê przygotowany na kilka spotkaƒ. Pierwsze spotka-
nie słu˝y w zasadzie zawarciu znajomoÊci;

• UprzejmoÊç jest najwa˝niejsza cechà dla osiàgni´cia powodzenia w nawià-
zywaniu znajomoÊci;
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• W Malezji osoba, która wyra˝a gniew publicznie, traci twarz. Osob´ takà
uznaje si´ za niezdolnà do samokontroli i jest ona niewiarygodna;

• Malezyjczycy lubià przerywaç rozmow´, by chwil´ pomilczeç. Taka przerwa
daje czas na zastanowienie si´; nie oznacza ona akceptacji lub odmowy;

• Mów cichym, delikatnym głosem. Zawsze zachowuj spokój. Zostaw sporo
czasu drugiej osobie na odpowiedê na twojà wypowiedê; Malezyjczycy nie
wchodzà nikomu w słowo. UprzejmoÊç wymaga pozostawienia pełnej usza-
nowania przerwy – dziesi´ç do pi´tnastu sekund – przed udzieleniem od-
powiedzi (przedstawiciele Zachodu cz´sto sàdzà, ˝e milczenie oznacza zgod´
i podejmujà rozmow´ na nowo, zanim Malezyjczyk zdoła odpowiedzieç);

• Nigdy nie poprawiaj i nie krytykuj malezyjskiego partnera w obecnoÊci
innych;

• Unikaj słów lub działaƒ, które mogà wprawiç kogoÊ w zakłopotanie lub go
zawstydziç;

• Unikaj otwartego konfliktu i konfrontacji w trakcie spotkania, staraj si´
utrzymaç choçby pozornà zgod´;

• Unikaj zbyt bezpoÊrednich stwierdzeƒ lub uwag. Jest to odbierane jako złe
wychowanie;

• Słowo „nie” jest tu rzadko słyszane, gdy˝ uprzejmoÊç wymaga, aby Male-
zyjczyk nie wyra˝ał sprzeciwu w sposób otwarty. Uprzejme, lecz nieszczere
„tak” jest tu sposobem na unikanie sprawienia przykroÊci drugiej osobie od-
mowà. W Malezji „tak” mo˝e oznaczaç wszystko, poczàwszy od „zgadzam
si´”, poprzez „byç mo˝e”, do „mam nadziej´, ˝e z mojego braku entuzjazmu
domyÊlisz si´, ˝e rzeczywiÊcie mam na myÊli nie”;

• Innym sposobem wyra˝enia „nie” jest wciàganie powietrza przez z´by. Ten
dêwi´k zawsze oznacza problem;

• Kiedy nadchodzi pora podj´cia decyzji, odpowiedê „tak” ma miejsce szyb-
ciej ni˝ „nie”. Jest tak dlatego, ˝e sformułowanie odpowiedzi „nie” w spo-
sób uprzejmy, bez za˝enowania własnà odmowà, wymaga wi´cej czasu.
Odpowiedê „nie” mo˝e nawet nadejÊç za poÊrednictwem osoby trzeciej;

• WÊród Malezyjczyków chiƒskiego pochodzenia uprzejmoÊç wymaga zapro-
ponowania zarówno pozytywnej, jak i negatywnej opcji przy podejmowa-
niu ka˝dej decyzji (np. zamiast pytania: „Czy chce Pan podpisaç t´ umow´?”
prawdopodobnie spytajà „Chce Pan podpisaç t´ umow´ czy nie?”),

• Wielu malezyjskich biznesmenów (zwłaszcza Chiƒczyków) cz´sto zasi´ga
porady astrologów i podpisanie kontraktu mo˝e byç odło˝one do nadejÊcia
„dobrych” dni;
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• Tematy, których nale˝y unikaç w rozmowie: krytyka dróg w Malezji, reli-
gia, biurokracja, polityka, tematy zwiàzane z płcià, porównywanie standar-
dów ˝ycia z Zachodem;

• Dobrymi tematami do rozmów sà: turystka, podró˝e, plany na przyszłoÊç,
sukcesy, firmy (mówienie o własnych sukcesach traktowane jest jak nie-
grzeczne przechwałki) i ˝ywnoÊç (włàczajàc w to komplementy pod adre-
sem miejscowej kuchni).

