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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 
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nie kursów językowych jako zajęć fakultatywnych. Większość 

studentów uczęszcza do innych college*ów lub na inne wydziały 

Uniwersytetu, a rano przed właściwymi zajęciami chodzi na kur- 

8Y języków. Sę też tacy« którzy pracuję i uczęszczaję rano 

przed pracę na zajęcia. Nie zdarza się, by ktoś uczył się wy

łącznie tylko języka« nie zajmujęc się innę dziedzinę. Nie 

oznacza to jednak« iż przyjmuje się wszystkich chętnych. W 

przeludnionym Oelhi jest to nismożliwe. Chętnych jest wielu« 

gdyż posiadanie legitymacji studenckiej uprawnia do wielu zni

żek« w tym przede wszystkim do znacznej ulgi w opłatach za ko

munikację miejskę. Ustala się więc pewien, pułap w procentowym 

przeliczeniu ocen na maturze i na tej podstawie przyjmuje na 

kursy języków. W ostatnich latach wynosił on. ok. 45-47%. Od 

roku bieżęcego planuje się wprowadzenie Indywidualnych rozmów 

z kandydatami« ponieważ poprzedni eystem okazał się niewystar

czający.

Wydział Dęzyków Obcych (MEL) jest - Jak więkezóść kierun

ków - wydziałem« gdzie stosunek liczbowy chłopców do dziewcząt 

wynosi 9 ii. Studenci - w przeważającej liczbie młodzi chłopcy 

bezpośrednio po maturze - wywodzę się głównie z tzw. klasy 

średniej. Bogatsi jadą na studia za granicę« a biednych nie 

stać na opłacania ok. 150 rupii za rok studiów plus opłata za 

egzamin» Dla porównania - przeciętna pensja wynosi ok. 1500- 

-2000 rupii. Rskrutacja trwa cały lipiec« zajęcia rozpoczynają 

się w pierwszej połowie eierpnia i trwają do końca kwietnia. 

Okres ten jest podzielony na trzy semestry« między którymi w 

okresie 1-15 października oraz 24 grudnia - 6 stycznia trwają 

przerwy międzysemestralne. Zajęcia rozpoczynają się o godz.

8 rarro i trwają do 9^°. Każdy kurs ma zajęcia trzy razy w ty

godniu. Próbowano walczyć o wolna soboty« lecz. uniwersytety



pozostały przy dawnych ranach czasowych. Elementem dezorgani

zującym pracę dydaktyczną 1 proces uczenia sę liczne święta i 

festyny religijne oraz strajki zarówno studentów, jak i kadry 

naukowej *

Studenci hinduscy - mierząc miarę europejskę - sę niety

powi i dość trudni, szczególnie dla lektora niedoświadczonego 

lub kobiety* Egzotyka tego kraju, odmienne obyczaje i sposób 

myślenia zmuszaję lektora do podporządkowania się pewnym róż

nym od naszych regułom i zasadom zachowania* Szczególnie nale

ży zrewidować definicję takich pojęć, jak punktualność lub 

zdyscyplinowanie* Sę to tylko dwa przykłady -* różnic jeet zna

cznie więcej* Osoby mało elastyczna, niecierpliwe nie znajdę 

sobie nigdy miejsca w Indiach.

Nauka na lektoratach obejmuje nie tylko kurs języka, lscz 

także podstawowe wiadomości o danym kraju, jego kulturze, hie- 

torii i literaturze* Liczba zajęć na trzyletnim uniwersyteckim 

kursie języka wynoei 6 godzin lekcyjnych tygodniowo* Program 

nauczania zawiera prócz nauki języka podstawowe wiadomości z 

historii, historii literatury i kultury danego kraju* Instytut 

Nowożytnych Języków Europejskich przy Uniwersytecie Delhijskim 

wydaje rokrocznie biuletyn informacyjny dla studentów, w którym 

xawarte sę wszystkie informacje o studiach łęcznie ze szczegó

łowy« ich programem, wykazem podręoznlków 1 lektur orez zesta

wem zagadnień obowiązujących na egzaminie ustnym, a dotyczęcych 

historii, literatury i kultury* Informator o studiach jest co 

roku weryfikowany 1 uzupełniany przez lektorów. Spoeób reali

zacji programu zalały wyłącznie od prowadzącego zajęcia. Doty- 

ezy ter także wyboru podręczników, lektur oraz technicznych 

trodków nauczania* Program nauczania hietorll oraz wiedzy o 

kulturze obajmuje najbardziej podetawowe, elementarne zagadnie
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nia. Winien on być jednak opracowany przez lektora w formie 

kilkunastu punktów i podany w informatorze o studiach. Punkty 

te sę jednocześnie pytaniami egzaminacyjnymi« które słuchacz 

musi rozwinęć na egzaminie ustnym.

