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Własne badania prof. Pankowskiego obejmują zagadnienia ję
zyka literackiego po r. 1945.

Dr Alain v a n  C r u g t e n  kontynuuje badania nad 
twórczością S.I.Witkiewicza oraz nad odpowiednimi zjawiskami w 
innych literaturach. Prace te zostały już uwieńczone wydaniem 
rozprawy doktorskiej pt. "Witkiewicz - aux sources d’un théât
re nouveau", W tym samym roku ukazały się w jego tłumaczeniu: 
"L’Adieu à l’automne" ("Pożegnanie jesieni"' oraz "Théâtre com
plet" S.1.Witkiewicza, t. IV.

Równocześnie Alain van Crugten zajmuje się badaniem sto
sunków kulturalnych polsko-litewskich w XVI w.,biorąc za punkt 
wyjściowy "Kronikę" Macieja Stryjkowskiego.

W dniu 29 maja 1972, w ramach "X-ème Journée des Orienta
listes Belges", prof. Marian Pankowski wygłosił odczyt pt. "Kon
stanty Ildefons Gałczyński: une poésie qui rassure", zaś dr 
Alain van Crugten: "Les relations culturelles polono-lituanien- 
nes au XVI-e s.".

Prof. dr Marian Pankowski

POLONISTYKA W BERLINIE ZACHODNIM

Przy Katedrze Slawistycznej Uniwersytetuw Berlinie Zachod
nim istnieje lektorat języka polskiego, którego działalność o
granicza się w zasadzie do nauczania języka polskiego. Wykłady 
z teorii i historii literatury polskiej ani z historii języka 
nie należą do stałego programu nauczania - stąd też ograniczo
na liczba prac magisterskich i doktorskich z tej dziedziny.

Nauczanie języka polskiego w ramach lektoratu obejmuje za
równo studentów slawistyki, jak słuchaczy innych kierunków stu
diów, którzy uczestniczą w kursach dla zdobycia odpowiednich 
podstaw znajomości języka polskiego, potrzebnych d$ studiowa
nia lektury fachowej z danej dyscypliny. Znikoma część studen
tów uczęszcza na kursy ze względu na zaplanowany pobyt w Pol
sce .

Liczba studentów we wszystkich kursach (jest ich w zasa
dzie pięć' waha się w granicach od 25-3C w ciągu semestru,przy 
czym studenci filologii słowiańskiej stanowią zaledwie 1 / 3  o-
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gólnej liczby słuchaczy. Kursy w ramach lektoratu dostosowane 
są do stopnia opanowania Języka polskiego przez studentów i 
obejmują ćwiczenia z fonetyki i gramatyki opisowej, czytanie 
czasopism literackich, słuchanie audycji radiowych i konwer
sację.

Począwszy od drugiego kursu na lektoracie przeważa kon
wersacja nad ozytaniem i tłumaczeniem. Szczególnym zaintere
sowaniem cieszą się pisarze współcześni - dla przykładu można 
wymienić Mrożka, Andrzejewskiego, Brandysa, Różewicza, Iwasz
kiewicza - i historia literatury współczesneJ.W tym semestrze 
wykłady na ten temat prowadzi Witold Wirpsza.

Pakt, że polonistyka nie Jest samodzielną katedrą i że 
perspektywy zawodowe absolwentów slawistyki są raozej ograni- 
ozone - w przeciwieństwie do filologów rosyjskich, którzy w '  

większości wypadków kończą studia egzaminem państwowym, gwa
rantującym im zatrudnienie w szkole średniej - odbija się bez 
wątpienia na wynikach pracy lektoratu. .

Z prac naukowych planuje się tu obecnie następujące:
Dr Witold Kośny: Formen und Funktionen autobiographisohen E- 

rzfihlens in der polnischen Literatur(bis zur 
Romantik) - praca habilitacyjna.

E.H.Steiner: Die Spraohe der altpolnisohen Facetien Wort
bildung und Semantik - dysertacja.Promotorem 
Jest prof. dr H.BrEuer.

Rudolf Retz: Die polnischen Adjektiva auf -owny.

Prof. dr Manfred Podesohwik

POLONISTYKA W  BUŁGARII

W ramaoh studiów filologii słowiańskiej na uniwersytecie 
w Sofii istnieje specjalizacja polonistyczna,w której kształ
ci się 1 6 studentów na pierwszym roku, 2 3 - na drugim, 14 -
na trzecim i 17 - na czwartym, a więc łącznie 70; poza tym 
ok. 30 studentów uczęszcza na nadobowiązkowy lektorat Języ
ka polskiego.

W bieżącym roku akad. opracowywane są przez studentów na
stępujące prace dyplomowe:


