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O wybranych zwizkach frazeologicznych
jako noynikach wspólnej wiedzy kulturowej.
Wskazówki dla glottodydaktyki
Wprowadzenie
UlegajĊc idei integrowania nauczania języka z jednoczesnym poznawaniem
kultury kraju (bĊdŭ obszaru obejmujĊcego kilka krajów), w którym tym językiem się mówi, wielu glottodydaktyków zadaje sobie pytanie, w jaki sposób
najefektywniej poâĊczyý przyswajanie wiedzy językowej z wiedzĊ o kulturze.
Dostrzeůono bowiem znaczenie tâa kulturowego w procesie uczenia się
języka obcego: w podręcznikach do nauki języków obcych pojawiajĊ się
teksty opisujĊce specyficzne dla danego kraju zjawiska, jak np. nieobchodzone nigdzie indziej œwięta bĊdŭ potrawy typowe dla danego kraju czy regionu. Juů na tych przykâadach widaý, ůe aby móc mówiý o tego rodzaju
zjawiskach, naleůy poznaý takůe specyficzne p o j ę c i a , za którymi kryje się
o wiele więcej niů tylko sâownikowa definicja – to nierzadko tâo historyczne,
wiedza o zwyczajach dotyczĊcych sposobów obchodzenia œwiĊt czy o przekonaniach czâonków danej spoâecznoœci zwiĊzanych np. z magicznymi wâaœciwoœciami danej potrawy.
Przytoczone wyůej przykâady z obszarów wymagajĊcych znajomoœci specyficznego sâownictwa naleůĊ do zbioru leksyki majĊcej oczywiste odniesienie do kultury, dlatego teů nie sposób pominĊý jej w programie nauczania
języka jako obcego. Nasuwa się jednak pytanie, czy takie kategorie jak na
przykâad wspomniane tutaj „œwięta” lub teů „specyficzne potrawy” wyczerpujĊ zasób œrodków językowych, które powinny skâaniaý uczĊcego do nawiĊzywania do kultury kraju, którego języka on uczy? Wydaje się, ůe nie.
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English, spâaca w istocie dâug względem sâabej znajomoœci francuskiego
amerykaľskich redaktorów francuskiego postmodernizmu, ich niechęci do
idiomu New Criticism i ambicji nobilitowania sztuki postmodernistycznej
poprzez uniwersytecki ůargon, którego transfer z „October” do e-flux pociĊgnĊâ za sobĊ utratę juů nie tyle lingwistycznej, ile metodologicznej œwiadomoœci. IAE jest zjawiskiem kolonialnym: mimikrĊ poststrukturalistycznych
metafor, obnaůajĊcĊ stojĊce za nimi quasi-esencjalne dystynkcje spoâeczne.
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Ekphrasis and French Theory
The article is an analysis of the poetics, the origins and consequences of the global discourse
of contemporary art. Its source is seen in post-structuralist philosophy, popularized in America by ‘October’ magazine circle. The author argues partially with claims of A. Rule and D.
Levine from the article ‘International Art English. On the rise – and the space – of the art-world press release’ by extending the research with an American interpretation of French
poststructuralist and postcolonial studies. According to the autor this discourse is the mimicry of poststructuralist metaphors disclosing semi-essential social distinctions behind them.
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