
Polonistyka za granicą.
Biuletyn Polonistyczny 10/28, 147-168

1967



V. RÓŻNE

1. POLCNISTmi ZA GRABICA,

A. Polonistyka w święcie

Układ stosunków politycznych na arenie międzynarodowej po 
r. 1945 wpłynął bardzo pomyślnie na rozkwit slawistyki. Przy
czynił się również w niemałym stopniu do pogłębienia zainte
resowań polonistyką oraz do rozbudowy uniwersyteckich katedr 
i seminariów polonistycznych. Oto syntetyczny przegląd polo
nistycznych ośrodków naukowych i zainteresowań polonistycz
nych w świecie.

a. Polonistyka w święcie socjalistycznym

ZSRR. Wśród państw obozu socjalistycznego studia poloni
styczne oraz ośrodki naukowe zajmujące się polonistyką są 
szczególnie rozbudowane w Z w i ą z k u  R a d z i e c 
k i m .  Poza uniwersytetami- i wyższymi szkołami pedagogiczny
mi zainteresowanie .filologią i literaturą polską występuje rów
nież w Akademii Nauk ZSRR, i to zarówno w Instytucie Litera
tury Światowej im. Gorkiego w Moskwie, w Sekcji Krajów Demo
kracji Ludowej, gdzie literaturą polską zajmują się A,Piotrow
ska i J.Staniukowicz, jak w Instytucie Sł owiano znawstwa, w 
Sekcji Literatur Słowiańskich i w Sekcji Języków Słowiańskich, 
zatrudniających polonistów: prof. I.S.Millera, B.Stachiejewa, 
J,Górskiego, V.Witt, W.Choriewa, T.Agapkinę, N.Władimirską i 
Z.Struczkową. W planach Instytutu przewidziane jest wydanie 
w 1968 r. popularnego "Zarysu literatury polskiej" w języku 
rosyjskim, obejmującego całą historię naszej literatury - od 
średniowiecza aż po rok 1965 /obj. ok. 65 ark. druku/.
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W Akademii Nauk USER w Kijowie, w Instytucie Literatur 
zainteresowania polonistyczne wykazuje prof. G.Werwes.

Jeśli chodzi o ośrodki uniwersyteckie, to sekcje poloni
styczne istnieją w Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Lwowie i 
Wilnie. Na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Moskiewskiego 
Sekcja Polonistyczna reprezentowana jest aż przez dwie kate
dry: Katedrę Języków Słowiańskich, pracującą pod kierunkiem 
prof. S.Bernsteina, hułgarysty uwzględniającego w swych wy
kładach również problematykę polską, oraz Katedrę Literatur 
Słowiańskich, pod kierunkiem doc. H.Cybienko.Plany wspomnia
nych katedr przewidują pracę nad podręcznikami do nauki ję
zyka polskiego /pod kier. st.wykł. A.Poswianskiej/ oraz pra
cę nad podręcznikiem historii literatury polskiej. Zajęcia z 
języka polskiego prowadzi w Uniwersytecie Moskiewskim st. 
wykł. Z.Chołonina.

W Leningradzie polonistyczny zastęp pracowników nauko
wych skupia Katedra Filologii Słowiańskiej tamtejszego Uni
wersytetu. Historię literatury polskiej wykłada doc. W.Obo- 
lewicz, zajęcia praktyczne z języka polskiego prowadzą asy
stenci: W.Zołotowa, A.Epstein i J.Matusowicz. Poza tym zain
teresowania polonistyczne przejawiają również pracownicy In
stytutu Literatury Rosyjskiej /Dom Puszkina/ oraz Wydziału 
Historyczno-Filologicznego Instytutu Pedagogicznego inuA.Her- 
cena.

Literaturą polską zajmuje się też Katedra Filologii Sło
wiańskiej Uniwersytetu Kijowskiego, zatrudniająca literatu
ro znawców-p o loni stów: doc. S.Lewińską, J.Bułachowską i W.Wie- 
dinę. Zajęcia praktyczne z języka polskiego prowadzi w tym 
Uniwersytecie M.W.Sosnowska.

Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Lwowskiego, 
pracująca pod kierunkiem doc. M.Onyszkiewicza, językoznawcy 
i polonisty, zatrudnia następujących polonistów: J.Łozińskie- 
go, doc. S.Maślaka, K.Trofimowicza i J.Grykę.

W Wilnie Katedra Polonistyki istnieje w tamtejszym Pań
stwowym Instytucie Pedagogicznym i pracuje pod kierunkiem wy
kładowcy G.Rakitskiego, językoznawcy, polonisty. Polonisty
czne zajęcia językoznawcze prowadzą: H.Gustina, I.Kaszkarowa
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i A.Kaupuż, zajęcia z literatury polskiej - wykł. M.Lemberg i 
asyst. M.Niedźwiedzka.

Czechosłowacja. W C z e c h o s ł o w a c j i  zainte
resowania filologią, literaturą i kulturą polską skupiają się 
w Instytucie Języków i Literatur Czechosłowackiej Akademii 
Nauk /zakłady w Pradze i w Brnie/ oraz w katedrach slawisty
cznych uniwersytetów w Pradze, Brnie i Ołomuńcu. Szczególnie 
ważnym ośrodkiem slawistycznym jest Instytut Słowiański Aka
demii Nauk w Pradze, pracujący pod kierunkiem prof. J.Dolan- 
sky’ego. Instytut ten posiada Pracownię Słownika Polsko-Czes- 
kiego, kierowaną przez k.n. K.01ivę, oraz zatrudnia history
ków literatury polskiej: J.Beckę i k.n. A.Mieštana, pracują
cych pod kierunkiem znakomitego znawcy historii literatury i 
kultury polskiej prof. K.Krejcego. Pracownicy Instytutu po
dejmują szereg indywidualnych prac z zakresu polonistyki lub 
z zakresu kontaktów polsko-czeskich. Warto tu nadmienić o i- 
stnieniu specjalnej komisji przy PAN i CSAV, złożonej z języ
koznawców polskich i czechosłowackich, której zadaniem jest 
koordynacja badań i współpraca slawistów obu państw.

W Uniwersytecie Praskim zainteresowania polonistyczne prze
jawiają dwie katedry: Katedra Slawistyki,kierowana przez prof. 
K.Horalka, oraz Katedra Języka Czeskiego, kierowana przez prof.
A.Jedlička. W Katedrze Slawistyki problematyką polonistyczną 
zajmują się: prof. A.Dostal, językoznawca-komparatysta, oraz 
asystenci - k.n. 0.Bartoš, pracujący nad literaturą polską 
przełomu XIX i XX w., T.Bešta, interesujący się językoznaw
stwem polskim, k.n. J.Petr, zajmujący się językoznawstwem sło
wiańskim, komparatysta, oraz L.Řeháček, poświęcający uwagę 
przede wszystkim stosunkom językowym polsko-czeskim.

