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pracy za granicą pomocy dydaktycznych (obecnie trwają końcowe 

prace nad wielką antologią literatury polskiej) •

Franciszek Ziejka

POLONISTYKA W CLERMONT-FERRAND

Polonistyka w Clermont-Ferrand na wyniary bardzo skromne. 

Istnieje w ramach Instytutu Slawistycznego, przy czyn instytut 

prowadzi głównie studia rusycystyczne.

Wśród innych Języków słowiańskich (bułgarski, serbsko- 

-chorwacki i słowacki) Język polski zajmuje pozycję najbar

dziej uprzywilejowaną, ponieważ; studenci pro drugim roku 

studiów mogą pisać pracę dyplomową niższego stopnia, tzw.

DEUG (w języku polskim lub francuskln). Praca dyplomowe powsta

ją pod kierunkiem profesorów polskich, którzy zatrudniani są tyl

ko na rok na podstawia porozumień polsko-f rancuskich. Chcąc uzys

kać DEUG, studenci są zobowiązani do uprzedniego uczeetnlctwa w 

wykładaoh z zakresu kultury i literatury polakiej w wymiarze 

dwóch godzin tygodniowo orfz w zajęciach tłumaczeniowych ~ rów

nież 2 godz, tygodniowo.

Kandydatami na DEUG są zwykle 8tudenci, którzy zaliczyli 

dwa lata lektoratu języka polskiego, a więc osoby dłużsj inte

resujące się Językiem 1 kulturą pólską, W wyborze kierują się 

oni bardzo różnymi motywami. Najczęściej traktują język, lite

raturę i kulturę poleką jako rozszerzenie ewojej wiedzy o naro

dach i kulturach słowiańskich. Często też są to osoby pochodze

nia polskiego, pragnące poznać kraj i kulturę swoich przodków. 

Zdarza się również, że student jest zafascynowany jednym zja
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wiskiem literackim lub kulturowym, książkę, filmem, koncertem 

lub wystawę, które staję się bodźcem do dalszych studiów. Bywa- 

ję też inne przyczyny, jak np. wyjazd do Polski lub prywatnie 

zawierane znajomości z Polakami.

Lektorat języka polskiego, przygotowujęcy w zasadzie kan

dydatów na OEUG, obejmuje zajęcia podstawowe - 2 godz. tygod

niowo, i zajęcia uzupełniajęce - również 2 godz. tygodniowo. 

Jednakże nie wszyscy studenci sę zobowięzani do uczestnictwa w 

4 godz. lektoratu, ponieważ w ramach zajęć uzupełniających ma

ję do wyboru np.: muzykologię, historię sztuki, psychologię 

lub nawet maszynopisanie i stenografię. Student wybierajęcy . 

zajęcia uzupełniajęce z języka polskiego może stać się poten

cjalnym kandydatem na DEUG.

W zwięzku z tym istnieje dość zasadnicza różnica między 

lektoratem podstawowym a uzupełniajęcym, zarówno na pierwszym, 

jak i na drugim roku studiów. Na lektoracie podstawowym stu

dent poznaje podstawy gramatyki języka polskiego (ćwiczenia 

gramatyczne), pisze 'tłumaczenia z języka polskiego na francu

ski (version) i z języka francuskiego na polski (theme), roz

mawia po polsku w ramach ćwiczeń dialogowych. Elementy kultury 

polskiej sę wprowadzane okazjonalnie w zależności od problemu 

gramatycznego i stopnia zaawansowania studentów w znajomości 

j ęzyka.

Na egzaminie końcowym dla pierwszego i drugiego roku stu

denci piszę tłumaczenia (version i theme).

Inny charakter ma lektorat uzupełniajęcy. Zakłada się, że 

studenci opanowuję sukcesywnie podstawowy materiał gramatyczny 

i na tej bazie wprowadza się geografię, wiedzę o kulturze i li

teraturze polskiej. Odpowiednio wybrane teksty z tych dziedzin 

(przemiennie w języku polskim i francuskim) stanowię punkt
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wyjścia, po uprzednim tłumaczeniu, do pytań 1 odpowiedzi, do 

opowiadania oraz do redagowania streszczeń. Na początku pierw

szego roku wiadomości o Polsce wprowadzane sę w Języku francus

kim, Zajęcia oparte sę na tekstach i dużej ilości ćwiczeń gra

matycznych i słownikowych (synonimy, antonimy)•

Na końcu pierwszego roku studenci zdaję egzamin ustny 

(kontrola fonetyczna, gramatyczna, słownikowa). Egzamin końco

wy z zajęć uzupełniajęcych dla drugisgo roku obejmuje pracę pi- 

semnę (thème i version z zakresu geografii, elementów kultury i 

historii Polski) i egzamin^ustny z tego samego zakresu.

Podstawę dla wszystkich zajęć pplonistycznych jest biblio

teka, którą prowadzi lektor. Niestety bardzo często jest ona 

niewystarczająca, a stan ten wynika ze aposobów jej zaopatrywa

nia, Pomimo ograniczeń, zbiory w języku polskim pozwalają na 

pracę w wybranych tematach.

Bożena Tokarz

POLONISTYKA W PROWANSJI

Tradycje uniwersyteckich studiów prawniczych w Prowansji 

liczę sobie ponad 500 lat, faculté des lettres istnieje od 1842 

r., natomiast polonistyka uniwersytecka w tym regionie połud

niowej Francji narodziła się 37 lat temu, kiedy Paul Cazln 

(1881-1963), po obronie drugiego doktoratu w Lyonie, przeniósł 

się w 1949 r, do Aix-en-Provence, obejmujęc wykłady z literatu

ry polskiej, poczętkowo jako lektor, potem chargé de conférence. 

Co dwa tygodnie miał wykłady publiczne w Marsylii, stanowiące 

skróconą wersję wykładów uniwersyteckich w Alx. Wykłady prowa
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dził do połowy 1956 r., * więc do momentu przejęci« na emery

turę, Tematyka wykładów - Jak potwierdzaję Jego prywatne notat

ki - dotyczyła najpierw głównych aspektów literatury polskiej 

od XVIII wieku, potem Romantyzmu» zwłaszcza Wielkiej Emigracji,

W roku akad, 1953/54« w Roku Odrodzenia, mówił o dorobku lite

ratury okresu Rsneean8u, Jednocześnie kontynuował ewoję bogatę 

działalność tranelatorekę i naukowę, poświęcajęc wiele uwagi 

m.in, tyciu 1 twórczości Konetantego Gaszyńskiego. Poczętkowo 

wykładowcami i lektorami byli wyłącznie poloniści francuscy, 

dopiero od 1962 r, sę zatrudniani tutaj lsktorzy z Polski 

(pierwszym lektorem delegowanym służbowo przez Mlnieteretwo 

Szkolnictwa Wyższego była mgr Teresa Garnyez-Kozłoweka z Uni

wersytetu Warszawskiego)1,

Aktualnie polonistyka istnieje przy wydziale ILGEOS (in

stitut dé Linguistique Generale d'études Orientalee et Sieves) 

Uniwersytetu de Provence I 1 stanowi Jsdnę z pięciupodsekcji 

dipartment d'études slaves, mieszczęcsgo się przy av, Robert 

Schumen w Aix. Obok rusycystyki należy do najsilniejszych pod

sekcji słowiańskich. Prowadzona sę obecnie dwie formy etudiów 

pplonietycznycht tzw, initiation au polonala (trzyletni lekto

rat) 1 tżw, - od ponad 18 lat - Diplome ILGEOS (diplôme d'uni- 

yeraltl), przygotowywany w cięgu trzech lat i traktowany wyżej 

ad dyplom UIUB (Diplôme d 'Etudes Unlversltsiree Générales), 

od niedawna także tutaj istniejącego,

O XI» jsfdnak laktorat Języka polskiego, z którsgo korzye- 

tttĵ T różoych kierunków studiów, umożllwiajęcy pozna-

ils ^tzyka Mrepółczesnego i zdobycie dwóch punktów, bu

dzi duża zalnttrftaowanie, o tyle trzyletnie etudla w ramach 

tzw« Dlpl3me ZL.GE0S, nie dajęce w zaeadzle żadnych punktów i 

traktowane przede wazyatkia jako hobby, niewielu przycięga
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słuchaczy. Każdego roku łęcznie na lektoracie jest około 60 

studentów, w tym niemal połowa jako auditeurs libres, nato

miast 2-4 osoby zapisuję się na pogłębione studia w ramach 

Diplôme ILGEOS. W br. akad. jedna osoba przygotowywała się do 

konkursu agrégation i podjęła pracę doktorską z zakresu histo

rii literatury polskiej i francuskiej przełomu XIX i XX w. 

