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Leksykultura w ujęciu Roberta Galissona 
a nauczanie kompetencji kulturowej

Koncepcje nauczania kompetencji kulturowej w metodyce JPJO

Artykuł ten włącza się do dyskusji nad miejscem kultury w nauczaniu języka polskiego 
jako obcego (dalej: JPJO), która toczyła się na seminarium „Język a kultura w naucza-
niu języka polskiego jako obcego” (prowadzonym w Instytucie Studiów Polonijnych 
i Etnicznych UJ w Krakowie od lutego do czerwca 2003 roku). Jej rezultaty zostały 
opublikowane w tomie Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego pod redak-
cją W.T. Miodunki (Kultura w nauczaniu..., 2004). Artykuł stanowi uzupełnienie tej 
dyskusji o interesujące – jak się wydaje – podejście do nauczania kultury wypracowa-
ne w dydaktyce nauczania języka francuskiego jako obcego. Przedstawia dotychczas 
nieznaną szerzej w Polsce koncepcję nauczania kultury poprzez leksykę Roberta Galis-
sona (R. Galisson, 1991), profesora językoznawstwa i dydaktyki nauczania języka fran-
cuskiego jako obcego (Français Langue Étrangère – FLÉ) na uniwersytecie Sorbonne 
Nouvelle (Paris III). Początki tej koncepcji datują się na schyłek lat 80. i Galisson nadal 
rozwija ją wraz ze swymi współpracownikami. Jej praktycznym zastosowaniem jest, 
już wydany, słownik popularnych nazw handlowych – powszechnie we Francji znanych 
i najczęściej kojarzonych z francuską cywilizacją i kulturą (R. Galisson, J.-C. André, 
1998; por. A. Kacprzak, 2002) oraz będący w przygotowaniu słownik wyrazów (czy 
szerzej – jednostek leksykalnych) nacechowanych kulturowo, dla których R. Galisson 
ukuł termin Mots à Charge Culturelle Partagée – w skrócie C.C.P. (R. Galisson, w przy-
gotowaniu), który A. Kacprzak trafnie tłumaczy jako „wyrazy posiadające wspólny ła-
dunek kulturowy” (A. Kacprzak, 2002). Oba leksykony zostały pomyślane jako pomoc 
dydaktyczna dla cudzoziemców w zrozumieniu francuskiej kultury – tej kultury, którą 
autor nazywa „kulturą wspólną”.

Metodyka nauczania języka obcego (dalej: JO) sytuuje dotychczas nauczanie kultu-
ry w dwóch obszarach: w przestrzeni kultury, którą A. Kłoskowska nazywa wyższą, 
„uprawnioną” (A. Kłoskowska, 2005: 100–102), a którą R. Galisson opatruje terminem 
kultura „uczona” (savante; por. R. Galisson, 1987: 123–125, 1999: 488–489), oraz w ko-
munikacji międzyludzkiej jako składnik kompetencji komunikacyjnej. Każdy z tak rozu-
mianych rodzajów kultur niesie ze sobą inne treści nauczania i problemy dydaktyczne.
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Nauczanie kultury wyższej, uczonej, pociąga za sobą dwa pytania: pytanie o wybór 
prezentowanych w procesie nauczania faktów kulturowych (które byłyby reprezenta-
tywne dla jej całości) oraz pytanie o język dyskursu, w którym dokonuje się nauczanie/
/uczenie się kultury (A.B. Burzyńska, U. Dobesz, 2004: 119–121; G. Zarzycka, 2004b: 
154). Specjalne miejsce zajmuje w nim tak zwana lingwakultura – pojęcie wprowa-
dzone przez M. Agara, a spopularyzowane w Polsce przez G. Zarzycką i stosowane 
przez nią w jej poszukiwaniach teoretycznych i w praktyce nauczania kultury obco-
krajowców (G. Zarzycka, 2000: 45–50; 2004a). Do lingwakultury G. Zarzycka zalicza 
między innymi jednostki leksykalne wyrażające treści kulturowe – zarówno służące 
do mówienia o kulturze, jak i same będące nośnikami kultury (G. Zarzycka, 2004b: 
151, 155). Te elementy językowe nie należą jednak do słownictwa podstawowego na-
uczanego w pierwszej kolejności, co przesuwa nauczanie kultury wyższej – w języku 
docelowym – na poziom co najmniej średni (ogólny – B2, C1), czy nawet dopiero za-
awansowany (C2, D).