Katedra Slawistyki Uniwersytetu w Brnie, którą kieruje 
prof. J.Kurz, zatrudnia asystentów zajmujących się literaturą 
polską /J.Krystynek i J.Pelikan/ oraz asystentów o zaintere
sowaniach językoznawczych polonistycznych,komparatystów/J.Bau
er i doc.dr A.Lamprecht/.

Katedrą Slawistyki w Ołomuńcu kieruje prof. Jahn, znawca 
języka staro-cerkiewno-słowiańskiego; zajęcia z języka pol
skiego prowadzi doc. J.Damborski oraz doc. H.Jechova,zajmują
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ca się historią literatury polskiej. Lektorat języka polskie
go prowadzi od września I966 r. dr B. Bartnicka z Uniwersytetu 
Warszawskiego.

W Uniwersytecie w Bratysławie przy Katedrze Slawistyki i- 
stnieje Studium Polonistyczne, którym kieruje doc. Simon Qn- 
druš. Językoznawstwo polskie wykłada prof. J.Stanislav,lekto
rat języka polskiego prowadzi obecnie mgr H.Ivaničkova./O za
interesowaniach polonistycznych pracowników tegoż Uniwersyte
tu por. "Biuletyn Polonistyczny" nr 2.1, s.119-126/.

NBP. Zainteresowania polonistyczne w N i e m i e c 
k i e j  R e p u b l i c e  D e m o k r a t y c z n e j
koncentrują się w instytutach s lawistycznych uniwersytetów w 
Berlinie, Lipsku, Jenie, Halle i Rostocku oraz w Akademii 
Nauk. Instytut Slawistyczny Akademii Nauk, kierowany przez 
rusycystę prof. H.Bielfeldta, zatrudnia m.in. dra F.Hinze, o- 
pracowującego spuściznę po wielkim kaszubologu F. Lorentzu, 
asyst, dra E.Reichtsiegel i dra T.Witkowskiego.W zakresie li
teratury działa zespół, w którym polonistykę reprezentują: H. 
Olechowski i Dickman.

Instytut Slawistyczny Uniwersytetu Berlińskiego, kierowa
ny również przez prof. H.Bielfeldta, posiada odrębną Katedrę 
Polonistyki; zajęcia polonistyczne prowadzą na niej historycy 
literatury: prof. V.Falkenhahn i doc. dr A.Herman, lektoraty 
natomiast - R.Schwartz. Od trzech lat przebywa też w Uniwer
sytecie Berlińskim wykładowca polonista z Uniwersytetu War
szawskiego dr K.Lausz.

W odróżnieniu od berlińskiego ośrodka polonistycznego, 
gdzie polonistyka jest głównym przedmiotem studiów, w Uniwer
sytecie Lipskim filologia polska jest tzw. przedmiotem pobo
cznym. Lipskim Instytutem Slawistycznym kieruje prof. R. Fi
scher, bohemista; Instytut zatrudnia dwu lektorów języka pol
skiego: W.Reinholdta i, od jesieni I966, dra J.Rurawskiego z 
Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym lektoraty polonistyczne 
w Uniwersytecie Lipskim prowadzone są na Wydziale Ekonomicz
nym /przez G.A.Krampitza, historyka literatury/ oraz w Uni
wersyteckim Instytucie Tłumaczy /przez M.Meschganga/.
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W pozostałych, uniwersyteckich instytutach, slawistycznych 
NRD poloniści reprezentowani są znacznie słabiej. W Jenie In
stytutem Slawistycznym kieruje filolog płd.-słowiański prof. 
Peukert, lektorem i wykładowcą literatury polskiej jest asy
stent E.Tempel. W Halle w tamtejszym Instytucie Slawistycznym 
literaturę i gramatykę historyczną języka polskiego wykłada 
kierownik tegoż Instytutu prof. E.Hausier, slawista - kompara- 
tysta. W najbliższym czasie obsadzony będzie przez stronę pol
ską lektorat języka polskiego. Wreszcie w Rostocku Instytutem 
Slawistycznym kieruje rusycysta dr H.Raab; zajęcia polonisty
czne prowadzi tam 0.Müller.

Jugosławia. Z państw obozu socjalistycznego silnie roz
budowane naukowe ośrodki polonistyczne posiada również J u 
g o s ł a w i a .  Polonistyka występuje przy slawistyce na ÏÏ- 
niwersytetach w Belgradzie, Zagrzebiu, bublanie i Skopje oraz 
w Serbskiej Akademii Nauk w Belgradzie, posiadającej Pracow
nię Słownika Polsko-Serbochorwackiego pod kierunkiem ara Kre- 
gimira Georgijevicia.

Uniwersytecki Zakład Języków Wschodnich i Zachodnich Sło
wiańskich w Belgradzie, kierowany przez prof. R.Lalicia, po
siada odrębną Sekcję Polską, w której pracują historycy lite
ratury zajmujący się kontaktami polsko-serbochorwackimi: prof. 
Dj.Živanović, prof. S.Subotin i asyst. M.Topić, cæaz 
dr Wł.Lubaś z Polski i V.Mitrinović.

W Uniwersytecie Zagrzebskim Seminarium Slawistycznym kie
ruje dr Al.Fiaker, kierownikiem Sekcji Polonistycznej jest dr 
Z.Malic.

W Lublanie wykłady polonistyczne prowadzi R.Stefanova,le
ktorem jest mgr Wł.Łaciak z Polski.

Katedrą Slawistyki Uniwersytetu w Skopje kieruje prof,
В.Markov. Zajęcia historycznoliterackie prowadzi asyst.T.Bel- 
cev, językoznawcze - dr W.Pianko z Polski. /Szerzej o zainte
resowaniach polonistycznych pracowników uniwersytetów Jugo
sławii traktuje artykuł zamieszczony w "Biuletynie Polonisty
cznym'1 nr 21, S.I27-I3O/.
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Węgry. Polonistyka na W ę g r z e c h .  koncentruje się 
7 dwu ośrodkach uniwersyteckich: w Budapeszcie i Debrecenie, 
oraz w sekcjach: Slawistycznej i Literatur Słowiańskich Wę
gierskiej Akademii Nauk.

W Instytucie Slawistycznym Uniwersytetu Budapeszteńskiego 
istnieje Sekcja Filologii Polskiej. W rozwoju tej placówki da
je się jednak poważnie odczuć brak samodzielnych pracowników 
naukowych polonistów. Zajęcia prowadzi lektor z Łodzi mgr ZJái- 
chalski.

Podobnie przedstawia się sytuacja w Instytucie Slawistycz
nym w Debrecenie, kierowanym przez prof.'B.Sulan. Lektorat ję
zyka polskiego prowadzi tam językoznawca-komparatysta dr J.Dob- 
rovszki. Uniwersytet utrzymuje stały kontakt z UMCS w Lublinie.