(Liliane Wojnarowski, "La condition de la paysanne à travers 

^La terres de Zola et ^Les paysans?' de Reymont").

Program zajęć dydaktycznych, ustalany przez lektorów i wy

kładowców, konsultowany z prof. Paulem Gardem, sprawującym me

rytoryczną opiekę nad podsekcję polonistyczną, nastawiony jest 

na rozwijanie u studentów praktycznych umiejętności posługiwa

nia się językiem polskim, oparte na niezbędnej wiedzy teorety- 

czno-lingwistycznej, wyrabiajęcej świadomy stosunek do naszego 

języka. Studenci I roku initiation au polonais poczętkowo ko

rzystali z podręcznika Wandy Przywarskiej i Marii Grali "W Pols- 

sce po polaku", ale od dwóch lat podstawę ich nauki stanowię 

fotokopie przygotowywanego przeze mnie podręcznika "Czy mówi

cie po polsku?", który zostanie wydany przez tutejszy Uniwersy

tet w końcu 1986 lub na poczętku 1987 r. Każda dwugodzinna ' 

jednostka wykładowa przewiduje lekturę i objaśnienie tekstu, 

dotyczęcego życia współczesnego pewnej rodziny w Gdańsku, stop

niowe wprowadzanie zagadnień z gramatyki, rozmowę w języku pol

skim na tematy zwięzane z tekstem i wykraczające poza tekst, a 

dotyczące zbliżonych sytuacji życiowych, elementy tłumaczeń 

łatwiejszych części tekstu lub ich całości version - thème , 

naturalnie także odpowiednie ćwiczenia fonetyczno-morfologicz- 

ne. Podstawą nauczania studentów II roku initiation au polo

nais był podręcznik W. Przywarskiej i M. Grali "Z polskim na 

co dzień", natomiast III roku - teksty zaczerpnięte z polskiej
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poetyckie oraz podręczniki z zakresu nauki o języku polskim, 

przygotowane i wydane przez Uniwersytet Warszawski. Studenci 

mieli także możliwość korzystania z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Biorąc pod uwagę przekrój narodowościowy studentów I roku ini- 

tlation au polonais, których z reguły jest zawsze najwięcej, 

to w ostatnich trzech latach zdecydowanie przeważali rodowici 

Francuzi; w roku akad. 1983/84 na 27 studentów 26 było Francu

zami, a tylko 1 pochodzenia polskiego; w roku akad. 1984/85 na 

40 studentów - 26 było rodowitymi Francuzami i 5 - innych na

rodowości (Algieria, Tunezja, Niemcy, Irlandia, Anglia), 9 

Francuzami polskiego pochodzenia; w roku akad. 1985/86 na 54 

studentów - 39 było Francuzami, 2 - innych narodowości, a 13 - 

Francuzami polskiego pochodzenia. Jeśli chodzi o przekrój stu

dentów ze względu na podstawowy kierunek ich studiów, to naj

liczniejsze grupy stanowili studenci anglistyki (1983/84 - 5; 

1984/85 - 10; 1985/86 -9), lettres modernes (odpowiednio: 5,

3, 6) i rusycystyki (3),nikt,(8). Wśród słuchaczy były też oso

by starsze z wyższym wykształceniem (inżynier-elektronik, nau

czycielka języka angielskiego) i średnim (pielęgniarka). Na 

trzech poziomach initiation au polonais w roku akad. 1985/86 

uczyło się 68 studentów, z czego 41 wolni słuchacze. Spośród 

27 zapisanych studentów lektoratu w letniej sesji egzaminacyj

nej uzyskało pomyślne wyniki 21 osób (przewidziana jest jesio

nią druga sesja egzaminacyjna). Motywacje uczenia się języka 

polskiego bywaję różne. Oedni chcę po prostu zaliczyć przed

miot i uzyskać dwa potrzebne punkty. Większość jednak pragnie 

poznać nasz język 1 elementy cywilizacji polskiej, aby dalej 

samodzielnie kontynuować naukę języka polskiego, Do tej grupy 

studentów należę przede wszystkim studenci rusycystyki, którzy
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wiańskie, Spora część ankietowanych studentów uczy się języka 

polskiego z uwagi na prestiż kultury polskiej* powiązania ro- 

dzinno-towarzyskie lub perspektywy przyszłej pracy zawodowej.

