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ledząc dyskusję nad propozycjami programów z kultury polskiej lub realio-
znawstwa, niejednokrotnie zauważamy, że badacze podejmują zwykle interesu-
jący nas problem poprzez optykę organizacji programu nauczania w kontekście

kursów językowych skierowanych do tzw. szerokiego kręgu odbiorców, uczących się
języka polskiego jako obcego najczęściej podczas kursów semestralnych. Tym samym,
niejako automatycznie, pomija się dosyć spore grono odbiorców uczących się języka na
polonistykach zagranicznych czy slawistykach, gdzie najczęściej zagadnieniom kultury
polskiej poświęcony jest odrębny przedmiot. W pierwszym przypadku (semestralnych
kursów językowych) uczący się mają zapoznawać się z polskimi realiami kulturowymi
niejako mimochodem, podczas poznawania problematyki gramatycznej czy leksy-
kalnej, w drugim jest to cel nadrzędny konwersatoriów (seminariów), w których
uczestniczą. Pojawia się wtedy kwestia zarówno doboru lektur (rozumianych jako frag-
menty tekstów należących do większej całości), jak i zakreślenia kręgów tematycznych,
które pozwoliłyby na odtworzenie poszczególnych profili kultury polskiej (por. Czer-
wiński 1980), wzorów kulturowych (por. Linton 1975), obowiązujących w bada-
nym/poznawanym interiorze. Osoba prowadząca zajęcia i układająca ich program
nie powinna dać się zwieść powszechnym sądom, że „uwarunkowania cywilizacyj-
no-ekonomiczne generują silne bodźce do tworzenia wzorów życia w coraz obszer-
niejszej wspólnocie, która przestaje być wspólnotą wytworów, zachowań, wyborów,
motywacji i wartości, a przekształca się w szereg wspólnot incydentalnych, opartych
na okazjonalnym poczuciu więzi i na podobnych preferencjach” (Kosowska 2003,
17). Nauczyciel zatem nie może układać programu, matrycując go w kontekście
dyskursu związanego z przeświadczeniem o istnieniu kultury globalnej.

Warto także w trakcie tworzenia programu pamiętać, że może być on realizowany
wśród uczniów pochodzących spoza europejskiego kręgu kulturowego. Należy
uwzględnić fakt, że w momencie, kiedy stykamy się z Azjatą lub z Afrykaninem,
dialog kulturowy i figura spotkania są o wiele trudniejsze do wypracowania. Więcej
bowiem podczas tego typu dialogu punktów oddalenia niż spotkania kulturowego.
Oczywiście, w zasadzie we wszystkich kulturach odnaleźć można podstawowy
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inwentarz wartości, jednakże są one w poszczególnych kulturach inaczej osadzone
w tzw. siatce aksjologicznej, co wpływa na odmienne kulturowe rozwiązania1. Za-
tem znajomość tych rozwiązań pozwala na poznanie, a raczej zbliżenie się do deszy-
fracji wysokiego kontekstu kultury (Hall 1984), co w przypadku osób chcących nie
tylko komunikować się w języku obcym (tu polskim), ale być może pełnić rolę tłu-
macza, a zatem mediatora kulturowego, jest niezbędne.

Jeżeli przyjmiemy takowe założenia, wówczas najczęściej za antropologami wyty-
czymy następujące obszary dyskursu: rodzina, przestrzeń, czas, praca, model człowieka,
system pokrewieństwa itp. Można także spróbować wyznaczyć jako dendryty dyskursu
o kulturze polskiej takie kategorie, jak: kategoria miejsca i związane z nią punkty kultu-
rowego dystansu, interesujące mogą także być modele zachowań (model rycerza, dżen-
telmena, dandysa, szlachcica-ziemianina, sarmaty, matki-Polki itp.), stosunek do obcości,
relacje na linii: godność – wstyd, bohaterstwo – tchórzostwo, hojność – skąpstwo itp.,
odczytywane jako elementy warunkujące kulturową komunikację.