Rumunia. Polonistyka w R u m u n i i  rozwija się wy
łącznie w Bukareszcie, mianowicie w Instytucie Językoznawstwa 
Rumuńskiej Akademii Nauk, gdzie podjęto pracę nad słownikiem 
polsko-rumuńskim pod kierunkiem prof. Iliescu i dra Al.Brinzca, 
oraz w Katedrze Języka i Literatury Polskiej tamtejszego uni-? 
wersytetu, kierowanej przez prof, dra I.Chitimię,historyka li
teratury, autora kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu kul
tury i literatury polskiej. Asystentami Katedry są: V.Žeglyn-
ski, E.Linz, J.Petrica i in. Lektorat języka polskiego prowa
dzi mgr S.Gogolewski z Łodzi.

Ośrodkiem polonistycznym jest również Bukareszteński In
stytut Historii Literatury i Folkloru, z którym współpracują 
prof. I.Chitimia i mgr S.Velea. Lektorat języka polskiego pro
wadzi i tam mgr Gogolewski.

Bułgaria. Polonistyka w B u ł g a r i i  koncentruje 
się wyłącznie w Sofii, w Bułgarskiej Akademii Nauk /w pracach 
nad słownikiem polsko-bułgarskim pod kierunkiem prof.I.Lekova/ 
oraz w dwu katedrach slawistycznych tamtejszego uniwersytetu:

1/ w Katedrze Językoznawstwa i Etnografii Słowiańskiej, kie
rowanej przez prof. I.Lekova, komparatystę uwzględnia
jącego również polską problematykę językoznawczą; asy
stentem Katedry jest S.Ivancev, który odbył w Warszawie 
specjalizację polonistyczną; lektoraty języka polskiego
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prowadzą: S.Radeva i dr H.Orzechowska z Uniwersytetu 
Warszawskiego.

2/ W Katedrze Literatur Słowiańskich, kierowanej przez 
prof. E. Georgijewa, komparatystę; wykłady z historii 
literatury polskiej prowadzi prof. К.Kujew,autor sze
regu prac z tego zakresu; problematyka polonistyczna 
występuje również w pracach prof. P.Dinekowa,wykłada
jącego literaturę starobułgarską.

Chiny. Z socjalistycznych państw pozaeuropejskich polo
nistyka reprezentowana jest również w C h i n a c h .  W U- 
niwersytecie Pekińskim przy Instytucie Języka Rosyjskiego i- 
stnieje Sekcja Polska. Katedry języka polskiego istnieją rów
nież przy I i II Pekińskim Instytucie Języków Obcych /wcho
dzą w skład wydziałów języków Europy Wschodniej/. Zadaniem 
instytutów jest kształcenie tłumaczy. Zajęcia lektarskie pro
wadzą m.in. delegowani z Polski: mgr T.Jeromin /I Instytut/ 
i mgr Al.Zajda /II Instytut/.

b. Polonistyka w śwlecie kapitalistycznym

Spośród europejskich krajów obozu kapitalistycznego nau
kowe ośrodki slawistyczne i polonistyczne posiadają zwłasz
cza następujące państwa: Francja, Włochy, Niemiecka Republi
ka Federalna, Austria i Wielka Brytania.

Francja. We F r a n c j i  zainteresowania poloni
styczne koncentrują się przede wszystkim w Paryżu,na Uniwer
sytecie i w Szkole Języków Wschodnich. Przy Uniwersytecie i- 
stnieje kilka placówek, których pracownicy dają wyraz swym 
zainteresowaniom filologią polską. Uniwersyteckim Instytutem 
Slawistycznym kieruje historyk-rusycysta prof.R.Portal. Ka
tedrę Literatury Polskiej prowadzi znakomity tłumacz polskiej 
poezji romantycznej i autor m.in. monografii o Słowackim, 
prof. J.Bourilly. W Katedrze Literatury Francuskiej XVIII w. 
wybitnym znawcą literatury polskiej jest prof. J.Fabre. Lek
torat języka polskiego prowadzi na Sorbonie J.Trznadel z 
Warszawy. Poza wspomnianymi katedrami przy uniwersytecie pa
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ryskim istnieje Ośrodek Kultury Polskiej, kierowany obecnie 
przez doc. dra St.Frybesa.

W Szkole Języków Wschodnich w Paryżu Sekcją Polską kie-r 
ruje prof. E.Decaux, zajęcia polonistyczne prowadzą prof. M. 
Laran i M.Szurek-Wisti.

Osobna katedra polonistyczna w obrębie Instytutu Slawi
styki istnieje również na uniwersytecie w Nancy. Wykłady z 
języka i literatury polskiej prowadzi prof.Z.Markiewicz,lek
toraty - mgr D.Maniewska z Poznania.

Poza wymienionymi polonistycznymi placówkami naukowymi 
lektoraty języka polskiego prowadzone są w następujących o- 
środkach uniwersyteckich Francji: w Aix-en-Provence, Borde
aux, Grenoble, Lille, Lyonie, Tuluzie, Strasburgu i Clermont 
-Ferrand. W Aix-en-Provence lektorat języka polskiego istnie
je przy Katedrze Slawistyki, kierowanej pi'zez rusycystę prof. 
P.Garde; lektorat prowadzi mgr J.Nowakowska z Łodzi. W Bor
deaux Instytutem Slawistycznym kieruje prof. G.Luciani, hi
storyk literatury, rusycysta, zajmujący si£ również literatu
rą polską; lektorat języka polskiego prowadzi p. Ulatowska- 
Micińska. W Grenoble kierownictwo Katedry Historii Nowożyt
nej sprawuje polonista prof. Jobert, autor szeregu prac z 
zakresu historii Polski; lektorat języka polskiego prowadzi 
dr St.Jaworski z Krakowa /lektor opłacany przez władze pol
skie/. W Lille Katedrą Języków i Literatur Słowiańskich kie
ruje rusycysta N.Weińbein; lektorat języka polskiego na uni
wersytecie, w tamtejszym Instytucie Katolickim i w Szkole 
Dziennikarskiej prowadzi M.Godlewski /lektor opłacany przez 
władze polskie/. W Lyonie Katedrą Języka i Literatur Słowiań
skich kieruje rusycysta prof.Erhard; lektorat języka pol
skiego prowadzi mgr B.Szabłowska. W Tuluzie przy Katedrze 
Slawistyki asystentem jest dr E.Marek, lektorat języka pol
skiego prowadzi dr M.Benda. W Strasburgu Katedrą Literatur 
Słowiańskich kieruje prof. R.Triomph, historyk literatury,ru
sycysta; lektorat języka polskiego prowadzi dr. J.Styczek z 
Warszawy. W Clermont-Ferrand Katedrą Języków Słowiańskich 
kieruje prof.Perms; lektorat języka polskiego prowadzi mgr
C.Rowiński z Warszawy. /0 polonistyce we Francji por.”Biule- 
tyn Polonistyczny” nr 24, S.111-114/.
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Włochy. Polonistyczne zainteresowanie naukowe we W ł o 
s z e c h  koncentrują się w ośrodkach uniwersyteckich, w 
katedrach względnie instytutach filologii słowiańskiej, czy 
na wydziałach języków i literatur obcych w Rzymie»Florencji, 
Mediolanie, Neapolu, Padwie, Turynie i Wenecji.