Innym jeszcze problemem związanym z nauczaniem kultury uprawnionej jest pyta-
nie, czy prezentować tylko „kanoniczne centrum kultury”, którego treści – jak podkre-
śla A. Kłoskowska – „nie w pełni i nie zawsze obowiązują członków wspólnoty naro-
dowej” (A. Kłoskowska, 2004: 100), czy też „rozszerzyć” repertuar nauczanej kultury 
na „zjawiska nie tak ściśle związane z kanonicznym centrum kultury” ze względu na 
„krążenie motywów wyższej, uprawnionej kultury pomiędzy poziomami”, tym bar-
dziej że „w miarę trawestacji tych motywów może się rozszerzać zakres ich odbioru” 
(A. Kłoskowska, 2004: 101). Świadoma tego problemu Zarzycka pisze o uwzględnianiu 
w Małym leksykonie kultury polskiej dla cudzoziemców kultury masowej (którą rów-
nież nazywa „popularną” – por. G. Zarzycka, 2004b: 159).

Jako składnik kompetencji komunikacyjnej kompetencja kulturowa nie jest wyróż-
niana jako osobne pojęcie metodologiczne, ale bywa włączana do kompetencji socjo-
kulturowej, na przykład przez A. Abbou (na drugim miejscu, po kompetencji języko-
wej, a przed kompetencjami: logiczną, argumentacyjną i semiotyczną), S. Moirand (na 
czwartym, ostatnim miejscu, po kompetencjach: językowej, dyskursywnej, referen-
cyjnej) i J. van Eka (na piątym, przedostatnim miejscu, po kompetencjach: językowej, 
socjolingwistycznej, dyskursywnej, strategicznej, a przed społeczną) (za Ch. Baylon, 
X. Mignot, 2005: 183–185), w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego 
(ESOK, 2003), a także przez W.T. Miodunkę, który – jako pierwszy – przedstawił pro-
pozycję programu nauczania kompetencji socjokulturowej w nauczaniu języka polskie-
go jako obcego na poziomie progowym (podstawowym, B1). Proponowany program 
obejmuje nauczanie kompetencji sensu stricto (nauczanie kontaktu słownego, niewer-
balnego, a także rytuałów społecznych) oraz wiedzę o Polsce i o polskim społeczeń-
stwie, ujętą w 12 tematów szczegółowych (W.T. Miodunka, 2004b: 97–117).
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Założenia podejścia Roberta Galissona do nauczania kultury 
w ramach dydaktyki JO

Na tle przedstawionych podejść do nauczania kultury w ramach dydaktyki języka ob-
cego koncepcję R. Galissona wyróżnia przyznanie rów nor z ę d nego  miejsca kulturze 
i kompetencji językowej w procesie nauczania JO. Koncepcję tę wyznaczają następują-
ce założenia:

ujęcie kultury poprzez nauczany język, pociągające za sobą postulat nierozdzie-
lania – sztucznego – języka i kultury, czyli integrację nauczania/uczenia się kodu 
i kultury (R. Galisson, 1987: 128; 1999: 494);
przyjęcie nowego rozumienia kultury jako materii nauczanej w ramach dydak-
tyki JO – jako kultury wspólnej, podzielanej – culture partagée, nazywanej też 
przez R. Galissona kulturą potoczną, codzienną (courante), co pociąga za sobą 
dychotomię: kultura uczona (savante) – kultura wspólna;
poszukiwanie sfer w języku, w których kultura, rozumiana właśnie jako wspólna 
(podzielana), przejawia się i w które się wpisuje (R. Galisson, 1999: 493); wyraża-
jące kulturę wspólną fakty językowe – a stanowi je przede wszystkim swoista dla 
każdego języka leksyka kulturowa – R. Galisson określił terminem „leksykultu-
ra” i przeciwstawił ją leksyce funkcjonalnej (R. Galisson, 1999: 478, 480, 494); 
włączenie gromadzenia i badania faktów językowych składających się na leksy-
kulturę do działu dydaktyki JO, nazwanej przez R. Galissona „pragmatyką lek-
sykulturową” – w ten sposób badania leksykultury oraz jej opis i interpretacja 
podlegają metodologii wypracowanej w pragmalingwistyce (R. Galisson, 1995: 
6–7; 1999).

 
W założeniach tych uwagę zwracają nowe pojęcia: „kultura wspólna”, „leksykultura” 

oraz sygnalizowany już wyżej „wspólny ładunek kulturowy”, tworzące instrumentarium 
metodologiczne koncepcji R. Galissona. Wymagają więc bliższego wyjaśnienia.