Wskazówkę do zakreślenia kręgów tematycznych, w kontekście projektowania pro-
gramu z kultury polskiej dla cudzoziemców, mogą stanowić również badania przepro-
wadzone przez Zbigniewa Benedyktowicza, które dotyczą autostereotypu Polaka i stereo-
typizacji obcych w kulturze polskiej (por. Benedyktowicz 2000) oraz artykuł Eugeniusza
Jaworskiego i Ewy Kosowskiej podejmujący problematykę hierarchii aksjologicznej obo-
wiązującej w polskiej kulturze (por. Jaworski, Kosowska 1992, 11–24). Przydatne jest
także przywołanie rodzimych mitów, ponieważ pozwalają one na rekonstrukcję wzorów
idealnych oraz dają możliwość odtworzenia modelu kulturowego. Warto z cudzoziem-
cami na zajęciach z kultury omówić takie mity, jak: polski mit „początku”, mit o sar-
mackim pochodzeniu, Polska jako „matka świętych”, przedmurze chrześcijaństwa, pań-
stwo tolerancji. Ponadto należy sięgnąć po mity osobowe i przeanalizować mit Bolesła-
wa Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Poniatowskiego, Napoleona i Piłsud-
skiego (por. Samsonowicz 1997 oraz Janion, Żmigrodzka 2001). W pracy wykorzystać
można np. fragmenty kronik, legendy i podania, wybrane teksty poetyckie lub fragmenty
tekstów publicystycznych, których autorzy przywołują interesujące nas mity.

Mity osobowe otwierają przed wykładowcą wiele możliwości. Praca może być
prowadzona na materiale biograficznym, dotyczącym danej postaci oraz polegać na
próbie zderzenia faktów biograficznych z fragmentami tekstów literackich lub para-
literackich. Pozwoli to na odtworzenie dyskursu na temat wartości, postaw, które
uległy procesowi mitologizacji, co tym samym umożliwi poszerzenie wiedzy na
temat siatki aksjologicznej. Studenci poprzez przywołane wyżej zderzenie faktów
historycznych z faktami kulturowymi mogą dokonywać różnorodnie ukierunkowa-
nych interpretacji. Praca ta pomoże we wskazaniu cech, które traktowane są przez
Polaków jako konstytutywne dla budowy własnego portretu mentalnego oraz ze-
wnętrznego. Można także dokonać zderzenia wizji literackiej ze sposobem, w jaki są
                                                          

1 Warto pamiętać, że taki sam czyn w jednej kulturze może być waloryzowany dodatnio, w innej zaś
odczytywany jest jako haniebny i wiąże się z represjami, np. wykluczeniem osoby poza społeczność.
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odmalowywane postaci wyniesione do rangi mitu w przedstawieniach ikonicznych.
Zauważymy tutaj przede wszystkim nawiązywanie do kanonu portretowania postaci
rycerzy, wojowników. To nawiązanie wiele mówi o konstytutywnych dla interpreta-
cji polskiej kultury tropach: kultura polska oparta jest na opozycji honor – hańba.
Przejawia się to przede wszystkim w kulcie munduru i mitologizacji roli wojska,
nakazuje także ukazywanie poprzez budowanie „kulturowej twarzy jednostki wybit-
nej” głównie cech związanych z bohaterstwem, takich jak: waleczność, nieustępli-
wość, męstwo. Cechami drugorzędnymi zaś są wykształcenie, pracowitość itp.

Ponadto pomocny jest zaproponowany przez P. Gębala program, zalecany podczas re-
alizacji z cudzoziemcami przedmiotu: realioznawstwo (Gębal 2004, 129–150). Stał się
on także wytyczną dla budowania zaplecza realioznawczego w podręcznikach do na-
uczania języka polskiego jako obcego. Warto tu także zaznaczyć, że konfrontacja mate-
riału zawartego w podręcznikach z postulowanym programem daje dodatkowe możli-
wości interpretacji treści kulturowych z cudzoziemcami w grupach zaawansowanych
z preferencją humanistyczną lub ze słuchaczami studiów podyplomowych, którzy przy-
gotowywani są do zawodu lektora. Analiza taka pozwala bowiem na rekonstrukcję tzw.
„charakteru narodowego”, a co z tym związane, także rozpoczęcie dyskusji nad takimi
zagadnieniami jak tożsamość, identyfikacja, pamięć jako czynniki integrujące społecz-
ność zamieszkującą dany obszar.

Prześledźmy zatem swoistą mapę mentalną przestrzeni ważnych w budowaniu
tzw. krajobrazu polskiego.

Przes t r zeń  –  k ra jobraz  –  m ie j sce

Nieodłącznym elementem programów realioznawczych jest kategoria przestrzeni
(Miodunka 2004, 113–114). Student na każdym poziomie zaawansowania znajomo-
ści języka polskiego powinien umieć umiejscowić Polskę na mapie Europy, wskazać
jej sąsiadów, orientować się w zakresie ulokowania poszczególnych regionów kraju,
wreszcie móc wymienić nazwy głównych polskich rzek i pasm górskich. Autorzy
podręczników najczęściej wiedzę tę przekazują w kontekście takich tematów komu-
nikacyjnych, jak: rozmowy o pogodzie, podróżach, planach wakacyjnych czy
wreszcie w kontekście jednostek lekcyjnych związanych z autoprezentacją słucha-
czy, w których nieodzownym elementem staje się konieczność określenia przez
studenta swojej narodowości. Elementem pomocnym stają się wszelkiego rodzaju
mapy, ilustracje przedstawiające krainy geograficzne oraz materiały w formie ulotek
reklamujących ważne punkty polskiego szlaku geograficzno-kulturowego.

Student, szczególnie początkujący, niejako przy okazji realizacji programu leksy-
kalno-gramatycznego, bądź podczas ćwiczenia poprawnej wymowy, otrzymuje
wiedzę z zakresu krajoznawstwa. Na wyższych poziomach zaawansowania języko-
wego omawiane treści są rozbudowywane i przekazywane najczęściej w postaci
dłuższych tekstów pisanych lub słuchanych, do których dołączone zostają zadania
poszerzające kompetencję z obszaru poszczególnych sprawności językowych. Ko-
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nieczność obecności tematyki z zakresu realiów Polski w podręcznikach do nauki
języka polskiego jako obcego jest niepodważalna, pozwala na realizację najnow-
szych założeń na temat nauczania realiów kulturowych.

Interesujące z antropologicznego punktu widzenia jest pytanie, w jaki sposób po-
moce do nauczania języka polskiego kreują obraz Polski, jak kształtują tzw. krajobraz
kulturowy/narodowy. Ten problem badawczy stanowić może blok zajęć podczas semi-
nariów prowadzonych na polonistykach zagranicznych lub z cudzoziemcami reali-
zującymi odrębny cykl zajęć poświęconych kulturze polskiej. Analiza wybranych
fragmentów treści zawartych w podręcznikach z cudzoziemcami pozwoli na zrekon-
struowanie mapy mentalnej społeczności polskiej, wyobrażeń na temat przestrzeni,
która przynależy narodowi oraz umożliwi wykazanie w paśmie diachronicznym
kulturowych uwarunkowań tworzenia wyobrażeniowego obrazu Polski.

Cudzoziemiec, który rozpoczyna swą przygodę z językiem polskim, skazany jest
bowiem na poznawanie w procesie dydaktycznym miejsc, które niejednokrotnie
zostały w sposób arbitralny wybrane przez autorów kursowego podręcznika. Na
bazie otrzymanego materiału kształtuje swoją wiedzę na temat punktów ważnych
dla kulturowej wspólnoty społeczności, której języka się uczy.

Należy bowiem pamiętać, że „zróżnicowany i wielopłaszczyznowy związek po-
między przestrzenią a tożsamością narodową wytwarza skomplikowaną geografię,
na którą składają się granice, miejsca symboliczne, konstelacje, ścieżki, miejsca
zamieszkania i stałe elementy codzienności. To, co narodowe, przejawia się nie
tylko w powszechnie znanych, malowniczych krajobrazach i sławnych miejscach,
ale również w przyziemnych przestrzeniach życia codziennego” (Edensor 2004, 55).
To w dużym stopniu tłumaczy sąsiedztwo w tekstach podręcznikowych miejsc cen-
trycznych i peryferyjnych, które akcentowane są z równą siłą.

Zajmijmy się najpierw centrum. Wybrane punkty geograficzno-kulturowe tworzą
swoistą topografię symboli i wyobrażeń mitycznych, które budują wspólną przestrzeń
kulturową danej społeczności. Ta mapa mentalna miejsc warunkuje poczucie zakorze-
nienia, stwarza możliwość identyfikacji zbiorowej. Tym samym pozwala także na pro-
wadzenie dialogu poprzez odwołanie do przestrzeni symbolicznych. Miejsca te stanowią
rezerwuar pamięci zbiorowej. Do punktów tych zaliczyć należy Warszawę i Kraków
jako miasta o charakterze stołecznym. Dodatkowo Warszawie przydaje się rangę miasta-
-bohatera, wiąże się ją z mitem rycerskiego bohaterstwa walczących w czasie wojny. Do
tej reprezentacji miejskiej należy zaliczyć także Gdańsk, którego terytorium pozwala
pokazać przestrzeń polską jako obszar otwartości, dialogu międzykulturowego, prze-
strzeń pogranicza kulturowego. W zasadzie w każdym podręczniku te miejsca są uobec-
nione. Rzadko natomiast przywoływana jest pierwsza stolica Polski – Gniezno.

