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Z wybranych zagadnień  kultury polskiej

– uwagi na marginesie

imo oczywistych i zasadniczych różnic uczący się języka obcego wpisuje
się w pewnym sensie w sytuację, w jakiej znajduje się antropolog badający
obcą kulturę. Najczęściej bowiem motywacja nauki języka obcego, po-

dobnie jak studiów antropologicznych, wypływa z chęci poznania człowieka jako
reprezentanta konkretnej kultury. Poznanie i próba zrozumienia obcej kultury po-
zwala odkryć nowe potencjały i możliwości przeżywania życia.

Zarówno student uczestniczący w procesie glottodydaktycznym, jak i antropolog
w równym stopniu muszą zastosować te same narzędzia, by otrzymać obraz kultury,
w którą wchodzą. Nie wystarczy w tej sytuacji dobra znajomość języka badanej
kultury, ale konieczna jest umiejętność odczytania swoistego kodu, zgodnie z któ-
rym dana społeczność funkcjonuje.

Tym samym po stronie nauczyciela języka polskiego jako obcego leży obowiązek wy-
robienia u studenta kompetencji socjokulturowej, która niezbędna jest nie tylko w komuni-
kacji, ale przede wszystkim w procesie rozumienia obcej (w tym wypadku polskiej) kultu-
ry. Jednakże należy pamiętać, że cudzoziemiec uczący się języka obcego niejednokrotnie
znajduje się w sytuacji opisanej przez Edwarda Halla, którego badania dowiodły, że „kiedy
Amerykanin próbuje się posługiwać językiem francuskim, którego nauczył się w szkole
średniej, nie rozumie Francuzów ani nie jest przez nich rozumiany”1. Antropolog upatruje
podłoża tego zjawiska przede wszystkim w braku uwzględnienia w procesie nauczania
języków obcych aspektu pogłębionej wiedzy o kulturze społeczności, która włada naucza-
nym językiem. Wiedza o kulturze bowiem pozwala dokonać właściwej rekonstrukcji kon-
tekstu kulturowego w sytuacji komunikowania się za pomocą „nowego” dla obcokrajowca
języka. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że badacz wskazuje, iż nauczyciele języków
obcych niejednokrotnie zapominają, że tak jak „kontekst werbalny […] może całkowicie
zdeterminować syntezę iluzorycznych dźwięków mowy, rekonstrukcje fonemiczne
dokonywane są wtedy, gdy brak jest bodźca, a mimo to kontekst jest wyraźny”2. Analo-
                                                          

1 T.E. Hall: Poza kulturą. Przeł. E. Goździk. Warszawa 2001, s. 132.
2 Tamże, s. 121.
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gicznie znajomość kontekstu kulturowego pozwala prawidłowo użyć dialektu sytuacyj-
nego niezbędnego, by odnieść sukces w konkretnej sytuacji komunikacyjnej, być zro-
zumianym zgodnie z założoną przez siebie intencją komunikacyjną.

Jednakże pozyskanie takiej umiejętności przez cudzoziemca nie jest łatwe, ponie-
waż warunkowane jest wieloma czynnikami. Wymienić tu trzeba chociażby spo-
strzegawczość, umiejętność zastosowania porównań i wyszukania odmienności oraz
konkretną wiedzę o różnicach kulturowych. Dodatkowo należy pamiętać, że kultura
polska jest tzw. kulturą wysokiego kontekstu. Tym samym, by obcokrajowiec mógł
poprawnie funkcjonować w procesie kulturowego „kontekstowania”, musi posiadać
rozbudowaną wiedzę z zakresu wartości obowiązujących w naszej kulturze. Wiedza
ta powinna mu zostać w dużym stopniu przybliżona przez nauczyciela, ponieważ
sam nie zawsze jest w stanie samodzielnie poprawnie odczytać fakty kulturowe.
W kulturach wysokiego kontekstu bowiem w większości nie mówi się expressis
verbis, nadawca komunikatu „oczekuje raczej, że […] interlokutor wie, co on ma na
myśli […]. W rezultacie będzie krążył wokół sedna sprawy, przytaczając po kolei
wszystkie jej elementy, prócz tego najważniejszego. Jego właściwe umiejscowienie
– określenie myśli przewodniej – jest bowiem rolą jego rozmówcy. Zastąpienie go
w tej roli jest poczytywane za nietakt i naruszenie jego indywidualności”3.