Pojęcie „kultura wspólna” stanowi istotne novum w podejściu do kultury. Nie należy 
jednak rozróżniać kultury wspólnej i kultury uczonej w taki sposób, jak rozróżnia się 
„kanoniczne centrum kultury” i jej peryferie (por. cytowane wyżej ujęcie A. Kłoskow-
skiej). Na pojęcie kultury wspólnej składają się – zdaniem R. Galissona – następujące 
cechy defi nicyjne odróżniające ją od kultury uczonej: 

jest to podstawowa kultura nabyta w sposób naturalny przez członków danej 
wspólnoty i dlatego ogromna większość ją posiada – stanowi zatem wspólny sub-
strat kulturowy danej zbiorowości; bywa i tak, iż w danej wspólnocie są tacy jej 
członkowie, którzy nie mają innej kultury niż właśnie takiej – w opozycji do elit 
kulturalnych narodu (A. Kłoskowska, 2005: 101);
nie jest nigdzie nauczana, a więc nie jest produktem szkoły; przeciwnie, nabywa się 
jej poza szkołą, w relacjach rodzinnych, społecznych w ramach danej wspólnoty;
kultury wspólnej uczymy się jak języka, poprzez naśladowanie, zanurzając się 
w nią, przesiąkając nią, jest nam wpajana; 
poddajemy się jej, gdyż nie jest nam objaśniana czy wyjaśniana i dlatego rządzi 
postawami, zachowaniami, zwyczajami, zbiorowymi reprezentacjami mentalny-
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mi członków danej wspólnoty przez to, że wymyka się świadomej kontroli tych, 
którzy ją posiadają;
nie jest opisana, tylko przeżywana, ujawnia się jako wspólny system wartości 
i przekonań danej zbiorowości; 
jest to kultura zachowań społecznych w danej grupie, bezpośrednio połączona 
z codziennym życiem – zbliża członków danej grupy i pomaga im żyć razem;
przez to, iż należy do całej grupy, kultura wspólna, wraz ze wspólnym językiem, 
stanowi identyfi kator grupy – warunkuje przynależność członków do wspólnoty 
i ich tożsamość zbiorową; stanowi znak m i lcz ą cego  rozpoznania między oso-
bami posiadającymi tę samą tożsamość zbiorową (R. Galisson, 1987: 121, 124–
–126, 131–132; 1988, 87–88);
jest obecna w zwyczajnym dyskursie potocznym – na każdy temat poza kulturą 
(R. Galisson, 1995: 6; 1999: 491) – i powszechnym zachowaniu się członków da-
nej zbiorowości (R. Galisson, 1987: 121).

Ponieważ kultura wspólna stanowi klucz do zrozumienia inności danej wspólnoty, 
uczenie jej cudzoziemców daje im dostęp do zrozumienia innych – członków zbioro-
wości, której języka nabywają, i stanowi warunek bycia przez nich zrozumianym. Jej 
znajomość pozwala cudzoziemcowi włączyć się do obcej zbiorowości, nieznajomość 
zaś – wyklucza go z niej; stanowi swoisty savoir-vivre wspólnoty (R. Galisson, 1987: 
124; 1988: 87). Kultura wspólna funkcjonuje w codziennym doświadczeniu, jest więc 
kulturą przejawiającą się w działaniu – R. Galisson nazywa ją kulturą-działaniem ujętą 
w leksyce potocznej komunikacji (R. Galisson, 1987: 126; 1999: 478–479, 490). Ten 
właśnie aspekt włącza kulturę wspólną w obręb badań pragmatyki językowej.

Dojście do tak rozumianej kultury wspólnej, nieopisanej, tylko przeżywanej, jest 
możliwe poprzez leksykulturę. Terminem tym R. Galisson określa jednostki leksykalne 
posiadające implicite – obok znaczenia (czy znaczeń) rozumianego (-ych) jako signi-
fi é danego znaku językowego, opisanego (-ych) w słownikach – pewien składnik kul-
turowy, wspólny ładunek kulturowy, którego rozumienie i użycie włącza rozmówcę 
w sytua cji komunikacji językowej do zbiorowości, do której należy nadawca, a któ-
rego niezrozumienie przez odbiorcę, przeciwnie, z tej wspólnoty mówiących wyłącza 
(R. Galisson, 1987: 128). Zadaniem dydaktyki JO staje się więc sporządzenie inwenta-
rza leksykultury, następnie jej badanie i opis – tak, aby mogła być przyswajana przez 
osoby uczące się danego języka obcego równocześnie z nauczaniem kodu. 