Takie myślenie o przestrzeni pozwala na wyodrębnienie w materiale podręcznikowym
obszarów centrycznych oraz przestrzeni peryferyjnych, dyslokalnych. Z tym podziałem
związana jest siatka aksjologiczna. Wpływa to w dużym stopniu na podkreślanie przez
autorów podręczników przestrzeni „swojej”, na podkreślanie lokalności. Przejawia się to
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szczególnie w pojawiających się toponimach. I tak, w podręcznikach powstałych na
Śląsku występują Katowice (por. Serafin, Achtelik 2007), Wrocław (por. Dobesz 2004),
Opole czy Cieszyn (por. Madeja, Morcinek 2007, 15–20), w lubelskich pracach nie
zapomina się o Lublinie, a nawet przestrzeń ta staje się miastem, poprzez którego teryto-
rium przybliża się polski kontekst kulturowy (por. A. Butcher, B. Maliszewski, G. Prze-
chodzka, M. Rzeszutko-Iwan, A. Trębska-Kerntopf 2009). W podręcznikach powstałych
w Małopolsce lub na Mazowszu wykorzystane zaś zostają tylko miejsca centralne na
mapie wyobrażeniowej Polski, peryferie w zasadzie zostają wykluczone.

Wszystkie punkty przestrzenne, które pojawiają się w podręcznikach, służą budo-
wie/unaocznieniu ideologicznych krajobrazów. Z Polską kojarzy się nam obraz zielo-
nych urodzajnych pól, otoczonych pasmem wierzb, a nad wszystkim rozpościera się
niezmącone niczym niebo. Pojawiają się oczywiście warianty tego obrazu, w których
mogą zostać uobecnione inne elementy z wiejskiego sztafażu: bocian, krowa, dworek
szlachecki, rzadziej chałupa2. Przywołane tu ikoniczne przedstawienia spaja element
wiejskości, sielskości i spokoju. Ten konkretny obraz krajobrazu stanowi swoisty skrót
wyobrażeniowy do zamieszkującego go narodu. Polska geografia wyobrażeniowa jest
budowana na poczuciu więzi z naturą. Można zatem powiedzieć, że w podręcznikach
następuje uobecnienie „narodowych ideologii krajobrazu” (Short 1991, 59). W obra-
zach tych uderza retoryka wiejskości. W przypadku Polski nie powinno to dziwić,
ponieważ wyższe warstwy społeczne od średniowiecza do XIX wieku związane były
z przestrzenią wsi. Miasto traktowane było jako zło konieczne. W mieście można było
bywać, ale nie mieszkać. Wieś bowiem przez wieki nobilitowała, konotowała posiada-
nie ziemi, dawała możliwość wskazania korzeni, podkreślała kultywowanie tradycji.
Obraz taki pozostał w pamięci zbiorowej, a co się z tym wiąże również współcześnie
przywołanie kulturowego obszaru wsi powala wskazać na elementy tworzące kanon
polskich wartości. Mowa tu o stabilności, poczuciu porządku, ciągłości kulturowej.
Motywy rustykalne można także pokazać w kontekście dzieł literackich, które we
fragmentach przywoływane są na kartach podręczników. Mowa o nawiązaniach do
kanonu literatury romantycznej oraz renesansowej literatury ziemiańskiej. Pozwala to
także kontekstualnie na rekonstrukcję niektórych mitów narodowych: mitu „złotej
wolności szlacheckiej” czy mitu sarmackiego.

W kontekście rustykalnego obrazu Polski trzeba także podkreślić, że nawet prze-
strzenie, które są znakiem industrialności ukazywane są częstokroć bez eksponowania
ich przemysłowości. Nacisk położony jest raczej na atrakcyjność architektoniczną
tych miejsc oraz przestrzenie zielone3.

Miasta, które są przywoływane przez autorów podręczników, także kreowane są
według stałego klucza. Dobór tych przestrzeni uzależniony jest od ważności miejsca,
                                                          

2 W podręcznikach zamieszczane są reprodukcje obrazów ukazujących pejzaż wiejski. Interesujące jest, że na
okładce najnowszej serii podręczników Hurra!!! Po polsku pojawiają się elementy wiejskiego pejzażu.