W Rzymie przy Katedrze Filologii Słowiańskiej uniwersy-? 
tetu, kierowanej przez prof. R.Picchio, lektorat języka pol
skiego prowadzi dr I.Mamczarz, romanistka z Polski. W Rzymie 
znajduje się też stacja naukowa PAN, Biblioteca Polacca,kie
rowana przez prof. Br.Bilińskiego.

We Florencji Studium Polonistycznym na Wydziale Litera
tury i Filologii uniwersytetu kieruje prof. Č.Verdiani; lek
torat języka polskiego prowadzi mgr J.álaski z Uniwersytetu 
Warszawskiego.

W uniwersytecie mediolańskim lektorat języka polskiego 
prowadzą: dr A.Zieliński z Warszawy i M.Czubek-Grassi. Lite
raturze polskiej poświęca wiele uwagi prof. Meriggi. Katedrą 
Filologii Słowiańskiej w Uniwersytecie Katolickim w Mediola
nie kieruje polonista Sante Graciotti.

W uniwersytecie neapolitańskim prof, kontraktowym języka 
i literatury bułgarskiej, języka serbochorwackiego i litera
tury jugosłowiańskiej oraz języka i literatury polskiej jest 
Dan Danino di Sarra. Lektorat języka polskiego prowadzi dr 
St.Piekut.

W uniwersytecie padewskim dyrektorem Instytutu Filolo
gii Słowiańskiej jest prof. A.Cronia, slawista, serbokroaty- 
sta. Lektorat języka /dofinansowywany przez władze polskie/ 
prowadzi dr Luigi Cini.

W Turynie na Wydziale Literatury tamtejszego uniwersyte
tu wykładowcą kontraktowym języka i literatury polskiej jest 
prof. Marina Bersano-Begey.

W Wenecji uniwersytecki Wydział Języków i Literatur Ob
cych posiada Katedrę Języka i Literatury Rosyjskiej kierowa
ną przez prof. Evel Gasparini, który jest zarazem profeso
rem kontraktowym języka i literatury polskiej.

Istnieje również Instytut Filologii Słowiańskiej na uni-* 
wersytecie pizańskim,kierowany przez prof.Leonida Gancikova. 
Nie ma jednak na tym uniwersytecie zajęć polonistycznych.
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NEF, W N i e m i e c k i e j  R e p u b l i c e  F e 
d e r a l n e j  naukowe zainteresowania polonistyczne kon
centrują się w seminariach i instytutach slawistycznych uni
wersytetów w Kolonii, Monachium, Getyndze, Heidelbergu, Ber
linie Zachodnim, Bonn, Erlangen, Frankfurcie n/M., Kilonii, 
Moguncji, Münster, Marburgu, Hamburgu, Fryburgu! Saarbrücken,

W Kolonii Uniwersyteckim Seminarium Slawistycznym kieruje 
prof, R.Olesch, polonista, językoznawca, autor szeregu prac z 
dialektologii polskiej; lektorat języka polskiego prowadzi 
M,Weber,

W uniwersytecie monachijskim .Seminarium Filologii Słowian» 
skiej i Bałtyckiej prowadzi prof, E.Koschmieder, językoznawca- 
polonista; historię.literatury polskiej wykłada J.P.Grasse,a- 
systentką jest dr H.Nakonetschna,

W Getyndze Uniwersyteckim Seminarium Slawistycznym kieru
je prof, M.Braun, slawista-rusycysta, interesujący się też 
literaturą polską. Językoznawstwem polskim zajmuje się nato
miast prof, I.Mahnken i dr H.Pollok, literaturą polską - dr 
E.Keizer; lektorat języka polskiego prowadzi H.Kneip.

W Heidelbergu Uniwersyteckim Instytutem Slawistycznym kie
ruje prof, D.Tschizewskij, historyk literatury, autor prac o 
tematyce polskiej; lektorat języka polskiego prowadzi A, de 
Vinzenz. W Heidelbergu wychodzi też trzy razy w roku czaso
pismo "Mickiewicz-Blätter,f pod redakcją znakomitego tłumacza 
i znawcy literatury polskiej H.Buddensiega.

W Berlinie Zachodnim Uniwersyteckim Seminarium Slawisty
cznym kieruje prof, V.Kiparski, językoznawca-komparatysta.Li
teraturę polską wykłada doc. H.Bauer; lektorat ję^ka polskie
go prowadzi N.^amerau.

W Bonn kierownikiem Uniwersyteckiego Seminarium Slawisty
cznego jest prof, M.Woltner, wykładowcą literatury polskiej i 
lektorem języka polskiego - doc. A.Triller, historyk litera
tury.

W Erlangen Uniwersyteckim Seminarium Slawistycznym kieru
je W.Lettenbauer, wykładający też literaturę polską.

We Frankfurcie nad Menem Uniwersyteckie Seminarium Slawi
styczne prowadzone jest przez prof, A. Ramme lmey era, rusy cystę;
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wykłady prowadzi prof. O.Horbatsch. /0 polonistycznym ośrod
ku frankfurckim por. "Biuletyn Polonistyczny", nr 21, s. JÎ- 
133/.

W Kilonii Seminarium Slawistycznym kieruje prof.U.Busch.
W Mogunckim Instytucie Europy Wschodnie wykładowcą języ

ka polskiego jest prof. Neumann.
Seminarium Słowiańsko-Bałtyckim Uniwersytetu w Münster 

kieruje prof. E.Dickenmann, asystentem jest dr V.Pohl; lek
torat języka polskiego prowadzi dr Kulleschitz.

W Magdeburgu lektorem języka polskiego jest dr H.Rothe.
W Hamburgu Seminarium Slawistycznym kieruje prof. W.Ger

hardt, lektorat prowadzi E.Cichorski.
We Fryburgu kierownikiem Seminarium Slawistycznego jest 

prof. W.Lettenbauer, asystentem - dr J.Mrosik; lektorat języ
ka polskiego prowadzi A.Mieštan z Pragi.

W Saarbrücken tamtejszym Instytutem Slawistycznym kieruje 
prof, dr H.RÖsel.

Austria. W A u s t r i i  najbardziej rozbudowane są 
ośrodki slawistyczne uniwersytetu w Wiedniu. Na Wydziale Fi
lologii istnieje Instytut Filologii Słowiańskiej, kierowany 
przez prof, dra J.Hamma, językoznawcę-komparatystę, interesur- 
jącego się również historią języka polskiego. Historię lite
ratury polskiej wykłada prof. G.Wytrzens. Przy Instytucie i- 
stnieje również lektorat języka polskiego, prowadzony przez 
Z.Zielińską z Krakowa.