Kryteria wyznaczania leksykultury 

Które zatem fakty językowe zaliczają się, zdaniem R. Galissona, do leksykultury i czym 
różnią się od tego, co polskie prace dotyczące kultury w nauczaniu JPJO rozumieją jako 
elementy języka nacechowane kulturowo? Są one zresztą przez autorów polskich różnie 
nazywane, na przykład „leksyka z komponentem kulturowym”, „leksyka wywołują-
ca specyfi czne konotacje”, „leksyka tła” (A.B. Burzyńska, za W.T. Miodunka, 2004a: 
26), elementy „wyrażające treści kulturowe” i „kulturą uwarunkowane” (A.B. Burzyń-
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ska, U. Dobesz, 2004: 119), czy wreszcie wspomniana wyżej lingwakultura w pracach 
G. Zarzyckiej. Od leksykultury różni je z pewnością to, iż nie mają statusu ustabilizo-
wanego terminu, mają raczej charakter opisowy, ich różnorodność wynika z dbałości 
o wariantywność stylistyczną dyskursu naukowego. W pracach polskich uderza przede 
wszystkim fakt, iż badacze nie podają ich defi nicji jako terminów właśnie. Wyjątkiem 
jest tu pojęcie lingwakultury, którą G. Zarzycka określa za M. Agarem jako „silnie 
zespoloną całość języka i kultury”, jako „językowy obraz wartości, symboli, sensów 
charakterystycznych dla danego obszaru kulturowego” (G. Zarzycka, 2004: 436), ale 
i ta defi nicja jest zbyt ogólna. 

Natomiast leksykultura to według R. Galissona takie jednostki leksykalne – wyrazy 
i połączenia wyrazowe – które dla użytkowników języka posiadają – oprócz znaczenia 
(znaczeń) określanego (-ych) jako signifi é, którego (-ych) opis podlega semantyce, a któ-
ry R. Galisson nazywa wymiarem semantycznym znaku językowego – pewne treści 
kultury wspólnej, niebędące rezultatem rozwoju polisemicznego danej jednostki leksy-
kalnej, i dlatego słowniki niekonieczne je odnotowują. Ten wymiar znaku językowego 
R. Galisson określa jako pewną „wartość dodaną” do jego znaczenia podstawowego, to 
znaczy zwykle przywoływanego niezależnie od użycia w zdaniu, i nazywa „wspólnym 
ładunkiem kulturowym” – Charge Culturelle Partagée – C.C.P. (R. Galisson, 1987: 
128, 133–135). Wspólny ładunek kulturowy ujawnia się implicite w użyciu, w wypo-
wiedzeniu, w komunikacji językowej – i dlatego jego opis podlega pragmatyce. Stanowi 
więc wymiar pragmatyczny znaku językowego (R. Galisson, 1987: 131). Jego bliższa 
charakterystyka zostanie przedstawiona poniżej. 

Jak to już wyżej stwierdzono, jednostki leksykalne posiadające C.C.P. występują 
przede wszystkim w zwykłym dyskursie potocznym na każdy temat poza kulturą. 

Jako implicite kulturowe, wspólny ładunek kulturowy służy jako znak przynależno-
ści mówiącego do danej grupy, ma funkcję identyfi kującą mówiącego z tą grupą, z jej 
kulturą wspólną – pełni przez to rolę symboliczną (R. Galisson, 1987: 128, 139). Cu-
dzoziemcy natomiast odkrywają wspólny ładunek kulturowy wtedy, gdy wskutek jego 
nieznajomości spotyka ich niepowodzenie komunikacyjne (R. Galisson, 1999: 483). 

Przykładem wspólnego ładunku kulturowego dla Francuzów są między innymi wy-
razy:

r yba   obciążona implicite kulturowym ‘żart primaaprilisowy’ w wyrażeniu 
frazeologicznym poisson d’avril; ten wspólny ładunek kulturowy jest 
rozpoznawalny przez wszystkich francuskich rodowitych użytkowników 
języka czy osoby wzrastające w kulturze francuskiej;

r yba   dla niektórych mówiących – katolików – jest identyfi kowana z ‘praktyką 
religijną niejedzenia mięsa w piątek’ (R. Galisson, 1987: 128);

z upa   w wypowiedzeniu: M a nge  ta  so u pe  p o u r  d e ve n i r  c o m m e  Pa p a 
– „Jedz z up ę , żebyś był taki [domyślne: ‘duży, silny’], jak tatuś” jest 
uważana za ‘coś (pożywienie) związanego z faktem, iż dzieci dzięki niej 
rosną’ (R. Galisson, 1987: 134);

konwa l i a   przywołuje ‘1 maja we Francji’, ‘przynosi szczęście, i dlatego ofi aruje się 
ją na szczęście (w dniu 1 maja)’ (R. Galisson, 1988: 84).