Program zajęć dla studentów przygotowujących Diplome 

ILEGEOS przewidywał poszerzony i pogłębiony wykład o języku 

polskim, przyswajanie słownictwa współczesnego języka stosowa

nego (zwłaszcza w handlu) i elementy gramatyki historycznej. 

Obok wykładów i ćwiczeń z zakresu wiedzy o języku, organizowa

ne były wykłady dotyczące historii kultury i literatury pol

skiej. Prowadził je w latach 1960-66 dr Leon Kołodziej, nas

tępnie - do czerwca 1984 r. dr Georges Sigal, aktualnie zaję

cia te należę do prof, dra hab. Waldemara Voice, zatrudnionego 

od października 1984 r. w charakterze profesora associe. Prof. 

Voise w roku akad. 1984/85 mówił o historii i cywilizacji pol

skiej od 1864 do 1944 r., w roku akad. 1985/86 - o historii i 

kulturze polskiej od X do XIX w., w przyszłym roku akad. za

mierza swój wykład poświęcić trzem motywom historii polski od 

XVIII do XX wiekut walce o modernizację państwa i języka pol

skiego, walce ze świętym Przymierzem i walce o jedność narodu 

i społeczeństwa polskiego.

Podsekcja polonistyczna utrzymuje współpracę ze szkołami 

średnimi w południowej Francji, pomagając w przeprowadzaniu 

egzaminów ustnych z języka polskiego. Np. w 1986 r. lektor 

przeprowadził egzaminy uetne dla licealistów, którzy indywi

dualnie uczę się języka polskiego w Aix-en-Provence, Marsylii 

i Istres (3 osoby), uczestniczył jako egzaminator w maturach- 

francuskich z języka polskiego, do których przystąpiło i zdało 

je 5 osób (2 - narodowości francuskiej i 3 - narodowości pol
skiej).
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W ostatnim okresie podsekcja polonistyczna« poza normalną 

dydaktykę, stosuje różne formy upowszechniania wiedzy o języku 

i kulturze polskiej« dobrze na ogół służące rozbudzaniu i po

głębianiu motywacji uczenia się naszego Języka - w miarę syste

matycznie i niemal bezpłatnie - projekcje polskich filmów fabu

larnych, nadsyłanych przez Instytut Polski w Paryżu, wystawy 

książek i plakatów polskich oraz wieczory literacko-muzyczne, 

stanowiące okazję do publicznego zaprezentowania praktycznych 

umiejętności językowych studentów polonistyki i częściowo pozo

stałych podsekcji słowiańskich.

Podsekcja polonistyczna przejawia nie tylko ambicje dy

daktyczne i popularyzatorskie, ale także naukowo-badawcze.

Prof. Paul Cazin w okresie prowansalskim swojego życia trudnił 

się nadal działalnością przekładową (tłumaczył wtedy na Język 

francuski m.in. "Zegar słoneczny" dana Parandowskiggo i "Spiżo

wą bramę” Tadeusza Brezy), badał miejscowe archiwa poszukując 

materiałów źródłowych, dotyczących pobytu Gaszyńskiego i in

nych romantyków w Prowansji, i ogłosił szereg artykułów, po

święconych naszej kulturze. Dr Leon Kołodziej opublikował kil

ka prac o życiu i twórczości Adama Mickiewicza, mgr Teresa 

Garnysz-Kozłowska opracowywała* i następnie opublikowała dzien

niki Cazina oraz korespondencję (częściową) Józefa Weyssenhof

fa do Paula Cazina, dr Franciszek Ziejka wydał książkę "Studia 

polsko-prowansalskie" i ogłosił kilka artykułów, opartych na 

matsriałach z Prowansji. Prof. Waldemar Vois! kończy przygoto

wywanie podręcznika (w języku francuskim) historii Polski, sze

roko uwzględniającego problematykę kultury polskiej. Mgr Anna 

Bellot-Desks, assistant-associé, aboolwentka filologii romań

skiej UMCS w Lublinie, przygotowuje doktorat z językoznawstwa 

na temat "Aspekt i czas; problemy tłumaczenia na język francus-
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kl". Or hab. Kazimierz Chruściński, pracownik Instytutu Filo

