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się polskiego" ma stać się podstawowym podręcznikiem używanym 

w pracy lektoratu języka polskiego w Pekinie.

Na podstawie informacji 
polonistów z Pekinu

opracował 
Wojciech Dekiel

PRACE POLONISTYCZNE W PRADZE

Na Uniwersytecie Karola w Pradze, w którym niedawno jesz

cze działał tak wybitny uczony, jak Kareł Krejci, polonistyka 

ma długą tradycję. Obecnie polonistyka ta jest włączona w ze

spół szeroko zakrojonych prac badawczych, dotyczących ogólnie 

pojętej slawistyki.

Dyrektorem Katedry Slawistyki na Wydziale Filozoficznym 

jest prof. Dan Petr, absolwent Uniwersytetu Dagiellońskiego, 

polonista-językoznawca i slawista. W dziedzinie dydaktyki na

dal czynny naukowo jest emerytowany od niedawna doc. Teodor 

Besta, również polonista-językoznawca, a w zagadnieniach histo

rii literatury polskiej specjalizuje się doc. Otakar Bartos. 

Wśród młodych slawistów jest dwoje polonistów: Katarina Pttsin- 

gerova - językoznawca i Dan Viton- literaturoznawca.

Ostatni rocznik studentów polonistyki ukończył naukę w 

1985 r. Powstało wtedy 6 dyplomowych prac polonistycznych:

- Porównanie czeskich przekładów "Wesela" Wyspiańskiego (Zu

zanna Ticha, promotor doc. 0. Bartos),

- Naukowe i publicystyczne prace prof. Mariąpa Szyjkowskiego 

opublikowane w czechosłowackich czasopismach w latach 1923-
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-1952 (Renata Svrcinova, promotor doc. 0. Bartos),

- Wyobrażenie wojny w powieściach Leopolda Buczkowskiego 

(Alicja Schmidtova, promotor 0. Viton),

- Portret literacki Haliny Auderskiej (Eliska Zigova, promotor 

D. Viton),

- oraz dwie prace językoznawcze z dziedziny frazeologii porów

nawczej polsko-czeskiej, których autorami były Ditka Hech- 

tova i Violetta Mróz, a promotorem doc. T. Besta.

W roku akad. 1985/86 nie było studiów polonistycznych, a 

lektorat języka polskiego prowadzono jedynie na kierunkach bo- 

hemistycznych na Wydziale Filozoficznym i na Wydziale Pedago

gicznym jako język słowiański do wyboru, obok bułgarskiego, 

serbsko-chorwackiego, słoweńskiego i macedońskiego.

W roku akad. 1986/87 podejmuje się kształcenie polonisty

czne pięciu studentów na Wydziale Filozoficznym. Zasadę studiów 

filologicznych na Uniwersytecie Karola jest równoczesne studio

wanie dwóch języków. Polonistyka jest obecnie łęczona z bohe- 

mistykę, ale dopuszcza się również łęczenie jej ze studiami ru-. 

sycystycznymi lub ze studiami z zakresu innych filologii sło

wiańskich. Program studiów jest w ogólnej formie wspólny dla 

wszystkich filologicznych kierunków. Przestrzega się zasady, że 

studenci maję 30 godzin zajęć tygodniowo, z czego po 10 przypa

da na każdę filologię, a 10 na inne, dodatkowe przedmioty. Stu

dia trwaję 5 lat, czyli 10 semestrów.

Na pierwszym roku polonistyki prowadzone sę wykłady z his

torii i kultury polskiej, nauki o literaturze oraz wprowadzenie 

do językoznawstwa. Sę też ćwiczenia z historii literatury pol

skiej, z fonetyki i fonologii oraz praktyczny lektorat języka 

polskiego. Na drugim roku kontynuowany jest wykład z historii 

literatury polskiej z ćwiczeniami oraz lektorat, wprowadza się
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wykład i ćwiczenia z gramatyki opisowej języka polskiego. Na 

trzecim roku słuchacze studiuję wszystkie trzy przedmioty, a 

ponadto w ciągu szóstego semsetru prowadzone sę zajęcia z his

torii języka polskiego i z teorii* przekładu. Na IV roku kończy 

się wykład i ćwiczenia z historii literatury polskiej po siód

mym semestrze, lektorat jest kontynuowany w mniejszym wymiarze 

godzin, natomiast przez cały rok trwają ćwiczenia w tłumacze

niu i przekładzie, a na ósmym semestrze wykłada się problema

tykę współczesnej Polski. Przez IV i V rok prowadzi się rów

nież wykład polonistyczny, którego tematyka uzależniona jest 

od zainteresowań studentów i od specjalizacji kadry dydaktycz

nej. Na V roku jest również seminarium dyplomowe oraz specjal

ny kurs językowy obejmujący konwersatorium, ćwiczenia w samo

dzielnej lekturze i w przekładzie. Egzamin dyplomowy studenci 

zdaję z trzech przedmiotów: z języka polskiego i literatury, z 

językoznawstwa współczesnego lub z teorii literatury oraz z 

ma rksizmu-leninizmu.

Zakończenie studiów wiąże się z przygotowaniem pracy 

dyplomowej, będącej pewnym odpowiednikiem polskiej pracy magis

terskiej, Tytuł doktora można uzyskać zdając dodatkowo egzaminy 

doktorskie po ukończeniu studiów, bez przygotowania specjalnej 

pracy. Odpowiednikiem polskiej procedury doktoryzowania się są 

przygotowania do zdobycia tytułu kandydata nauk, W Katedrze 

Slawistyki są obecnie przygotowywane dwie polonistyczne prace 

kandydackie: praca Katariny Piłsingerowej na temat zmian w słow

nictwie polskim po II wojnie światowej, wynikłych ze zmian po

litycznych i społecznych, oraz praca Dana Vltona na temat po

stępowych prądów w polskiej powieści międzywojennej.

Prace polonistyczne przygotowują również starsi stażem 

pracownicy naukowi Katedry Slawistyki. Doc. Teodor Besta, autor



trzyczęściowego skryptu "Polstina pro Ćechy", zajmuje się 

obecnie opracowaniem percepcji polskiego systemu fonologicznego 

przez Czechów, opisem rekcji czasowników polskich oraz pracuje 

nad wydaniem po czesku ogólnej gramatyki języka polskiego.

Prof. Oan Petr opracowuje porównawczą gramatykę słowiańską w 

zakresie morfologii i zajmuje się historią polonistyki w Cze

chach, szczególnie zaś XIX-wiecznymi pracami polonistów czes

kich, dotyczącymi języka polskiego. Oest również w trakcie pra

cy nad wpływem składni łacińskiej na składnię staropolszczyzny. 

Doc. Otakar Bartos opracowuje tom studiów o współczesnej prozie 

polskiej ze szczególnym uwzględnieniem groteski, a dla polskie

go wydawnictwa PIW przygotowuje zbiór studiów z dziejów czesko- 

-polskich stosunków literackich. Szczególnie interesuje go pol

ska literatura współczesna (Witold Gombrowicz) oraz dzieje 

czesko-polsklch związków kulturalnych. Często opracowuje czes

kie wydania literatury polskiej.

Grupa naukowców-polonistów pracuje również w Instytucie 

Literatury Czeskiej i światowej Akademii Nauk CSRS. Wiele po

wstających tam prac polonistycznych pozostaje w zakresie tematu 

naukowego "Udział literatur słowiańskich w rozwoju literatury 

czeskiej". W Instytucie działa wybitny polonista Oosef Vlasek, 

autor prac naukowych o polskiej literaturze renesansowej i ba

rokowej oraz cyklu artykułów o najdawniejszych sonetach w języ

kach słowiańskich do końca XVII w. . Dr Vlasek jest ponadto 

tłumaczem współczesnej literatury polskiej, m.in. Białoszew

skiego, Buczkowskiego, Nowaka, Myśliwskiego, Filipowicza i Wor

cella. Inni poloniści Instytutu to Oasna Hlouskova, przygotowu

jąca pracę kandydacką dotyczącą modernizmu polskiego w świetle 

ówczesnej czeskiej krytyki literackiej, oraz Roman Krasnicky, 

interesujący się polską literaturą XIX wieku (opublikował prace
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0 Sienkiewiczu i Kraszewskim). W Instytucie Literatury Czeskiej

1 światowej opracowuje się naukowe porównania krytyczne oparte 

na zasadzie triady, np. Mickiewicz - Kollar - Puszkin (jako 

romantycy), Norwid - Neruda - Niekrasow (jako post romantycy). 