Osobnym instytutem slawistycznym Uniwersytetu Wiedeńskie
go jest Institut für Osteuropeische Ge schichte, kierowany przez 
prof. W.Leitscha.

W Uniwersyteckim Instytucie Tłumaczy wykłady z języka pol
skiego prowadzi dr D.Schlassg.

W Wiedniu działa też Ost- und Südosteuropa Institut.
Poza Wiedniem zainteresowania polonistyczne koncentrują 

się w uniwersytecie w Gratz, w tamtejszym Seminarium Slawis
tycznym, kierowanym przez prof. J.Matla, komparatystę,history
ka literatur słowiańskich. Językoznawstwem polskim zajmuje się 
R.Aitzetmüller, autor szeregu recenzji polskich prac lingwi
stycznych; uniwersytecki lektorat języka polskiego prowadzi 
R.Staszko.
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Warto też wspomnieć o zainteresowaniach polonistycznych, 
historyka literatury prof. H.Holma z uniwersytetu w Insbruku.

Wielka Brytania. Studia slawistyczne i zainteresowania 
polonistyczne w W i e l k i e j  B r y t a n i i  koncen
trują się również w szeregu ośrodków uniwersyteckich: w Cam
bridge, Londynie, Glasgow, St.Andrews, Oxfordzie i Nottingham.

W uniwersytecie w Cambridge, na Wydziale Slawistycznym 
kierowanym przez prof. Elizabeth M.Eill, istnieje Sekcja Fi
lologii polskiej - asystentem jest A.Bennett.

W uniwersytecie londyńskim, w Schoool of Slavonic and 
East European Studies, istnieje Sekcja Polska, prowadzona 
przez dra J.Pietrkiewicza.

Ważnymi ośrodkami polonistycznymi w Londynie są również 
Polish Cultural Institut, Polish Book Department i Polish 
Library.

Na uniwersytecie w Glasgow istnieje Wydział Slawistyki i 
Języków Europy Wschodniej, zatrudniający polonistę-dra JJ)ąb- 
rowskiego.

Sekcję Polską w uniwersytecie w St.Andrews prowadzi dr
S.R.Seliga.

W Sekcji Filologii Słowiańskiej na uniwersytecie oxfor- 
dzkim kurs języka polskiego prowadzi prof. Auty.

W Nottingham uniwersytecką Sekcją Języków Słowiańskich 
kieruje prof. dr J.L.Fennel; lektorat języka polskiego pro
wadził tam przez kilka lat dr L.Kukulski z Warszawy.

Poza tym warto nadmienić, iż na uniwersytetach w Edynbur
gu, Manchester, Liverpool* i Leeds istnieją sekcje rusycysty- 
czne.

Poza wymienionymi państwami, również w mniejszych kra
jach Europy zachodniej i północnej, jak w Belgii,Szwajcarii, 
Hiszpanii, Norwegii, Holandii, Danii, Szwecji i Finlandii, 
znajdują się ważne ośrodki studiów slawistycznych i ogniska 
zainteresowań filologią polską.

W B e l g i i  zainteresowania polonistyczne koncen- 
trują się głównie w uniwersytecie w Brukseli.Brukselskim In
stitut de Philologie et d*Histoire Orientales et Slaves kie
ruje prof. C.Backvis, znakomity znawca literatury i kultury



polskie j, autor licznych, prac .W Instytucie wykłada się historię 
cywilizacji i ustroju narodów słowiańskich oraz historię lite
ratur słowiańskich; problematyka polska zajmuje w tych wykła
dach poczesne miejsee.Lektorem języka polskiego jest dr M.Pan
kov/ski, emigrant,poeta,historyk literatury,tłumacz poezji pol
skiej na język francuski i autor dobrej antologii poezji pol
skie j .Zajęcia z językoznawstwa słowiańskiego prowadzą: prof.
B.Uńbegaun i dr M.Malin.

Poza tym na uniwersytecie w Liège zainteresowania polską 
problematyką literacką przejawia rusycysta, historyk litera
tury prof. Ch.Hyart.

W S z w a j c a r i i  zajęcia slawistyczne prowadzone 
są w uniwersytetach w Zurychu, Bemie, Bazy lei,Lozannie, Fry
burgu i Genewie. Ważnym ośrodkiem polonistycznym jest Zurych, 
gdzie uniwersyteckim Seminarium Slawistycznym kieruje prof. 
Brang, zaś lektorat języka polskiego prowadzi T.Sarnecki. I- 
stnieje tu również studenckie Koło Miłośników Polski, liczące 
ok. JO członków, przeważnie słuchaczów Wydziału Matematyczno- 
Fizycznego.

W berneńskim uniwersyteckim Seminarium Slawistycznym prob
lematyką polską interesują się: dr R.Schwertfeger i prof. Re- 
gamey /wykładający również na Uniwersytetach w Lozannie i Fry
burgu/.

W Bazylei literaturę polską wykłada prof. dr.Schreader.
W H i s z p a n i i  lektorat języka polskiego i wy

kłady z kultury polskiej prowadzone są na uniwersytecie w Ma
drycie przez prof. G.Makowiecką.

W N o r w e g i i  Instytutem Slawistycznym wOslo kie
ruje prof. Ch.Stang, slawista, komparatysta; lektorat prowa
dzi tam G.Dałrn Rihnan.

W H o l a n d i i  studia slawistyczne istnieją w dwu 
uniwersytetach: w Amsterdamie i Leiden.

Amsterdamskim uniwersyteckim Seminarium Slawistycznym kie
ruje prof. C.L.Ebelling, rusycysta. Wykłady z języka polskie
go i historii literatury polskiej prowadzi dr T.Eekman,histo
ryk literatury, rusycysta, posiadający również specjalizację 
polonistyczną.
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W Leiden kierownikiem Katedry Historii Literatury Sło
wiańskiej jest prof .Karel van het Reve, kierownikiem Katedry 
Języków Słowiańskich - prof. Stert H.Kuipers, wprowadzający 
do swych wykładów problematykę polonistyczną.

Poza tym na uniwersytecie w Utrechcie istnieje Katedra 
Filologii Rosyjskiej.

W D a n i i  działają dwa instytuty slawistyczne: na
uniwersytetach w Aarhus i Kopenhadze. Instytutem Slawistycz
nym w .Aarhus kierował przez długie lata znakomity slawista i 
polonista, zmarły niedawno prof, dr A.Stander-Petersen,obec
nie kierownikiem jest prof.Svane; lektorat języka polskiego 
prowadzi dr E.Możejko z Krakowa.