W tej sytuacji niezbędne staje się uwzględnienie w procesie glottodydaktycznym
nauczania kultury polskiej nie tylko jako elementu zajęć lektoratowych, gdzie często
aspekt kulturowy jest traktowany marginalnie, ale w formie odrębnych zajęć semi-
naryjnych. Jawi się jednak pytanie: w jaki sposób przekazywać tę wiedzę?

Od kilku lat obserwujemy w środowisku zajmującym się nauczaniem języka pol-
skiego jako obcego dyskusję nad tym, za pomocą jakich metod i w jakiej formie
nauczać cudzoziemców kultury polskiej. Pojawia się także refleksja nad tym, co
winno wchodzić w zakres nauczanej problematyki, a dopiero kolejnym etapem jest
sprecyzowanie programu nauczania kultury na poszczególnych poziomach znajomo-
ści języka polskiego. Obecnie spory dotyczą głównie dwóch płaszczyzn. Pierwsza,
naszym zdaniem, związana jest z rozumieniem samego zakresu znaczeniowego
terminu kultura4. Chodzi o wybór jednej z wielu funkcjonujących definicji. Defini-
cji, która byłaby użyteczna pod kątem dydaktyki nauczania języka polskiego jako
obcego5. Drugi problem stanowi stworzenie zakresu zagadnień6, które z jednej stro-
                                                          

3 Tamże, s. 116.
4 Trzeba mieć świadomość, że we współczesnej humanistyce funkcjonuje ponad kilkaset definicji kul-

tury, które wysunięte zostały poprzez reprezentantów poszczególnych szkól badawczych. Przegląd nie-
których z nich odnaleźć można w pracy: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy
wiedzy o kulturze. Red. A. Kłoskowska. Wrocław 1991, s. 17–51.

5 Niektóre z prac poświęconych problematyce nauczania kultury polskiej w procesie glottodydaktycz-
nym zostały poddane ocenie przez W.T. Miodunkę: Czy kultura była traktowana po macoszemu w na-
uczaniu języka polskiego jako obcego? Rozważania na marginesie książki Anny Burzyńskiej. W: Kultura
w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne.
Red. W.T. Miodunka. Kraków 2004, s. 13–35.
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ny zaciekawią cudzoziemca, z drugiej zaś pozwolą mu nabyć wystarczającej kom-
petencji kulturowej, tzn. takiej, która pozwoli mu dostosować się do różnych kon-
tekstów sytuacyjnych.

Wydaje się nam, że ciekawe możliwości w procesie glottodydaktycznym daje
uwzględnienie osiągnięć antropologii kulturowej, którą interesuje nie kultura
w ujęciu uniwersalnym, ale która posługuje się pojęciem wielości kultur uwarunko-
wanych historycznie i przestrzennie. Tym samym, mówiąc o ludziach będących
reprezentantami różnych kultur, automatycznie kładziemy nacisk na różnice, na
niepowtarzalność i różnorodność. Proces glottodydaktyczny zawieszony zostaje
wtedy na linii swój-obcy. Na tę płaszczyznę powinno zostać skierowane myślenie
studenta uczącego się języka i kultury polskiej. Patrzenie bowiem z perspektywy
kultury własnej ułatwia uchwycenie różnic. Czyli, aby mówić o obcej kulturze tak
jak antropolog, student musi używać „własnej kultury do studiowania innych kultur
i kultury ludzkiej w ogólności”7.

Sytuacja rozumienia obcej kultury możliwa jest tylko wtedy, kiedy wystąpią po-
wiązania pomiędzy tymi dwoma realizacjami fenomenu człowieczeństwa.

Proces rozumienia opiera się na dążeniu do stworzenia intelektualnej więzi pomiędzy nimi,
rozumienia obejmującego obydwie kultury. Idea powiązania jest tu ważna, ponieważ jest bar-
dziej odpowiednia do opisywania sytuacji pogodzenia dwóch równorzędnych, całościowych
systemów czy punktów widzenia niż pojęcia takie jak analiza czy badanie z pretensjami do ab-
solutnej obiektywności8.