56 Bronisława Ligara

W jakiej zatem warstwie leksykalnej będzie się mieścić leksyka charakteryzująca 
się posiadaniem pewnej wartości dodanej, określanej jako wspólny ładunek kulturowy? 
R. Galisson podkreśla, że leksykulturę należy wydobywać nie ze słowników, informu-
jących przede wszystkim o wymiarze semantycznym jednostki leksykalnej, ale z dys-
kursu potocznego – ze względu na jej pragmatyczny charakter ujawniający się tylko 
w użyciu oraz ze względu na to, iż jest nośnikiem kultury wspólnej. Dlatego też przy 
poszukiwaniu leksykultury badacz powinien się kierować następującymi kryteriami: 

są to jednostki leksykalne powszechnie znane wśród użytkowników języka, za-
tem najbardziej potoczne, bądź najczęściej używane;
są najmniej nacechowane, czyli znaczeniowo neutralne, ponieważ wtedy treść 
druga, będąca znaczeniem dodatkowym – kulturową wartością dodaną – daje 
się łatwiej zauważyć jako niemotywowana przez treść pierwszą, przez wymiar 
semantyczny znaku językowego; 
są aktualizowane, mobilizowane w użyciu bez wysiłku, łatwo przychodzą na 
myśl, ponieważ są w użyciu dużej grupy mówiących;
sytuują się w granicach słownictwa podstawowego danego języka (R. Galisson, 
1987: 133). 

Charakterystyka znaku językowego należącego do leksykultury 

Następnym krokiem badawczym będzie ustalenie kryterium pozwalającego zweryfi -
kować, czy zebrane wstępnie, intuicyjnie jednostki leksykalne stanowią rzeczywiście 
leksykulturę. Kryterium uznającym daną jednostkę leksykalną za należącą do leksy-
kultury jest – zdaniem R. Galissona – specyfi czna charakterystyka takiej jednostki 
leksykalnej jako znaku językowego. Zasadza się ona na tym, iż leksykultura czerpie 
z zasobu wyrazowego danego języka formę wyrazową – signifi ant. Obok zawartości 
semantycznej, która jest pierwszą treścią znaku językowego, jego signifi é, podlegającą 
semantyce, pojawia się jednak dla danego signifi ant nowa, druga treść, mobilizowana 
przez mówiących tylko w użyciu, i dlatego stanowiąca wymiar pragmatyczny tego lek-
sykulturowego znaku językowego.

Jak to już wyżej stwierdzono, tę właśnie drugą treść znaku językowego określa 
R. Galisson jako jego „wspólny ładunek kulturowy” – C.C.P. – nie utożsamia jej jednak 
z konotacją danego znaku językowego należącego do leksykultury1.

C.C.P. odróżnia od signifi é także i to, iż signifi é jest rezultatem relacji znak języko-
wy: referent, desygnat – relacji ustalonej przez nadawcę zbiorowego, jakimi są użyt-
kownicy języka, i dlatego mającej dla nich charakter obiektywny. Natomiast wspólny 
ładunek kulturowy jest produktem relacji znak językowy: użytkownicy języka i wy-
nika z subiektywnej interpretacji rzeczywistości przez nadawcę zbiorowego, doko-
nywanej poprzez znaki językowe, a nawet może stać się autonomiczny w stosunku do 

1 Ze względu na różne w lingwistyce podejścia do konotacji, gdy chodzi o przyznawanie jej charakteru, 
bądź indywidualnego – jak G. Mounin – bądź zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego – jak u L. Hjelmsleva 
(R. Galisson, 1987: 134–135). Dla wspólnego ładunku kulturowego istotny jest natomiast fakt, iż wyraża on 
treści – kulturowe – wspólnie podzielane przez mówiących należących do danej zbiorowości.

–

–

–

–
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signifi é – dlatego też C.C.P. w różnych językach różnią się od siebie (R. Galisson, 1987: 
134, 137–138).

Aktualizacja wspólnego ładunku kulturowego dokonuje się w użyciu, w dyskursie 
i wtedy pierwsza treść znaku językowego – jego signifi é – ulega neutralizacji. Włą-
czenie w dyskurs C.C.P. oznacza zmobilizowanie pewnej wiedzy wspólnej dotyczącej 
danej sytuacji kulturowej i wyłączenie innej (R. Galisson, 1987: 134). 

Zatem w charakterystyce znaku językowego należącego do leksykultury miejsce dla 
wspólnego ładunku kulturowego, implicite kulturowego, R. Galisson przyznaje o b o k 
signifi é i konotacji tego znaku językowego – jako jego wymiar pragmatyczny, a nawet 
od nich niezależny.

Gdzie szukać leksykultury?

W jakich zatem obszarach języka badacz – dydaktyk JPJO – może poszukiwać jed-
nostek leksykalnych, które dana wspólnota językowa obdarzyła wspólnym ładunkiem 
kulturowym? R. Galisson sytuuje je w trzech typach faktów językowych.

Wspólny ładunek kulturowy jest rezultatem gotowych, obiegowych, stereotypo-
wych sądów czy przekonań, których nośnikiem są pewne związki frazeologiczne – po-
łączenia zmetaforyzowane. Chodzi o takie obiegowe sądy czy opinie, które odnoszą się 
do (rzadziej) zalet i (częściej) wad ludzkich przypisywanych zwierzęcemu światu kul-
turowemu oraz obiektom nieożywionym: przyrodzie nieożywionej bądź artefaktom. 
Tego rodzaju obiegowe sądy powstają w ten sposób, że w pamięci zbiorowej następuje 
kojarzenie wad i zalet ludzi ze zwierzętami czy przedmiotami, które zaczynają je ucie-
leśniać. Wspólny ładunek kulturowy stanowią właśnie zalety i wady ludzkie przypisane 
przez daną grupę mówiących zwierzętom czy rzeczom: „Połączenia zmetaforyzowane 
obciążają te zwierzęta i rzeczy pewnymi treściami, które każdy rodowity użytkownik 
języka przywołuje w kontakcie (słuchowym czy wizualnym) z wyrazem, który odnosi 
on do danego obiektu czy rzeczy”2 (R. Galisson, 1988: 78–79). W ten sposób dla użyt-
kownika języka francuskiego „karp” przywołuje ‘milczenie, dyskrecję’, „zięba” (pin-
son) – ‘wesołość, wesołe usposobienie’, „naczynie” („dzban”, „garnek”) – ‘głuchotę’ 
(R. Galisson, 1988: 79). Wspólny ładunek kulturowy zawierają też frazeologizmy od-
noszące się do ludzkich zachowań w życiu społecznym, jak na przykład pleurer comme 
une Madeleine ‘płakać gorzkimi łzami’ (R. Galisson, 1999: 478). 

Wspólny ładunek kulturowy jest rezultatem automatycznego skojarzenia miejsca 
i wytwarzanego tam produktu o powszechnej w danej zbiorowości renomie. Powstaje 
w ten sposób grupa binarna łącząca miejsce z produktem; jako przykład autor podaje 
„musztardę z Dijon”, „porcelanę z Limoges”. Zachodzi w nich odwracalność skojarzeń: 
użytkownikom języka francuskiego miasto Dijon nasuwa na myśl ‘musztardę’, Limo-
ges – ‘porcelanę’ (R. Galisson, 1988: 79–80).

2 Des objets (fabriqués par l’homme), ou des choses (que la nature dispense) ont également servi de 
points d’ancrage à des locutions fi gurées qui, à leur tour, créditent ces objets ou ces choses de charges 
que tout natif mobilise au contact (auditif ou visuel) du mot qui réfère à l`objet ou à la chose (R. Galisson, 
1988: 79).
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Wspólny ładunek kulturowy stanowią: zwyczaje i tradycja (święta, uroczystości), 
a także zachowania, wierzenia i przekonania, przesądy oraz wspólna wiedza – jakie 
przywołują w społeczności mówiących pewne jednostki leksykalne. Na przykład we 
francuskiej wspólnocie językowej ‘chrzest’ nasuwają na myśl tradycyjne cukierki (dra-
gées) z tej okazji ofi arowywane, kukanie kukułki przywołuje przesąd na temat ‘bogac-
twa lub biedy’ (R. Galisson, 1988: 81–83).