W Kopenhadze Instytutem Slawistycznym kieruje rusycysta 
prof, dr C.Stief, językoznawstwem polskim zajmuje się adiunkt 
Krystyna Netteberg, lektorat języka, poi skie go prowadzi R.Helt- 
berg.

W stadium organizacyjnym są studia polonistyczne na uni
wersytecie w Odensee.

W S z w e c j i  studia slawistyczne istnieją przy u- 
niwersytetach w Sztokholmie, Uppsali, Göteborgu i Lund.

W sztokholmskim Instytucie Slawistycznym zainteresowania 
polonistyczne przejawiają: kierownik Instytutu, historyk li
teratury prof. N.A.Nilsson, zasłużony tłumacz współczesnej 
poezji polskiej, oraz językoznawca prof. Arumaa.Lektorat ję
zyka polskiego prowadzi dr W.CienkowskL /również w Uppsali i 
Göteborgu/.

W Uppsali Instytutem Slawistycznym kieruje prof. J.Try- 
puóko, językoznawca, polonista.

Instytut Slawistyczny w Lund prowadzony jest przez języ
koznawcę, komparatystę prof. К.0.Falka, lektorat języka pol
skiego prowadzi tam dr J.Nalepa z Poznania.

W Göteborgu Seminarium Slawistycznym kieruje prof. G.Ja
cobson, językoznawca ze specjalnością zachodniosłowiańską, 
tłumacz prozy polskiej, autor słownika polsko-szwedzkiego i 
szwedzko-polskiego.
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W F i n l a n d i i  istnieje Katedra Slawistyki na Wy
dziale Filozofii -uniwersytetu w Helsinkach., kierowana przez 
prof. Kiparskiego, slawistę zajmującego się także językiem pol
skim. Polską problematyką literacką interesuje się tu również 
doc. dr M.Widnas. W kwietniu 1965 r. otwarto na tym uniwersy
tecie lektorat języka polskiego, prowadzony przez mgra J. Lon- 
czaka z Uniwersytetu Warszawskiego.

W pozaeuropejskich państwach świata kapitalistycznego stu
dia slawistyczne i polonistyczne koncentrują się głównie w USA 
i Kanadzie.

USA. Szczególnie bogato reprezentowana jest polonistyka 
na uniwersytetach w S t a n a c h  Z j e d n o c z o n y c h .

W University of California /Berkeley/ Katedrą Slawistyki 
kieruje prof. F. J.WhitfiJâ, rusycysta, zajmujący się również 
problematyką polonistyczną; historię literatury polskiej wykła
dają: Cz.Miłosz i prof .L.L.Thomas, język polski - Jadwiga Mauzer.

W Harvard University /Cambridge/ Katedrą Slawistyki kieru
je prof. H.G.Lunt, językoznawca, komparatysta; literaturę pol
ską wykłada tu prof. W.Weintraub, lektorat języka polskiego 
prowadzi W.Dziewanowska.

W University of Wisconsin /Madison/ istnieje Wydział Stu
diów Słowiańskich.

W University of Pennsylvania /Filadelfia/ wykłady z histo
rii literatury polskiej prowadzi prof. M.Giergielewicz, lekto
rat języka polskiego - M.Zagórska-Brooks.

W Columbia University /New York/ językoznawstwo słowiań
skie wykłada prof. G.Shevelov, literaturę polską - prof ,H.Segel

W University of Chicago /Chicago/ językoznawstwo słowiań
skie, z szerokim uwzględnieniem problematyki polskie j,wykłada
ją doc. E.Stankiewicz i dr Z.Gołąb z Krakowa, Katedrę Historii 
Literatui7 Polskiej prowadzą prof. dr T.Terlecki i M.Kuncewi
czowa; kurs elementarny języka polskiego - Z.Wierchun.

W Indiana University/Bloomington/ elementarny kurs języka 
polskiego i przegląd literatury polskiej prowadzą TatianaSklan- 
czenko i Fr.Lyra.

W Sekcji Języków Nowożytnych uniwersytetu w Bostonie ist
nieje lektorat języka polskiego prowadzony przez E.Surwiłło.
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W University of Miami /Coral Gabes/ zajęcia polonistycz
ne prowadzi prof. T.Malinowski.

W Wayne State University /Detroit/ istnieje Seks ja Języ
ków Słowiańskich, i Wschodnich; język i literaturę polską wy
kłada prof. E.Ordon, historyk literatury i tłumacz.

W Waszyngtońskim Georgetown University zajęcia polonis
tyczne prowadzi prof. St.Biliński.

W University of Michigan /Ann Arbor/ kurs języka polskie
go i literatury polskiej prowadzą D.Welsh i Jerzy Krzyżanów- 
ski.

W University of California /Los Angeles/problematyką pol
ską zajmuje się prof. С.Tarnowski, rusycysta; kurs literatu
ry i języka polskiego prowadzi H.Birnbaum.

W Yale University /New Haven/ problematykę polską u- 
względnia językoznawca doc. M.A.Schenker.

W University of Washington /Seattle/kurs literatury pro
wadzi rusycysta prof. W.Erlich, kurs języka polskiego - 
O.Pritsak.

W Urbanie Sekcją Slawistyczną kieruje prof. Z.Polejewski.
Poza tym lektoraty języka polskiego istnieją na uniwer

sytetach w Providence, Boulder, Pittsburgu, Cambridge Springs 
Penn oraz w Syracuze.

Kanada. W K a n a d z i e  katedry slawistyczne ist
nieją przy uniwersytetach w Vancouver, Tor onto, Montre alu, Ot
tawie, Edmonton, Saskatoon i Winnipeg. Z wymienionych Uni
wersytetów zajęcia polonistyczne prowadzi Toronto, gdzie i- 
stnieje odrębna katedra polonistyki /lektor D.Bieńkowska/; 
Montreal - na tamtejszym Uniwersytecie Katolickim wykłady z 
historii literatury polskiej prowadzą prof. T.Domeradzki i 
mgr K.Rowicki, zajęcia z języka polskiego - dr L.Raocewicz- 
-Zubkowski; Ottava - Sekcją Polską w obrębie slawistyki uni
wersytetu kieruje W.Litwinowicz i prof. К.Bida. Warto zazna
czyć, iż w Montrealu istnieje również kanadyjski oddział Po
lish Institute of Arts et Sciences.

Poza tym w państwach pozaueropejskich polonistyka repre
zentowana jest również w I z r a e l u  - na uniwersytecie 
w Jerozolimie. Kierownikiem Seminarium Slawistycznego jest
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tam prof. dr J.H.Polotsky, wykłady z języka polskiego prowa
dzi prof. M.Altnauer, językoznawca-komparatysta.

doc.dr Zbigniew Sudolski
Artykuł niniejszy został opracowany w oparciu o ma

teriały znajdujące się w posiadaniu Studium Języka i 
Kultury Polskiej dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie 
Warszawskim. Podaje on jedynie wykaz polonistycznych 
ośrodków zagranicznych oraz sygnalizuje indywidualne 
zainteresowania polonistyczne wśród pracowników nauko
wych, nie ukazując wszakże struktury i rozmiarów stu
diów polonistycznych w poszczególnych krajach.