3 Jako przykład można przywołać aglomerację śląską. Ukazywana jest wyłącznie jako teren poddany
rewitalizacji – por. np. Hurra!!! Po polsku 3,  2009, s. 123.
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uwikłania w wydarzenia historyczne, które przynoszą chlubę narodowi, są wizytówką
bohaterskich czynów, szlachetnych idei lub są punktami, które obrane zostały jako sto-
łeczne. Miejsca te z jednej strony stanowią przestrzenie narodowych pielgrzymek, od-
czytywane są jako wskaźnik moralny, z drugiej strony stanowią rezerwuar pamięci
o „złotym wieku narodu”. W przestrzeniach tych wyodrębnione zostają punkty zna-
czące, które utożsamiane są z władzą, z porządkiem prawnym. Obszary/miejsca
przywołane na kartach podręczników pozwalają obcokrajowcom na wyodrębnienie
punktów dystynktywnych, które umożliwiają członkom polskiej społeczności umac-
nianie więzi społecznej. Dla cudzoziemca zaś wiedza ta pozwala na deszyfrację
kontekstu centrum/peryferie oraz rozumienie skojarzeń związanych z mitami naro-
słymi wokół konkretnych przestrzeni, np. mit Głogowa, Gdańska, Warszawy etc.

Dystans

Poznanie reguł dystansu kulturowego obowiązującego w danej kulturze daje wiedzę
na temat ograniczeń, a zarazem rozpościera obszary dialogu. Wiedza na temat dystansu
stanowi także (o czym często zapominamy) klucz do poznania obowiązujących reguł
tolerancji i solidarności. Pokazuje relację na linii „swój” – „obcy”. Ważne, by od razu
wskazać, że dookreślenie reguł dystansu kulturowego ma szczególną rangę w momencie
spotkania kultury polskiej z kulturami pozaeuropejskimi. Związane jest to z faktem, że
kultura polska, jak inne kultury Zachodu, wyrasta z paradygmatu racjonalizmu. Stąd
komunikacja reprezentantów kultury polskiej z przedstawicielami innych kultur europej-
skich jest łatwiejsza, ponieważ wszystkie one wywodzą się ze wspólnych wartości.
W przypadku zetknięcia z innym kontekstem kulturowym więcej jest punktów różnią-
cych niż wspólnych, konieczne zatem są bardziej szczegółowe dopowiedzenia.

By to uczynić, nauczyciel musi pamiętać o różnicach związanych z „odmiennym
rozumieniem pewnych kategorii mentalnych i obyczajowych” (Dąbrowski 2001,
70). By móc przybliżyć studentom wiedzę na temat kultury, której jest uczestni-
kiem/nośnikiem, musi jasno określić, „co jest moją kulturą, a co jest dla mnie kultu-
rą obcą oraz wzajemnych między nimi stosunków” (Dąbrowski 2001, 70).

Oczywiście, możemy w obszarze omawianego zagadnienia pozostać tylko w obrębie
problematyki dotyczącej dystansu kulturowego mającego charakter wymierny, bo prze-
strzennie związany z odległościami zachowywanymi podczas aktu komunikacji (dystans
intymny, indywidualny, społeczny, publiczny), o którym pisze w swoich pracach E. Hall
(por. Hall 2001, 145–160). W obszarze tekstów podręcznikowych zagadnienia te bezpo-
średnio poruszane są przez Ewę Bajor i Elizę Madej w książce Wśród ludzi i ich spraw
(por. Bajor, Madej 1998, 44–54 i 187–188). Także pośrednio przywoływane są w kon-
tekście lekcji dotyczących poznawania się, powitań oraz takich sytuacji komunikacyj-
nych, jak prośba czy kłótnia. Jako egzemplifikacja najlepiej może służyć podręcznik
autorstwa Magdaleny Szelc-Mays Coś wam powiem (por. Szelc-Mays 2002, 13–26).

Budowanie dystansu kulturowego można unaocznić poprzez analizę fragmentów
różnych tekstów kultury, które pozwalają na rekonstrukcję mitu gościnności. Rozpo-
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cząć można od Kroniki polskiej, analizując fragment dotyczący uczty u Piasta czy też
przyjęcia Ottona na dworze Bolesława Chrobrego. Można także posłużyć się wybra-
nymi fragmentami Pana Tadeusza czy nawiązaniami do dzieł Sienkiewicza. Teksty te
posłużą do rekonstrukcji zasady otwartości, która obowiązuje w kulturze polskiej.
Równocześnie da możliwość wskazania kulturowo zapisanych ograniczeń zasady
otwarcia kulturowego. Otwartość i przychylność obowiązuje tak długo, aż gość nie
złamie zasad etykietalnych oraz nie naruszy wartości obowiązujących w świecie go-
spodarza, nie przekroczy granicy czasowej związanej z długością goszczenia u kogoś
czy też porą składania wizyty.