Pozostaje jeszcze pytanie o metodę ustalania inwentarza jednostek leksykalnych 
stanowiących w danym języku leksykulturę, tak by ich lista nie była wyrywkowa czy 
przypadkowa. R. Galisson wskazuje na dwa możliwe podejścia do wyznaczania kor-
pusu składającego się na leksykulturę: semazjologiczne bądź onomazjologiczne. Za-
równo w jednym, jak i w drugim ujęciu materiał językowy zebrany przez badacza na 
podstawie jego własnej intuicji należy następnie poddać badaniom empirycznym na 
odpowiedniej grupie użytkowników języka – gdyż to oni w ostatecznym rozrachunku 
dokonują oceny, czy dana treść kulturowa – implicite kulturowe – jest dla nich, jako 
członków danej wspólnoty mówiących, wspólnym ładunkiem kulturowym, czy też nie. 
Postulat ten wynika z defi nicji leksykultury jako faktów językowych wyrażających kul-
turę wspólną danej zbiorowości. 

W ujęciu semazjologicznym, czyli postępowaniu badawczym od wyrazów do pojęć, 
punktem wyjścia mogą być już istniejące słowniki, z których badacz dokona ekscerpcji 
materiału językowego posiadającego wspólny ładunek kulturowy, to znaczy jednostek 
językowych wywołujących u mówiących skojarzenia z wyżej wskazanymi domena-
mi. Jako pytanie stawiane informatorom R. Galisson proponuje: „Co ci przychodzi na 
myśl, gdy słyszysz następujące słowo, słowa – poza tym znaczeniem, które znasz lub 
które występuje w słowniku?”, bądź „Z czym ci się kojarzy następujące słowo, słowa?” 
(R. Galisson, 1988: 83). Należy przy tym zaznaczyć, że słabą stroną ujęcia semazjolo-
gicznego jest pewne ograniczenie materiału wyjściowego stanowiącego podstawę po-
zyskiwania obiektu badań – leksykultury – do jednostek leksykalnych umieszczonych 
w ekscerpowanym słowniku (R. Galisson, 1988: 84–85). 

Drugie podejście – onomazjologiczne, czyli od pojęć do słów – polega na wytypo-
waniu pól tematycznych związanych z człowiekiem jako centrum. Wynika stąd hipo-
teza, iż są one z tego powodu bardziej obciążone wspólnym ładunkiem kulturowym. 
R. Galisson wyróżnia dwa główne pola: 

cz łow iek  i  p r z e s t r z e ń   z podpolami: ciało ludzkie, życie wewnętrzne, środowi-
sko bliższe (ożywione i nieożywione), środowisko dalsze, 
czynności i działalność (zawodowa i rozrywka), życie 
(społeczne, polityczne, kulturalne, religijne), przemiesz-
czanie się, państwo (edukacja, wymiar sprawiedliwości, 
armia);

cz łow iek  i  cz a s   z podpolami: etapy życia ludzkiego, święta i pory roku, 
historyczne punkty odniesienia i postaci historyczne 
(R. Galisson, 1988: 85–87).

Przy ujęciu onomazjologicznym pytanie postawione informatorom będzie następu-
jące: „Jakie słowo (słowa) kojarzy (kojarzą) ci się z... (tu następuje pojęcie z wybranego 
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podpola)” lub „Jakie słowo przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz... (tu następuje pojęcie 
z danego podpola)”, a także „Które spośród tych wyrazów kojarzą ci się z czymś innym 
niż znaczenie, które znasz i które podaje słownik?” (R. Galisson, 1988: 87).

Niezależnie jednak od przyjętej metody pozyskiwania leksykultury – semazjolo-
gicznej czy onomazjologicznej – jest to zawsze metoda badania znaczenia – w tym wy-
padku dodatkowego sensu odnoszącego daną jednostkę leksykalną do kultury wspólnej 
– tak, jak pojmują je użytkownicy języka, jak ono w ich świadomości funkcjonuje. 
Zabiera semantykę specjalistom i oddaje ją użytkownikom języka. Podkreślenie fak-
tu, iż rozumiany w duchu kultury wspólnej kulturowy wymiar jednostek leksykalnych 
– C.C.P. – jest rezultatem relacji znak językowy – użytkownicy języka i wynika z ich 
subiektywnej interpretacji rzeczywistości, gdyż to oni wyposażają znak językowy 
w dodatkową treść znamienną dla kultury (wspólnej), włącza leksykulturę w obszar ba-
dań pragmatyki, którą R. Galisson nazywa pragmatyką leksykulturową i którą uważa 
za gałąź metodyki nauczania języków obcych (R. Galisson, 1999: 477).