Redakcja "Biuletynu1*»pragnąc możliwie na bieżąco 
informować swoich Czytelników o tych zagadnieniach,za
mierza stworzyć w piśmie nowy dział, który przynosiłby 
kronikę naukowego życia polonistycznego poza granicami 
Polski. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o 
nadsyłanie pod adresem redakcji informacji o podejmo
wanych i kontynuowanych pracach w zakresie historii li
teratury polskiej, jak również uzupełnień i ewentual
nych sprostowań nieścisłości, które mogły się wkraść 
do niniejszego artykułu, a za które autor i redakcja 
przepraszają Czytelników /Red./.

B. Kronika zagraniczna*

a/ University of Wisconsin i University of Illinois
W r. 1965 stopień doktorski na University of Wisconsin 

uzyskał pod moim kierownictwem Edward Czerwiński za pracę pt. 
"Theatre in Poland in the Light of >Dialog < ”.

Produkcja polska została omówiona w moim artykule: "Po
lish Letters 1965", ogłoszonym w "Books Abroad",Spring I966.

Bibliografia poloników za rok 1965, wykonana pod moim 
kierunkiąpi, ukazała się jako tom PMLA LXXXI, May 1966, a bi
bliografia polskich pozycji komparatystycznych - w "Yearbook 
of Comp, and General Lit.", XIV, 1965.
X W dziale tym zamieszczać będziemy nadsyłane do "Biuletynu" 

korespondencje dotyczące działalności poszczególnych wy
działów, seminariów lub sekcji polonistycznych /Red./.
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W programie wykładów University of Illinois w roku 1965- 
I966, prócz lektoratu języka polskiego dla początkujących i 
dla zaawansowanych /prowadzonego przez B.Kowerdana z Warsza
wy/, znajdował się cykl moich wykładów gościnnych dający prze
gląd literatury polskiej. W roku przyszłym na wykłady goś
cinne na temat baroku w literaturze polskiej przyjeżdża pro
fesor Wacław Lednicki.

Prof. dr Zbigniew Pole jewski

b/ Studia polonistyczne na Uniwersytecie Stanfordzkim 
/California/

Do Г.19 6О jedyny konkretny przedmiot w dziedzinie studiów 
slawistycznych stanowiło na Uniwersytecie Stanf ordzkim kilka 
elementarnych kursów języka, literatury i kultury rosyjskiej. 
Dopiero w Г.196О ustalono program studiów podyplomowych,pro
wadzących do doktoratu z zakresu języków i literatur słowiań
skich. Choć program ten opierał się zasadniczo na studiach 
rusycystycznych, przewidywano objęcie nim również nauki in
nych języków słowiańskich. Włączono więc w niego przede wszy
stkim postulat roboczej znajomości przez doktorantów jednego 
z języków południowosłowiańskich i jednego z zachodniosło- 
wiańskich. W pierwszym roku nie rozpoczęto, niestety, nauki 
tych przedmiotów. Dopiero w r.1961 uruchomiono elementarny 
kurs języka polskiego: pierwszym lektorem był Tadeusz Gasiń- 
ski, następnym zaś Irena Szwede. Kurs ten nabrał szczegól
nego znaczenia w r.1965, z chwilą zawarcia umowy o współpra
cy między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Stan- 
fordzkim, w myśl której to umowy kilku slawistów studiujących 
na Uniwersytecie Stanf ordzkim uczęszcza - w ramach swych stu
diów - przez jeden rok na Uniwersytet Warszawski.

Program doktoranckich studiów slawistycznych w Stanfor
dzie, kbóry zaczął wchodzić w życie w r.1960, próbuje zwięk
szyć znaczenie nierosyjskich kultur i literatur słowiańskich. 
Język i kultura polska odgrywa przeto ważną rolę w takich cy
klach nauczania Uniwersytetu Stanfordzkiego, jak: porównaw
cza literatura słowiańska epoki renesansu, baroku,, romantyz
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mu, symbolizmu itp. Ponadto od kilku lat prof.Stahlberger pro
wadzi wykład przeglądowy pt. "Wstęp do kultury polskiej".

Jest rzeczą oczywistą, że bezpośrednie zetknięcie się z ży
ciem Polski pozostawia na naszych studentach głębokie i trwałe 
wrażenie. Okazują oni w swej pracy szczególne zainteresowanie 
przedmiotami polonistycznymi; wymienię tu dla przykładu pracę 
magisterską "Porównawcze studium synchroniczne w zakresie skład
ni przyimków we współczesnym języku rosyjskim i polskim" /Ire
na Szwede/ oraz kilka prac doktorskich będących w przygotowa
niu: "Porównanie polskiego i rosyjskiego systemu przypadków" 
/Gijsbertus Koolemans-Beijnen/, "Szyk wyrazów w dzisiejszej po
prawnej polszczyźnie" /Tadeusz Gasiński/, "Stanisław Przyby
szewski a rosyjski ruch > dekadencki< " /Irena Szwede/.

Poza Wydziałem Filologicznym istnieje spore zainteresowa
nie tematyką polską również na Wydziale Historycznym. Spodzie
wamy się, że wzrastające zainteresowanie dziejami Europy wschod
niej pozwoli wkrótce na uruchomienie na Wydziale Historycznym 
cyklów zajęć dotyczących poszczególnych krajów. Tytuł jednej z 
niedawno ukończonych prac z tego zakresu brzmi: "Stany Zjedno
czone a Polska w okresie międzywojennym" /John Walker Kim
ball/, zaś obecnie przygotowywana jest praca pt. "Stosunki 
francusko-polskie na początku XIX w." /William Getz/.

Wymienić trzeba również duży zbiór materiałów dotyczących 
Polski opraćowywanych w Instytucie Hoovera do Spraw Wojny,Re
wolucji i Pokoju.

Wspomnieć w końcu wypada o działalności poszczególnych bi
bliotek Uniwersytetu Stanfordzkiego na polu nabywania materia
łów polskich do celów dydaktycznych i badawczych.Kustosz dzia
łu slawistycznego, Peter Kudrik, biegle włada językiem polskim 
i bacznie śledzi publikacje z zakresu literatury i filologii 
polskiej. Księgozbiory polskie w bibliotekach Stanfordu rosną 
szybko, stając się rzetelnym warsztatem naukowym,! w tej chwi
li starania bibliotek zmierzają do uzyskania pozycji rzadszych. 
Prócz bieżących zakupów nowych publikacji służą temu celowi co
roczne wizyty P.Kudrika w Polsce oraz umowy przewidujące stałą 
wymianę z instytucjami w Polsce. Mamy nadzieję, iż kontakty te 
z każdym rokiem będą się ożywiały i zacieśniały.