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Dystans interpersonalny ró˝ni si´ w zale˝noÊci od kultury. Z zasady nale˝y

stanàç w odległoÊci jak do przywitania si´ r´kà. Hindusi majà zwyczaj trzy-
maç si´ w nieco wi´kszej odległoÊci;

• Pominàwszy uÊcisk dłoni, osoby płci przeciwnej unikajà wszelkich bezpo-
Êrednich kontaktów w miejscach publicznych. W miejscu publicznym nie
nale˝y całowaç i obejmowaç osoby płci przeciwnej, nawet jeÊli jest to współ-
mał˝onek;

• Powy˝sza zasada nie dotyczy osób tej samej płci. Widok m´˝czyzn, którzy
w czasie spaceru trzymajà si´ za r´ce, a nawet obejmujà, jest tutaj rzeczà
normalnà i po prostu oznacza przyjaêƒ;

• W towarzystwie muzułmanów i hinduistów nale˝y jeÊç tylko prawà r´kà.
JeÊli jest to mo˝liwe, staraj si´ nie dotykaç niczego ani nikogo lewà r´kà, je-
˝eli tylko mo˝esz zrobiç to prawà. Upominki przyjmuj prawà r´kà, gotów-
k´ trzymaj w prawej r´ce (ale kiedy potrzebne sà dwie r´ce, mo˝na u˝yç
obu);

• Stopy sà traktowane jako nieczyste. Nie przesuwaj niczego stopà i nie do-
tykaj niczego stopà. Nie pokazuj równie˝ podeszew swoich stóp i butów;

• Siedzàc, mo˝na zało˝yç jedynie nog´ na nog´; nie wolno natomiast opieraç
nogi w kostce na kolanie drugiej nogi;

• W obecnoÊci przedstawiciela rodziny królewskiej nie wolno krzy˝owaç nóg;
• Niegrzeczne jest wskazywanie na drugà osob´ palcem wskazujàcym. Ma-

lezyjczycy u˝ywajà tego palca do wskazywania zwierz´cia. Aby coÊ wskazaç,
nale˝y u˝yç całej r´ki z wyprostowanymi palcami. Mo˝na równie˝ wskazaç
kciukiem prawej r´ki, ale pozostałe cztery palce muszà byç zwini´te;

• Uderzanie pi´Êcià w otwartà dłoƒ drugiej r´ki jest gestem nieprzyzwoitym;
• Wielu Hindusów i Malajów traktuje głow´ jako siedzib´ duszy człowieka.

Nie nale˝y dotykaç czyjejÊ głowy, ani nawet dziecka pogłaskaç po włosach;
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• Aby kogoÊ przywołaç, nale˝y wyciàgnàç r´k´ z dłonià zwieszonà w dół i wy-
konaç zagarniajàcy ruch palcami. Przywoływanie dłonià podniesionà do gó-
ry, połàczone z machaniem palcami, mo˝e byç interpretowane jako afront;

• Stanie z r´koma opartymi na biodrach (wzi´cie si´ pod boki) jest interpre-
towane jako postawa agresywna;

• W miejscach publicznych nie trzymaj ràk w kieszeniach;
• Wychodzàc z pokoju, powiedz „Excuse me” i lekko si´ skłoƒ.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• W Malezji obowiàzujà Êcisłe przepisy antykorupcyjne. Nale˝y unikaç wr´-

czania upominków, które mogà zostaç zinterpretowane jako łapówka;
• Upominki sà wymieniane mi´dzy przyjaciółmi. Nie nale˝y nikomu wr´czaç

upominku przed nawiàzaniem osobistych kontaktów, gdy˝ mo˝e to wywo-
łaç wra˝enie łapówki;

• Nie ma tu zwyczaju rozpakowania upominku w obecnoÊci darczyƒcy. Mo-
głoby to sugerowaç, ˝e obdarowany jest zachłanny i niecierpliwy. Co gorsza,
je˝eli upominek jest niewłaÊciwy lub marny, łatwo straciç twarz. Obdarowa-
ny powinien krótko podzi´kowaç i odło˝yç zapakowany upominek na bok;

• Cz´Êç Malezyjczyków to muzułmanie, nie wr´czaj im w prezencie alkoho-
lu, jak równie˝ wyrobów ze Êwiƒskiej skóry;

• Dla muzułmanów psy sà zwierz´tami nieczystymi,. Nie nale˝y dawaç im
upominków z obrazem psa (dotyczy to równie˝ maskotek);

• Wr´czanie przez m´˝czyzn´ upominku kobiecie mo˝e byç mylnie zinter-
pretowane jako zaloty. Kiedy zagraniczny biznesmen wr´cza osobisty upo-
minek (perfumy, coÊ z ubioru) Malajce, musi zaznaczyç obecnym, i˝ wr´cza
upominek od swojej ˝ony;

• Upominek przeznaczony dla etnicznego Malaja nie powinien byç zapako-
wany w biały papier (kojarzy si´ z pogrzebem). Równie˝ nie zaleca si´ u˝y-
waç do pakowania papieru w kolorze ˝ółtym i czarnym. Dobrymi kolorami
sà zielony i czerwony;

• Chiƒczycy, zanim przyjmà upominek, tradycyjnie trzykrotnie odmawiajà.
Ma to chroniç przed posàdzeniem o chciwoÊç. Nale˝y naciskaç, a kiedy upo-
minek zostanie przyj´ty, podkreÊliç, ˝e jest nam z tego powodu bardzo przy-
jemnie;

• Chiƒczycy doceniajà upominki w postaci artykułów ˝ywnoÊciowych. Mo˝-
na przynieÊç owoce, słodycze, ciastka, mówiàc, ˝e to dla dzieci;