Podręczniki w obszarze wskazania tych reguł milczą, zatrzymują się na podaniu
zasady wchodzącej w autostereotyp Polaka, że społeczność polska jest gościnna.
Dlatego konieczność przywołania tekstów literackich, które pozwolą na dopełnienie
tego obszaru interpretacyjnego.

Zwykliśmy, zarówno w recenzjach podręczników, jak i w posłowiach autorskich,
podkreślać, że proponowane cudzoziemcom pomoce zaopatrzone są w ma-
pę/przewodnik realioznawczy. Często jednak ogranicza się on do wskazania czasu
świątecznego, form wypoczynku, specyfiki polskich sklepów. Pamiętać należy, że
cudzoziemiec powinien otrzymać wiedzę na temat sposobów zachowania w prze-
strzeniach publicznych (głośność rozmowy, etykieta związana z kontaktami pomię-
dzy płciami, język ciała), ale także zarządzania czasem. Czas i zarządzanie nim ma
także uwarunkowania kulturowe (por. Hall 1999, 53–195). Inne są pory pracy
i wypoczynku w kulturze polskiej i np. włoskiej lub niemieckiej, odmiennie są godziny
posiłków itp. Student powinien zostać zapoznany zatem z tzw. geografią czasu.

Reasumując, cudzoziemiec uczący się języka polskiego i poznający meandry kultury
polskiej, zdaje się być skazany na los kolekcjonera. Zbiera elementy wiedzy w obszarze
interesujących go tematów, wyłuskuje i gromadzi to, co uzna (lub zostanie mu
wskazane) jako cenne. Jednakże, choć „kolekcjonowanie od dawna służy rozwijaniu
»ja« posiadacza, kultury i autentyzmu posiadania” (Clifford 1993, 12), to kolekcja
zostaje zawsze tworzona według wzorów kultury, której się jest reprezentantem.
Stąd nauczyciel i programy do nauczania kultury stają się swoistym pomostem mię-
dzy kulturami i stwarzają dogodny kontekst do zrozumienia Innego. Umacniają
także w przekonaniu, że „obecność kultury w procesie nauczania języka ojczystego
[…] jako obcego jest zawsze odwzorowaniem tego własnego wizerunku” (Garnca-
rek 2006, 77), czyli oferujemy cudzoziemcom opis własnej kultury widziany przez
punkty ważne dla nas, bo pozwalające pokazać różnice między naszym a obcym.

Proces „wejścia jednostki w obcą kulturę nie ogranicza się do nauczenia się języ-
ka. Jest on odpowiednim narzędziem, jednak dużo czasu musi upłynąć, zanim jed-
nostka będzie w stanie pojąć znaczenie zawarte w słowach, wyrażeniach i rytuałach”
(Guibernau 1996, 79). Stąd ogromna rola nauczyciela (tu w znaczeniu reprezentanta
polskiej kultury) w permanentnym wskazywaniu nowych kontekstów, dających
możliwość zrozumienia przez studenta świata Innego.
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A L E K S A N D R A  A C H T E L I K

N o t e s  o n  i n t r o d u c t i o n  t o  P o l i s h  c u l t u r e

The author of the article compares a foreigner studying Polish to the collector who creates an individual
set of notions about functioning patterns existing in Polish culture. In the article there are selected several
manuals designed for teaching Polish as a foreign language analyzed in the context of the cultural infor-
mation they contain. The author of the article is interested mostly in a category of cultural distance, the
space (geography and landscape) as a sign of creating national identity and refering to autostereotype.

B e m e r k u n g e n  z u r  B e g e g n u n g  m i t  d e r  p o l n i s c h e n  K u l t u r

Die Autorin vergleicht den Polnisch lernenden Studenten mit einem Sammler, der sich einen
individuellen Wissensschatz über die in der polnischen Kultur funktionierenden Mechanismen aneignet.
Im Rahmen des Artikels wurden ausgewählte Lehrbücher für den polnischen Fremdsprachenunterricht
hinsichtlich ihres Informationsgehalts über die Realien und Kultur Polens analysiert. Die Autorin
interessiert sich für die Kategorie der kulturellen Distanz, den Raum (Geografie und Landschaft) als
Symbol einer nationalen Identität sowie die Bezugnahme auf Autostereotype.