Badanie leksykultury będzie przebiegało od obserwacji faktów leksykulturowych 
w kontekście sytuacyjnym na odpowiednio dużej grupie ankietowanych: R. Galisson 
postuluje, aby dopiero 80% takich samych odpowiedzi potwierdzało istnienie dodatko-
wego znaczenia nacechowanego kulturowo (R. Galisson, 1988: 83 i przypis 26). Jest to 
więc postulat „badań przeprowadzanych w terenie”, zaś opis tak zebranej leksykultury 
powinien zawierać jej dokumentację (słownikową i inną, na przykład pozyskaną przez 
Internet) oraz interpretację, która zwracałaby uwagę na źródło powstania dodatkowego 
sensu kulturowego i wartości, które go wyjaśniają (R. Galisson, 1999: 481). 

Uwagi końcowe 

Przedstawiona koncepcja leksykultury R. Galissona przynosi nową propozycję badania 
związków języka i kultury, opartą na zasadzie nierozdzielania dwu obiektów badań 
– kultury i języka (R. Galisson, 1999: 489, 494). Ta nowa propozycja badawcza wyzna-
cza równocześnie nowe podejście w nauczaniu kultury w ramach dydaktyki JO. Ponie-
waż powstało ono w ramach glottodydaktyki francuskiej, a więc języka tak zwanego 
światowego, otwiera nauczanie języka obcego i kultury na perspektywę europejską. 
Na nierozdzielanie nauczania języka i kultury po raz pierwszy zwrócił uwagę P. Gę-
bal, przyswajając nauczaniu JPJO dorobek niemieckiej Landeskunde – języka również 
światowego (P.E. Gębal, 2004: 74, 85–86, 130–132, 134–138). 

Właściwe badania powinna jednak najpierw poprzedzić refl eksja nad punktami 
wspólnymi między koncepcją leksykulturową R. Galissona a polskimi podejściami do 
nauczania kultury obcokrajowców. Takim punktem wspólnym jest na przykład uza-
sadnienie teoretyczne nierozdzielania kultury i języka, pokrywające się z założeniem 
i hipotezami lingwistyki kulturowej w ujęciu J. Anusiewicza (J. Anusiewicz, 1995: 64–
–69), dalej niektóre elementy programu nauczania kompetencji socjokulturowej (W.T. 
Miodunka, 2004b). Następnie metoda onomazjologiczna pozyskiwania leksykultury 
w polach i podpolach związanych z człowiekiem jako centrum wykazuje w niektórych 
punktach pewne zbieżności z tematyką kulturową zalecaną do nauczania kultury, wska-
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zaną przez A.B. Burzyńską i U. Dobesz (A.B. Burzyńska, U. Dobesz, 2004: 122–127), 
W.T. Miodunkę (W.T. Miodunka, 2004b: 113–114), a także G. Zarzycką i M. Jelonkie-
wicza (G. Zarzycka, 2004b; G. Zarzycka i M. Jelonkiewicz, 2004). Należałoby również 
bardziej szczegółowo rozważyć, jak się przedstawia wprowadzone przez R. Galissona 
pojęcie wspólnego ładunku kulturowego w stosunku do – z jednej strony – stosowanego 
przez G. Zarzycką pojęcia lingwakultury, a z drugiej – do pojęcia konotacji, tak jak je 
defi niuje i stosuje w swoich badaniach J. Bartmiński (J. Bartmiński, 2006). 

Na tle istniejących już podejść do nauczania kultury w ramach dydaktyki JPJO – 
które mają ciągle jeszcze charakter raczej postulatywny niż jasno określoną materię 
i metody nauczania – koncepcja leksykultury R. Galissona przedstawia się jako pierw-
sza koncepcja całościowa nauczania zintegrowanego języka i kultury, i to na każdym 
poziomie nauczania3. 

Wymaga teraz praktycznego zastosowania w pracach empirycznych, gdyż to one do-
piero wskażą, co jest leksykulturą dla polskich użytkowników języka – by następnie uczyć 
jej cudzoziemców jako instrumentu zapewniającego im powodzenie komunikacyjne4 . 

Niniejszy artykuł miał na celu przyswojenie nauczaniu JPJO zdobyczy teoretycz-
nych nauczania języka francuskiego jako obcego – podobnie jak P.E. Gębal przyswoił 
glottodydaktyce polskiej zdobycze nauczania języka niemieckiego jako obcego. Wobec 
braku tradycji w nauczaniu kultury powiązanej z nauczaniem JPJO jest to bardzo racjo-
nalne rozwiązanie. 
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