logii Polskiej UG, od listopada 1983 r. lektor Języka polskie

go w Aix-en-Provence, ukończył i oddał do druku podręcznik ję

zyka polskiego dla studentów francuskich "Czy mówicie po pol

aku?", przygotowany przy pomocy Guy Buffel du Vaure, absolwen

ta tutejszej polonistyki, W oparciu o nowe materiały archiwal- 

no-źródłowe, przygotował on również i oddał do druku w "Zeszy

tach Naukowych UG" artykuł pt. "Gaszyński w Prowansji". W roku 

akad. 1985/86 odnalazł, uporządkował i wstępnie opracował bo

gate archiwum prywatne Paula Cazina, zawierające m.in. nie 

drukowane dotęd listy wielu wybitnych pisarzy i humanistów 

polskich z lat 1906-1963; łęcznie 366 listów i 94 karty pocz

towe od ponad 70 autorów (m,in, Rydla, Berenta, Boya-Źeleń- 

skiego, Tuwima, Pigonia, Kleinera, Wyki i in,). Trwaję przygo

towania do zakupu tych materiałów i sprowadzenia ich do Polski, 

Or hab, K. Chruściński przygotowuje do druku wybór odnalezio

nych listów« Ponadto, kontynuuje rozpoczęte w Tuluzie w latach 

1977-80 poszukiwania źródłowo-archlmalne, dotyczęce zwięzków 

kulturalno-literackich Polski z południowę Francję,

i
Oto kompletny wykaz wykładowców i lektorów języka pol

skiego: dr Paul Cazin - poczętkowo lektor, potem charge de con
ferences (1949-1956) ,* Helena Chełmińska - lektorka (1956-1969) , 
dr Leon Kołodziej - poczętkowo lektor, potem maître-aeeistant 
(1960-1966), mgr Teresa Garnysz-Kozłowska z UW - lektorka 
(1962-1966), dr Georges Sigal - maître-assistant (1966-1985), 
mgr Janina Nowakowska-Kołota z Łodzi - lektorka (1965-1969)i 
(1973-1976), dr Franciszek Ziejka z U3 - lektor(1970-1973) , dr 
Adam Kulawik z U3 - lektor (1977-1980), dr Marian Wańczowekl z 
WSP w Opolu - lektor (1980-1983) , dr hcüb, Kazimierz Chruściński 
z .UG - lektor (od 1983 do chwili obecnej), prof, dr Waldemar 
Voisé z PAN w Warszawie - professeur-associé (od 1984 do chwili
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obecnej), mgr Anna Bellot-Deska z UMCS - aseistant-associe 
(od 1985 - do chwili obecnej),

Kazimierz Chruściński

LEKTORAT JĘZYKA POLSKIEGO W INDIACH

Lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Oelhijekim 

istnieje od 1968 r. 3ęzyk polski jest jednym z kilkunastu wy

kładanych na Wydziale Nowożytnych Oęzyków Europejskich (Modern 

European Languages). Wydział ten mieści się na terenie głównego 

campusu Delhi University w północnej części rozległej stolicy 

Indii. Tylko niektóre języki, zwykle te cieszęce się większym 

zainteresowaniem, jak rosyjski, niemiecki czy francuski, sę wy

kładane także w południowej filii Uniwersytetu, dęzyk polski 

cieszy się raczej umiarkowanę popularnościę, bo też i szanse 

zdobycia pracy, w której mógłby być przydatny, sę praktycznie 

żadne. Liczba studentów zgłaszajęcych się rokrocznie na polski, 

czeski, rumuński czy węgierski jest zbliżona i wynosi około 

50-60 osób. Nie istnieje tu podobny do naszego system rekruta

cji, ale też MEL nie jest wydziałem przypominajęcym naszę filo

logię obcę, lecz zbiorem lektoratów majęcych różnę rangę. Stu- 

diujęc np. rosyjski lub niemiecki można dojść do stopnia ma

gistra lub doktora. Na większości lektoratów, w tym również i 

polskim, po trzyletniej nauce języka i po zdaniu końcowych egza

minów student otrzymuje jedynie zaświadczenie o ukończeniu kur

su, Kurs języka polskiego jest trzystopniowy:- rok pierwszy - to 

Certificate, drugi - Diploma, trzeci - Advanced Diploma in Po

lish. Charakterystyczne dla uczelni indyjskich jest traktowa