Informację nadesłał 
Peter Kudrik
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с/ Slaviscb.es Seminar der Universität Frankfurt ад Main 
/zob. BP, z.21, s.131-133/

Lektorat języka polskiego prowadziłem aż do letniego se
mestru 1.966 osobiście. Począwszy od semestru zimowego 1966/67 
prowadzi go mgr Stanisław Dyczkowski.

Ćwiczenia praktyczne w tych semestrach obejmowały, i na
dal obejmują, 4 kursy:

a/ dla początkujących, 
b/ dla zaawansowanych, 
с/ tłumaczenia z polskiego i na polski, 
d/ konwersacj ę.
Podstawą nauczania na kursach a/ i b/ był podręcznik: 

Z.Bastgen, "Let’s learn Polish", z przełożonymi na język nie
miecki ćwiczeniami, na kursach zaś с/ i d/ - wybrane teksty 
XIX i XX w. i urywki utworów pisarzy polskich wspomnianego o- 
kresu.

Równocześnie z ćwiczeniami praktycznymi prowadziłem, i o- 
becnie prowadzę, wykłady z zakresu historii literatuiy pol
skiej i języka polskiego /po niemiecku/:
semestr zimowy 1964/65: Die ukrainische Schule in der polni

schen Romantik 
semestr letni 1965: Polni sehe historische Grammatik
semestr zimowy 1965/66: A.Mickiewicz 
semestr letni I966: J.Słowacki
semestr zimowy 1966/67: Z.Krasiński.

Prowadziłem również odpowiednie tematycznie ćwiczenia w 
języku polskim i seminarium "Altpolnische Texte" w języku nie
mieckim — z krótkimi referatami w języku polskim lub niemiec
kim.

W bieżącym semestrze zimowym lektor języka polskiego, mgr 
Stanisław Dyczkowski, prowadzi 5 polskich kursów językowych: 

a/ dla początkujących, 
b/ dla zaawansowanych, 
с/ tłumaczenia na polski i z polskiego, 
d/ konwersacja,
e/ lektura i analiza opowiadań i urywków z powieści B.Pru

sa i H.Sienkiewicza.
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Kursy a/ i Ъ/ są prowadzone na podstawie tekstów podręcz
nika: Z.Bastgen, "Let’s learn Polish.", oraz podręcznika: 
V«Falkenhahn, J.Kotyczka, P.Haans, B.Ticłiek, "Język polski", 
cz.I-II. Na kursie d/ są czytane i omawiane urywki utworów 
J.Andrzejewskiego, M.Dąbrowskiej, J.Iwaszkiewicza, S.Mrożka, 
J.Putramenta, J.Tuwima, K.Gałczyńskiego.

Nad tematami z zakresu polonistyki pracuje trzech studen
tów /W.Steinkrüger, В.Hoffmann i D.Langer/.

Prof.dr O.Horbatsch

d/ Seminarium Slawistyczne Uniwersytetu w Kolonii
W ramach prac polonistycznych podejmowanych przez Semina

rium Slawistyczne Uniwersytetu w Kolonii powstały następujące 
książki:
R.Olesch, "Der Wortschatz der polnischen Mundart von St. An

nabe rg" , in "Veröffentlichungen der Abt. für Sla- 
vische Sprache und Literatur des Osteuropa-Insti
tuts", Berlin 1958/59 /Słownictwo dialektu polskie
go okolic Góry św.Anny, w: "Publikacje Sekcji Języ
ków i Literatur Słowiańskich Instytutu Wschodnio- 
Europe jskiego"/

R.Olesch, "Die Mundart von Chwalim in der früheren Grenzmark 
Posen-Westpreussen", Mainz 1956 /Dialekt Chwalimia 
w b.okręgu Grenzmark /Marchia Graniczna/ rejeneji 
Poznań - Prusy Zachodnie/

H.Schroeder, "Studien Uber Maurycy Mochnacki mit besonderer 
Berücksichtigung des deutschen JíiníitBMMMÄ*. Berlin 
1955 /Studia nad Maurycym Mochnackim, ze szczegól
nym uwzględnieniem wpływów niemieckich/

P.Nitsche, "Geographische Terminologie des Polnischen", w: 
"Slavistische Forschungen", 4, Graz-Köln 1964 /Ter
minologia geograficzna języka polskiego/ 

G.Kratzel,"Das 'Ęhomer Kantional von 1587 und seine deutschen 
Vorlagen", Köln 1963 /Kancjonał toruński z r. 1587 
i jego wzory niemieckie/.
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Należy ponadto wspomnieć o współpracy prof .Olescha w 
łym atlasie gwar polskich" oraz w edycjach tekstów kaszubi- 
skich: Krofey, "Geistliche Leider", 1586 /Pieśni duchowne/, 
Köln 1958; Pontanus, "Der kleine Katechismus", Danzig 1643 
/Mały katechizm/, КЫ п -Graz 1958.

Informację nadesłał 
Prof.R.Olesch

2. MIĘDZYNARODOWY KURS WAKACYJNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
DLA SLAWISTÓW

W dniach 21 sierpnia do I9 września I966 r. odbył się na 
Uniwersytecie Warszawskim XI Międzynarodowy Kurs dla Slawistów 
zorganizowany przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cu
dzoziemców. W tegorocznym Kursie, podobnie jak w latach u- 
biegłych, wzięli udział wykładowcy, lektorzy języka polskie
go, tłumacze oraz studenci z 16 krajów /Austria, Belgia,Buł
garia, CSRS, Francja, Holandia, Jugosławia,NRD,Norwegia, Ru
munia, Szwecja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, ZSRR/. 
Wśród około 100 osób biorących udział w Kursie, przeszło 1/3 
- to studenci, reszta - samodzielni i pomocniczy pracownicy 
naukowi instytutów i wydziałów slawistycznych oraz tłumacze. 
Większość kursantów przybyła do Polski na zasadzie umów kul
turalnych, część na podstawie stypendiów wymiennych, stypen
diów UW lub na zasadzie pełnej odpłatności. W Kursie uczestni
czyły również, w charakterze gości, osoby przebywające w tym 
czasie w Polsce na stażach naukowych, stypendiach oraz osoby 
prowadzące samodzielne badania naukowe.

Zgodnie ze zwyczajem Kurs odbywał się w dwu głównych o- 
środkach uniwersyteckich, tj. w Warszawie i Krakowie.Poza tym 
uczestnicy mieli możność zwiedzenia Wilanowa, Żelazowej Woli, 
Opoczna /zaznajomienie się ł folklorem ziemi opoczyńskiej/, 
Oświęcimia, Wieliczki, Nowej Huty i Zakopanego.

Podczas trwania Kursu, obok podstawowego cyklu wykładów i 
konserwatoriów językoznawczych i historycznoliterackich oraz