Księgozbiór polonistyczny Wydziału, znacznie uzupełniony 

w ostatnich latach, oraz materiały udostępniane przez Ambasadę 

PRL w New Delhi, poza taśmami filmowymi, sę wystarczajęce. Nie 

da się tego niestety powiedzieć o podręcznikach kursu podstawo

wego do nauki języka polskiego wydanych w wersji angielskiej. 

Bez nich prowadzenie zajęć jest prawie niemożliwe. Z niecier- 

pliwościę oczekuje się angielskiej wersji podręcznika pięciu 

autorów wydanego ostatnio przez Wiedzę Powszechnę. Podstawowym 

podręcznikiem do nauki języka polskiego jest obecnie "W Polsce 

i po polsku" dwu autorek (Grali i Przywarskiej). Rok • drugi i 

trzeci korzysta z podręcznika "Z polskim na co dzień" tychże 

autorek. Uzupełnieniem jest podręcznik "Język polaki dla cudzo

ziemców"^. Iglikowskiej i Cl Kacprzak) oraz "Uczymy się polskie

go" opracowany przez zespół "Polonicum".

Urozmaicenie prelekcji pokazami przeźroczy, filmów czy na

wet samych fotogramów bardzo pobudza zainteresowanie studentów. 

Kultura obrazkowa odgrywa w tym kraju ogromnę rolę i Jest bar

dzo skutecznę formę propagandy. Mapy, czasopisma, a nawet gaze

ty także sę wykorzystywane jako pomoce naukowe. Oddziałuję na 

Hindusów w stopniu o wiele większym niż na jakikolwiek naród 

z kręgu kultury zachodniej. Podstawowę i ulubionę rozrywkę 

Hindusów jest oględanie filmów. Żadna inna forma rozrywki nie 

jest tak popularna. Sprawnie zorganizowany i rozpropagowany 

przeględ filmów jest i będzie zawsze wydarzeniem w skali Insty

tutu, jeśli nie csłego Uniwersytetu.

Dużę satysfakcję daje lektorowi zainteresowanie Polskę u
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ludzi« którzy nie maję w naszym kraju znajomych czy przyjaciół. 

I tu również zadanie dla lektora: umiejętne pokierowanie nawię- 

zywaniem korespondencyjnych znajomości między studentami kursu 

polskiego w Delhi a słuchaczami kierunku indologii w Warszawie 

i Krakowie. Wspomnieć tu należy o wymianie uwag i doświadczeń 

metodycznych między mnę a wykładowcami hindi z Centralnego In

stytutu Hindi, gdzie uczę się języka polscy studenci-stypendyś- 

ci. Taka wymiana doświadczeń istnieje również w samym MEL, 

gdzie oprócz kilkunastu lektorów pracuje podobna liczba Hindu

sów. Częste, nieledwie codzienne zebrania i spotkania po zaję

ciach, wspólne redagowanie wydziałowego periodyku oraz młody 

wiek wszystkich pracowników bardzo sprzyjaję tworzeniu atmosfe

ry prawdziwej serdeczności i współpracy. Klimat ten umiejętnie 

podtrzymuje były dziekan MEL dr Abhai Maurya - obecny szef ru- 

sycystyki w ramach MEL. Funkcję dziekana pełni obecnie dr 

V. Parasnis. Wewnętrzwydziałowej integracji sprzyja system 

egzaminów wspólnych dla wszystkich studentów uczęszczajęcych na 

kursy języków obcych. Egzaminy te sę trzystopniowe. Pierwsza 

faza to trzygodzinny egzamin pisemny, tłumaczenie tekstów nie

publikowanych. Tłumaczenie z polekiego na angielski liczy 250, 

a z angielskiego na polski 150 słów. Po pierwezym i drugim roku 

możliwe jest korzystanie ze słownika. Drugi dzieć egzaminu - to 

również trzygodzinny test gramatyczny, ćwiczenia przygotowuje 

lektor, podobnie jak tekety do tłumaczenia. Makeymalna ocena 

za tekst tłumaczony i gramatyczny - 100 punktów. Trzeciego dnia 

- egzamin uetny przed dwuosobowę komisję (lektor plus osoba do

kooptowana, najlepiej native speaker). Zarówno w tekstach tłu

maczonych, jak i w pytaniach na egzaminie ustnym poruszane sę 

eprawy kultury polskiej. Polski współczesnej, podstawowych ele

mentów geografii Polski, historii Polski (l rok), literatury



(TT rok). Egzamin jest bardzo trudny i wyczerpujęcy. Z 60 osób, 

któns zapisały się w lipcu, egzamin końcowy zdaje niekiedy tyl

ko kilka - tak wysokie sę wymagania.

Od kilku lat mówi się o projekcie wydzielenia slawistyki w 

ramach MEL. Z pswnościę podniosłoby to rangę lektoratu, zaś z 

czasem może zaistniałaby możliwość uzyskania dyplomu magistra z 

języka i kultury polskiej. Ożywione ostatnio kontakty między 

Polskę a Indiami stwarzaję również nadzieję na zwiększenie wy

miany stypendialnej i umożliwienie najlepszym studentom uczest

nictwa w wakacyjnym, letnim kursie języka i kultury polskiej 

organizowanym na Uniwersytecie Warszawskim przez Instytut "Po- 

lonicum”. w podobnym instytucie, tzn. Central Institute of Hin- 

di w Delhi, polscy studenci indologii maję rokrocznie do dyspo

zycji dwa pełnoroczne stypendia.

Jedno z najczęściej zadawanych pytań o nauczanie języka 

polskiego w Indiach dotyczy motywacji. Już w samym sformułowa

niu pytania zawarta jest pewna doza sceptycyzmu co do celów i 

rezultatów tego przedsięwzięcia. W tym wielojęzycznym kraju- 

-kontynencie, gdzie angielski jest językiem urzędowym, liczba 

osób uczęcych się polskiego jest niewielka. Każdego roku jednak 

przystępuje do egzaminów kilkanaście osób na Uniwersytecie 

Delhij8kim, kilkanaście na organizowanych poza normalnym tokiem - 

studiów kursach, a kilka uczy się prywatnie.

Najliczniej reprezentowana jest grupa z motywację prakty- 

czno-aytuacyjnę. W jej skład wchodzę najczęściej osoby dorosłe 

- ludzie, których kontakt z językiem polskim zwięzany jest z 

pracę zawodowę. Ludzie zwlęzani z handlem - z tym oficjalnym i 

tym praktykowanym przez naszych turystów na delhljskich baza*« 

rach - maję największe potrzeby w tym zakresie i możliwości 

częstej« niemal codziennej, praktyki językowej. Następna grupa
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Hindusów uczęcytih się polskiego to ludzie, których sytuacja 

życiowo-losowa zmusiła do nauki. Uczę się języka polskiego rów- 

nisi lektorzy języka rosyjskiego. Specjalizuję się oni w gra

matyce porównawczej języków słowiańskich i po skończeniu kursów 

mogę w sytuacjach awaryjnych zastępie lektora z Polski. Grupa 

ostatnia to studenci, którzy trafili na lektorat przez przypa

dek. Pozyskanie takiego słuchacza i wywołanie fascynacji Polskę, 

jej historię, kulturę przynosi najwięcej satysfakcji.

W Indiach praktykowany jest zwyczaj zwracania się przez mi

nisterstwa lub instytucje .urzędowe do uniwersytetu z prośbę o 

zorganizowanie dodatkowych kursów Języka. Sę to najczęściej 

kursy Intensywne z nastawieniem na konkretnę tematykę. Prowadzo

ne sę równolegle do regularnych zajęć i kończy je egzamin. Za

świadczenie zawiera ocenę wyrażonę procentowo.

Trzeba zdawać sobie sprawę, źe dla Hindusów pozostajemy 

krajem bardzo mało znanym i np. prawidłowe zlokalizowanie Polski 

w Europie jest dla przeciętnego Hindusa zadaniem zbyt trudnym. 

Program nauki o Polsce winien być tak sformułowany, aby zawierał

maximum podstawowych informacji i był w miarę łatwo przyswajalny

dla słuchacza, a więc atrakcyjnie podany i realizowany. Sę to

być może sprswy bardzo oczywists, ale zapominanie o tym może

spowodować całkowitę utratę zainteresowanych na terenie tak spe

cyficznym jak Indie.-

Mirosław Oelonkiewicz