Nauczyciel staje się swoistym pomostem pomiędzy kulturą, której jest nosicielem
a kulturą, do której przynależy słuchacz. Pomiędzy studentem i wykładowcą istnieje
stan równowagi. Oboje bowiem posiadają wiedzę na temat własnej kultury i czerpią
wiedzę z doświadczenia kontaktu, są obecni w każdej z dwóch kultur. A zatem
płaszczyzna swój-obcy tylko pozornie dzieli. W szerszej perspektywie umożliwia
głębokie poznanie kultury polskiej w ujęciu komparatystycznym.

Jesteśmy jednak świadomi, że problemy mogą pojawić się podczas formułowania
zakresu zagadnień, mających stać się przedmiotem poszczególnych zajęć. Wykorzy-
stując osiągnięcia antropologii kulturowej nauczyciel znajduje się bowiem w nieko-
rzystnej sytuacji. Pojawia się niebezpieczeństwo popadnięcia w schematyzm i ste-
                                                                                                                                       

Autora szkicu interesuje głownie zakres tematyczny proponowany przez poszczególnych autorów
omawianych propozycji książkowych przeznaczonych do nauczania kultury polskiej cudzoziemców.
Zaznaczyć jednak należy, że Miodunka nie zastanawia się w swoim artykule nad problemem, z jakich
definicji kultury oraz ujęć metodologicznych korzystali autorzy przywoływanych prac i jak to wpływa na
całość proponowanego przez nich ujęcia.

6 Przegląd wybranych programów nauczania kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego
jako obcego odnaleźć możemy w książce: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego…

7 R. Wagner: Wynalezienie kultury. W: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Red.
M. Kempna, E. Nowicka. Warszawa 2003, s. 60.

8 Tamże.
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reotyp postrzegania rodzimej kultury z punktu widzenia nauczyciela jako jej nosi-
ciela-reprezentanta. Istnieje także zagrożenie wartościowania porównywanych kul-
tur. Ponadto własne kulturowe uwarunkowania czasem są tak silne, że nie jesteśmy
ich świadomi przy dokonywaniu wyboru problematyki przedmiotu. Dlatego przede
wszystkim należy przyłożyć do dydaktyki zasadę „relatywizmu kulturowego”, który
zakłada równorzędność wszystkich kultur.

Nauczyciel języka, przystępując do komponowania planu zajęć z zakresu kultury pol-
skiej, powinien najpierw patrzeć z perspektywy antropologii filozoficznej zajmującej się
człowiekiem jako uniwersum. Pozwoli to na stworzenie bloków tematycznych, które
występują w każdej kulturze, mają charakter uniwersalny. Tym samym mają szansę
zaciekawić każdego studenta (bez względu na to, z jakiego kręgu kulturowego pochodzi)
i zaktywizować go do aktu poznania. Ponadto nauczyciel jako nosiciel konkretnej kultu-
ry wystrzega się koturnowego spoglądania na własną kulturę lub traktowania jej jako
niższej. Obydwie sytuacje mogą bowiem powodować, że przygotuje się zestaw zagad-
nień hermetyczny z punktu widzenia cudzoziemca i tym samym narażony na brak ak-
ceptacji i zrozumienia ze strony uczących się.

Wśród problemów o charakterze uniwersalnym powinny się naszym zdaniem znaleźć
następujące zagadnienia: rodzina i zasady pokrewieństwa, kobieta i jej rola w społeczno-
ści, sposoby spożywania posiłków, religia i wierzenia, dary i sposoby wymiany, stosu-
nek do pracy, pojęcie honoru i wstydu, rola dziecka w społeczności i zasady inicjacji itd.
Wszystkie wymienione zjawiska występują w każdej kulturze, ale sposoby ich realizacji
w konkretnych kulturach różnią się w sposób zdecydowany, co zawsze oparte jest na
obowiązującym w danej kulturze zwyczaju9.