Polonistka, Helena Sofrova zajmuje się przygotowaniem biblio

grafii polonistycznych, m.in. bibliografii czeskich tłumaczeń 

z języka polskiego.

Tłumaczenia literatury polskiej ukazuję się obecnie z 

reguły w wydawnictwie "Odeon", gdzie zajmuje się ich przygoto

waniem redakcyjnym Irena Kraśnicka. W Wydawnictwie Pedagogicz

nym od wielu lat czeka na druk słownik polsko-czeski, autorstwa 

dra Karela Olivy i dra Oirego Dambor kiego. Do prac redakcyjnych 

nad tym słownikiem przystąpił również dr Jaroslav Müller - polo

nista pracujący w Wydawnictwie. W Wydawnictwie Akademii Nauk 

złożono do druku rękopis wielkiego słownika polsko-czeskiego, 

autorstwa dra Karela Olivy. Oba słowniki czekają na druk. Ze 

względu na brak dobrego i aktualnego słownika dwujęzycznego dla 

języków polskiego i czeskiego sprawa ta jest żywo dyskutowana w 

środowisku praskich polonistów.

Naukowe artykuły polpnistyczne drukowane są najczęściej w 

czasopiśmie "Slavia", w którym żywą polonistyczną działalność 

prowadzi dr Slavomir Wolman, związany również naukowo z Katedrą 

Literatury Czeskiej i Słowackiej na Uniwersytecie Karola.

Szeroką działalnością popularyzatorską z dziedziny języka 

polskiego i polskiej literatury może się poszczycić Ośrodek 

Kultury Polskiej w Pradze, który organizuje kursy języka pol

skiego dla Czechów oraz różne imprezy kulturalne popularyzujące 

kulturę i literaturę polską: wieczory literacko-muzyczne, spot

kania z polskimi twórcami i intelektualistami, spotkania czes

kich środowisk polonistycznych. W maju br. odbyła się interesu-



Jęca sesja tłumaczy literatury polskiej na język czeski, prowa

dzona przez doc. 0* Bartosa, w której uczestniczyło kilkadzie

siąt osób zainteresowanych propagowaniem polskiej literatury i 

języka. W Ośrodku Kultury Polskiej znajduje się ogólnie dostę- 

stępna biblioteka literatury w języku polskim ok. 13 tys. ty

tułów oraz księgarnia sprzedająca polskie wydawnictwa książ

kowe i czasopisma.

Zofia Tarajło

- 122 -

POLONISTYKA NA UNIWERSYTECIE PALACKIEGO W OŁOMUŃCU

Ołomuniec posiada drugi najstarszy uniwersytet na ziemiach 

czeskich. Uczelnia ta powstała w 1566 r. i od początku stanowi

ła ważny ośrodek umysłowy. Przybywali tu studiować słuchacze 

nie tylko z Czech i Moraw, ale i z innych państw, w tym z Pol

ski.

W swej kilkuwiekowej historii uniwersytet przechodził róż

ne koleje losu, aż w 1855 r. decyzją władz austriackich został 

całkowicie zlikwidowany. Na odnowienie musiał czekać aż 90 lat.

Stało się to bowiem dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy

to 21 lutego 1946 r. Tymczasowe Zgromadzenie Narodowe Czecho

słowacji wydało specjalną ustawę, na podstawie której było moż

liwe wskrzeszenie uniwersyteckich tradycji Ołomuńca.

Historia ołomunieckiej polonistyki zaczyna się w 1947 r. 

Pierwsze dyplomy, na których język polski figuruje jako spe

cjalność podstawowa, wydano na Uniwersytecie Palackiego w po-

czątku lat pięćdziesiątych. Od tamtych czasów do chwili obecnej


