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5. XIII MIĘDZYNARODOWY KURS WAKACYJNY DLA SLAWISTÓW

W dniach od 25 sierpnia do 23 września I968 r. odbył się 
XIII Międzynarodowy Kurs Wakacyjny dla Slawistów, zorganizowa
ny przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW 
/Polonieum/. Wzięło w nim udział 106 uczestników z I9 krajów _ 
w ramach umów kulturalnych i na podstawie indywidualnych zgło
szeń. Ponadto w zajęciach na Kursie uczestniczyła grupa 20 stu
dentów polonistyki z Leningradu, przebywająca w Polsce na za
sadzie wymiany międzyuniwersyteckiej, tudzież 7 slawistów za
granicznych bawiących w tym czasie w naszym kraju w celach nau
kowych. Ogółem zatem 133 osoby.

Wśród uczestników byli profesorowie, docenci, wykładowcy, 
asystenci, lektorzy języka polskiego, tłumacze i redaktorzy wy
dawnictw, pracownicy bibliotek, absolwenci slawistyki; najlicz
niejszą grupę /51 osób/ stanowili studenci z licznych uniwer
syteckich ośrodków slawistycznych.

Wykłady i zajęcia prowadzili pracownicy Uniwersytetu War
szawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego /w dniach od 8 do 15 
września Kurs odbywał się w Krakowie/, PAIT i innych insty
tucji naukowych. Szczegółowy program imprezy zamieszczono w nu
merze 32 "Biuletynu Polonistycznego", tu wypada podkreślić je
go główne założenia.

Organizatorzy brali pod uwagę zarówno bardzo zróżnicowany 
poziom przygotowania polonistycznego, jak i różnorodność zain
teresowań uczestników. A że program należało zmieścić w 
ściśle określonych ramach czasowych, przyjęto zasadę równoleg
łości zajęć /w zakresie wykładów monograficznych dawało to kur- 
santom możność wyboru/.

Wiele troski poświęcono praktycznej nauce języka polskiego. 
Prowadzono ją równolegle dla początkujących i zaawansowanych, 
w odpowiednio dobranych grupach lektorskich. Dla początkują
cych były nadto prowadzone, prócz lektoratów, specjalne kon
wersacje, zaawansowani zaś pogłębiali znajomość polszczyzny na 
konwersatoriach językowo-stylistycznych oraz słuchali inter
pretacji tekstów staropolskich i gwarowych. Poza tym odbywały 
się konwersatoria przekładowe dla czterech grup językowych: ro
syjskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Zajęcia tego
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typu nabierają szczególnego znaczenia ze względu na coraz bar
dziej liczny udział w kursach tłumaczy literatury polskiej.

Wykłady monograficzne były z zasady przeznaczone dla słu
chaczy językowo zaawansowanych, dotyczyły wybranych zagadnień, 
a rów'noczepnie dawały często słuchaczom okazję do bezpośred
niego zetknięcia się z czołowymi przedstav;icielami polskiej hu
mani styki.

W dziale językoznawczym zaprezentowano główne kierunki ba
dań i osiągnięcia naszej lingwistyki, uwzględniając przy ty* 
praktyczne potrzeby słuchaczy, dlatego wiele uwagi poświęcono 
współczesnej polszczyźnie, jak również tematyce porównawczej 
polsko-słowiańskiej.

Szeroko uwzględniono literaturę polską. Na propedeubyczny 
kurs jej dziejów złożyły się konwersatoria historycznoliterac
kie, stanowiące tło dla monograficznych ujęć wybranych zagad
nień, głównie XIX i XX w. Twórczość 'współczesną przybliży 2y słu
chaczom interpretacje tekstów poezji i prozy.

Oba główne piony: językowy i literacki, wzbogacone zostały 
wykłauami z historii, ńistorii kultury, etnografii oraz o Pol
ice współczesnej /problemy ekonomiczne, spoieczne, sztuki pla
styczne, teatr, „.Hic/.

Zresztą Kurs nie zamykał się tylko w salach wykładowych; 
uczestnicy obejrzeli siedem spektakli teatralnych /a choć w 
tym czasie możliwości doboru były niewielkie, przecież zapre
zentowano im klasyków polskich: Fredrę, Słowackiego, Wyspiań
skiego, i sztuki obce: A.Ostrowskiego, F.Kafki/, urządzono dla 
nich pokaz filmów krótkometrażowych i fabularnego /"Żywot Ma
teusza"/; zbiorowo zwiedzali muzea i zabytki Warszawy, Krako
wa. Były również w programie wycieczki o charakterze krajoz
nawczym, a także pozwalające lepiej rozumieć przeszłość i współ
czesność polską: do Kazimierza, Zakopanego, Wieliczki, Oświę- 
c imia, No we j Huty, Że la z owe j V/ ol i.

Z odpowiedzi uczestników na ankietę wynika jasno, że Kurs 
rolę swoją spełnił: dopomógł walnie do opanowania języka,prze
kazał znaczną sumę szeroko pojętej wiedzy polonistycznej.Chwa
lono organizację i atmosferę, jaka towarzyszyła zajęciom. To
też ten bezpośredni kontakt z Polską w wielu wypadkach rozbu
dził lub ugruntował żywą sympatię dla naszego kraju, jego tra
dycji i dorobku.



- 164 -
Nie po raz pierwszy skonstatować można.tego rodzaju osiąg

nięcia. Międzynarodowe Kursy Wakacyjne dla Slawistów są impre
zą dobrze znaną za granicą. V/ ciągu trzynastu lat uczestniczy
ło w nich ogółem ponad 900 osób, w tym przeszło 70 profesorów
i docentów. Zainteresowanie tą imprezą stale wzrasta, o czym 
świadczy choćby takie zestawienie : w pierwszym kursie /1956 r/ 
wzięło udział 39 osób z 15 krajów, w trzynastym /1968 Г./-133 
osoby z 19 krajów. Wymowa tych liczb jest oczywista.

prof.dr Józef Magnuszewski 
Uniwersytet Warszawski

6. KRONIKA ZAGRANICZNA

A. Polonistyka w Słowacji

Tradycje polonistyki w Słowacji sięgają dwudziestolecia mię
dzywojennego. Na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie lite
raturę polską wykładali kolejno: prof.dr Franciszek Wollman /w 
latach 1920-1928/ i doc.dr Władysław Bobek /1928-1939/. Oprócz 
tego prowadzone tu były lektoraty języka polskiego /w dwudzie
stoleciu międzywojennym lektorami byli dr Jerzy Pogonowski i 
doc. Władysław Bobek, po wojnie - dr Śtolc, mgr Ziemowit Mi- 
kołajtis, dr Zenon Sobierajski, mgr Halina Ivanickovâ/.

W dwudziestoleciu międzywojennym i w latach powojennych ję
zyk i literaturę polską studiowano jednak tylko w ramach sla
wistyki, obok wielu innych języków i literatur słowiańskich. 
Jako odrębny przedmiot systematycznych studiów czteroletnich 
wprowadzono polonistykę na Uniwersytet Komeńskiego dopiero w 
r. 1957* Początkowo została powołana do życia przy Katedrze 
Słowacystyki, obecnie istnieje przy Katedrze Slawistyki. Kie
rownikiem Katedry Slawistyki jest prof, dr Simon Ondrus. Zaję
cia- z zakresu języka i literatury polskiej prowadzą członkowie 
Katedry: prof.dr Jan Stanislav - wykłada gramatykę historyczną 
języka polskiego, dr Halina IvaniSkovâ - historię literatury 
polskiej, a dr Anna Lat’akovâ - zajmuje się literackimi sto-