Oczywiście, jesteśmy świadomi, że proponując śledzenie i rekonstruowanie zwy-
czajów obowiązujących w kulturze polskiej, bardziej interesuje nas w procesie dy-
daktycznym wskazanie cudzoziemcowi zachowań, jakich może oczekiwać od Pola-
ków w konkretnych sytuacjach oraz dajemy mu wskazówki co do obowiązujących
w naszej kulturze wartości. Nie aspirujemy zaś do tego, by zaznajomić go z osią-
gnięciami polskiej sztuki (teatru, malarstwa, kina itp.). Tym samym poruszamy się
na pułapie szerokiej definicji kultury ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny
zachowań oraz wartości i idei. Ponadto mamy świadomość, że nasza propozycja
obejmuje tylko cykl kilku, kilkunastu zajęć, a nie cały kurs, podczas którego także
winny się znaleźć tematy z obszaru tzw. wąskiej definicji kultury.

Powróćmy jednak do głównego wątku naszych rozważań. Kiedy nauczyciel wyod-
rębni bloki tematyczne właściwe dla każdej kultury, następny etap stanowi przejście z
                                                          

9 Ruth Benedict wysunęła tezę, że zwyczaje są schematami społecznymi, które z jednej strony matry-
cują zachowanie członków konkretnej wspólnoty względem jakiegoś problemu, a zarazem odróżniają jej
zachowania względem innych społeczności. Badanie zwyczajów pozwala zatem zdaniem badaczki od-
kryć reguły obowiązujące w konkretnej kulturze. Ponadto zwyczaj nakłada na reprezentanta danej kultury
sposób patrzenia na świat. Poznanie zwyczajów obowiązujących w danej kulturze prowadzi zatem do
zrozumienia tej kultury. Por. R. Benedict: Wzory kultury. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1999, s. 69–78.
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pułapu antropologii filozoficznej na płaszczyznę antropologii kulturowej i jej osią-
gnięć. Ważne jest, by nauczyciel zachował dystans wobec własnej kultury. Zadawał
pytania jakby z zewnątrz, z punktu zdystansowanego obserwatora. Inaczej bowiem
podajemy cudzoziemcowi tylko zespół wzorów idealnych obowiązujących w kulturze
polskiej, które nie zawsze pokrywają się z wzorami realnymi. Wzory idealne są
wprawdzie niezbędne, aby obcokrajowiec mógł dokonać rekonstrukcji siatki wartości
obowiązujących i cenionych w naszej kulturze, jednakże by w pełni ją zrozumieć,
musi poznać także wzory realne. Dopiero nałożenie na siebie wzoru idealnego i real-
nego stwarza możliwość rekonstrukcji poszczególnych faktów kulturowych.

Wykorzystywać można w procesie dydaktycznym przede wszystkim metodę porów-
nania i kontrastu. I tak, poprzez formułowanie pytań ogólnych, a następnie zawężanie
ich, by uzyskać możliwość ukazania polskiej specyfiki, swobodnie przechodzimy
z obszaru antropologii filozoficznej na pułap antropologii kulturowej. Czyli nauczyciel
dopytuje o to, co student myśli / wie na temat np. zasady do ut des (wzajemnego obda-
rowywania się) lub o sposobach zachowań związanych z sytuacją przejścia (inicjacji lub
śmierci). Następnie, jakie zwyczaje zachowań względem tego problemu obowiązują
w jego kraju, a potem o to, czy zauważa sam jakieś różnice w Polsce. Tutaj podkreślić
należy doniosłą rolę nauczyciela, który powinien być nie tylko znawcą własnej kultury,
ale winien posiadać także wiedzę na temat innych kultur.

Jako przykład niech posłuży wspomniany sposób realizacji zasady obdarowywa-
nia się. Cudzoziemiec powinien otrzymać z jednej strony informacje na temat tego,
w jakich sytuacjach dokonuje się wymiany darów, co może stanowić podarunek, jak
określone są ramy czasowe nakazujące odwzajemnienie daru oraz jakie konsekwen-
cje może przynieść zaburzenie ciągłości wymiany. Oczywiście pojawia się tutaj cały
szereg wartości obowiązujących w kulturze polskiej, który można ukazać w szyku:
honor – hojność – hierarchia społeczna. Ponadto analiza tej zasady pozwala podjąć
problematykę aksjologii temporalnej.

Dokonujemy z cudzoziemcami na zajęciach analizy zwyczaju wymiany, który
właściwy jest każdej kulturze, skupiając się na polskiej specyfice i dając sobie, jako
nauczycielowi, możliwość przybliżenia słuchaczom np. mitu polskiej gościnności
czy wytłumaczenia konkretnych zachowań typowych dla kultury szlacheckiej10.
Zatem nauczyciel, wychodząc od synchronii (daru urodzinowego, przypomnienia
słownictwa związanego z życzeniami, podarunkiem), płynnie może przejść w obszar
diachronii, pokazując ciągłość zwyczaju, który kształtuje doświadczenia i zachowa-
nia jednostki od narodzin11.

Jednakże nie jesteśmy tutaj zwolennikami metody podającej, ponieważ nie w peł-
ni aktywizuje ona studenta, który najczęściej całą uwagę skupia na wynotowywaniu
nieznanego sobie słownictwa. Należy posługiwać się sterowaną dyskusją, która
                                                          

10 Por. E. Kosowska: O niektórych aspektach funkcjonowania zasady „do ut des” w polskiej kulturze
szlacheckiej. W: Kultura polska. Współczesność wobec tradycji. Red. T. Kłak. Katowice 1992, s. 24 – 40.

11 R. Benedict: Wzory kultury…, s. 70.
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z jednej strony prowokowana jest poprzez pytania wynikające z porównywania
kultur, z drugiej zaś winna odwoływać się do tekstów kultury, które zaprezentujemy
studentom do analizy podczas zajęć. Mogą to być materiały audiowizualne, teksty
literackie lub paraliterackie, które staną się punktem wyjścia do analizy modelu
rzeczywistości pozatekstowej. Chcemy tutaj zaznaczyć, że praca ta powinna być
oparta na tekstach kultury, które zostały sformułowane w języku polskim. Bowiem
tylko komunikaty sformułowane w języku analizowanej kultury w pełni pozwalają
odkodować obowiązujące w niej reguły i aksjologie, ponieważ „układ wzorów kul-
turowych danej cywilizacji jest w pewnym sensie odzwierciedlony w języku, który
cywilizację tę wyraża […]. Język jest przewodnikiem po rzeczywistości społecz-
nej”12i to on w dużym stopniu warunkuje myślenie o procesach społecznych.

Cudzoziemcowi zawsze winniśmy wskazać, jak komunikować się powinien
w konkretnej sytuacji. Musi być świadomy, co komunikuje odbiorcy nie tylko za
pomocą słów, ale także za pomocą swej postawy. A zatem intonacji, gestów oraz
stroju i jak to wpłynie na odczytanie jego komunikatu. Musi więc zostać wyuczony
tzw. dialektów sytuacyjnych.

Ponadto podczas każdych zajęć lektoratowych nie powinno się zapominać o na-
uczaniu elementów z zakresu wiedzy o kulturze. Należy „zatem dążyć do wprowa-
dzenia struktur leksykalnych, które pozwolą nie tylko na opisywanie ludzi, miejsc,
zabytków architektury czy wytworów sztuki, ale także przybliżają świat wartości
i stereotypy utrwalone zarówno w ideologiach, jak i w myśleniu potocznym”13.
Śledząc proponowane programy nauczania kultury polskiej, obserwować możemy

skądinąd naturalną tendencję do podkreślania elementów z zakresu historii kultury pol-
skiej. Programy skupiają się na wydarzeniach historycznych i choć w płaszczyźnie de-
klaratywnej interesują ich pomysłodawców fakty kulturowe, skupiają się oni na faktach
historycznych. Wydaje się nam, że takie popadanie w skrajności jest błędem, ponieważ
od razu zawężamy odbiorcę do studenta o humanistycznych zainteresowaniach.

Droga do utworzenia programu nauczania kultury polskiej dostosowanego do po-
szczególnych poziomów nauczania języka polskiego jest trudna. Jednakże mamy
nadzieję, że nasz przyczynek wskazujący na możliwości, które daje antropologia
kulturowa, pozwoli na nowo spojrzeć na problem.

                                                          
12 E. Sapir: Język – przewodnik po kulturze. W: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Red.

G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Warszawa 2003, s. 81.
13 A. Burzyńska, U. Dobesz: Inwentarz tematyczny i funkcjonalno-pojęciowy do nauczania języka polskiego

jako obcego w aspekcie kulturowym. W: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego…, s. 121.
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