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najliczniejsza jest rusycystyka), dlatego poszczególne przed

mioty nie są prowadzone systematycznie co roku (na niektóre 

wykłady trzeba czekać po trzy, cztery lata), Do tej pory nie 

było ani jednej polonistycznej pracy magisterskiej czy doktor

skiej. Obecnie przygotowywane są dwie prace magisterskie.

Dr Barbara Skowronek jest czwartym lektorem polskim w ra

mach umowy kulturalnej między Polską a Austrią,

Ważną działalność polonistyczną prowadzi Instytut Polski 

przy Ambasadzie Polskiej organizując systematyczne spotkania 

dla slawistów i tłumaczy (prelekcje w języku polskim, filmy, 

spotkania autorskie, wykłady). Przy Ambasadzie Polskiej 

funkcjonuje Szkoła Polska (podstawowa i ogólnokształcąca).

Obowiązuje następujący kanon lektur: Potocki, "Pamięt
nik znaleziony w Saragossie"; Pasek, "Pamiętniki”; Krasicki, 
"Bajki" lub "Satyry"; Mickiewicz, "Dziady", "Pan Tadeusz"; 
Słowacki, "Beniowski"; Krasiński, "Nie-Boska Komedia".

p
Obowiązuje następujący kanon lektur: Orzeszkowa - jedno 

opowiadanie; Prus, "Lalka" lub "Faraon"; Wyspiański, "Wesele" 
lub "Noc listopadowa"; Dąbrowska, "Noce i dnie"; Schulz, "Skle
py cynamonowe"; Nałkowska, "Granica"; Witkiewicz - jedno opo
wiadanie lub jedna powieść; Iwaszkiewicz - jedno opowiadanie; 
Leśmian - zbiór wierszy; Miłosz, "Dolina Issy"; Mrożek, "Tan
go"; Andrzejewski, "Popiół i diament".

Barbara Skowronek

POLONISTYKA W CHINACH

W Chinach istnieje obecnie jedna placówka polonistyczna - 

Katedra Języka Polskiego w Pekińskim Instytucie Języków Obcych. 

Tradycje tej placówki sięgają roku 1954, kiedy to na Uniwersy

tecie Pekińskim utworzona została sekcja języka polskiego jako
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jednostka organizacyjna Wydziału Języków Polskiego, Czeskiego 1

Rumuńskiego. Obsadę sekcji stanowiło dwóch pracowników nauko

wych: jeden Chińczyk i jeden Polak.

W 1956 r. Wydział został przeniesiony do Pekińskiego In

stytutu Języków Obcych jako Wydział Oęzyków Wschodnioeuropej

skich. Polonistyka stanowi tu samodzielną katedrę prowadzącą 

własny tok studiów. Od 1956 r. Katedra liczyła trzech pracowni

ków naukowo-dydaktycznych, obecnie jest ich sześciu. Zespół 

pracowników Katedry to trzech docentów, jeden adiunkt i dwoje 

asystentów.

Doc. Cheng Ji-zhong, obecny kierownik Katedry, jest języ

koznawcą. Uczestniczy on w pracy zespołowej nad słownikiem poi- 

sko-chińskim oraz w zespołowych pracach przekładowych, m.in. w 

pracy zbiorowej nad wydaniem chińskiego przekładu "Pana Tadeu

sza". Interesuje się polską bieżącą problematyką polityczną i 

badaniami nad religią w Polsce.

Doc. Yi Li-jun zajmuje się głównie literaturą polską. Jak 

cały zespół, bierze udział w pracy nad słownikiem; jest też 

autorką esejów o polskiej prozie współczesnej i polskiej drama

turgii współczesnsj• Ma bogaty dorobek translatorski: przełoży

ła "Dziady" i poezje Mickiewicza, opowiadania Iwaszkiewicza i 

Różewicza, wierszs Iwaszkiewicza, Różewicza i Miłosza. Jest 

współtwórczynią przekładu "Sławy i chwały" (książka złożona w 

wydawnictwie) i "Pana Tadeusza".

Doc. Chen Yuan-zhi zajmuje się głównie ekonomią politycz

ną. Tłumaczył prace B. Minca, 0. Langego i in., bierze udział w 

zespołowej pracy nad słownikism, prowadzi m.in. zajęcia z his

torii stosunków polsko-chińskich.

Dr Wu In-dzen, adiunkt Katedry, zajmuje się psdagogiką 

polską i gramatyką języka polskiego.
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Asystenci prowadzę ćwiczenia ze studentami. Jeden z nich. 

Li -Iin-tao, przebywa obecnie w Polsce na stażu naukowym.

Najważniejszą pracę zbiorową przedsięwziętą przez pekiń

skich polonistów jest słownik polsko-chiński. Praca nad słowni

kiem trwa już od kilku lat ; w roku akad. 1983/84 dwaj współau

torzy - docenci Chen Yuan-zhi i Cheng Ji-zhong - przebywali na 

rocznya stażu naukowym na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzęc 

intensywne konsultacje z warszawskimi sinologami. Słownik bę

dzie należał do kategorii "średnich", zwanych też w polskiej 

terminologii wydawniczej "podręcznymi"; wydany zostanie przez 

wydawnictwo Szang-wu w Pekinie i wedle obecnych przewidywań mo

że ukazać się za 3 lata.

Ważnym działem zespołowej pracy Katedry są tłumaczenia. 

Oprócz literatury pięknej tłumaczy się sporo piśmiennictwa nau

kowego, a także dużo materiałów dotyczących polskiej współczes

ności: życia literackiego i artystycznego, naukowego, problema

tyki ekonomicznej, społecznej i politycznej.

Szczególne miejsce w pracach Katedry zajmowali zawsze lek

torzy z Polski, którzy pracowali na polonistyce pekińskiej(od 

jej początków z przerwą w okresie rewolucji kulturalnej). Spo

śród wielu zasłużonych dla nauczania języka polskiego w Chinach 

wymieńmy Leszka Cyrzyka, Tadeusza Strumfa, Teresę Iglikowską, 

Marię Juraszek, Józefa Rurawskiego, Halinę Rybicką, Tadeusza 

Jeromina. Tadeusz Jeromin przebywał w Pekinie w końcu lat 

sześćdziesiątych, wyjechał tam ponownie w 1983 r. i wykładał 

język polski mając status "specjalisty".

Polonistyka pekińska wychowała dotychczas ok. 100 absol

wentów. Obecnie studiuje polonistykę 15 studentów oraz 20 osób 

na rocznym przygotowawczym kursie "usługowym" dla specjalis

tów z Ministerstwa Górnictwa. Studia obecnie trwają 4 lata.
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Program studiów przedstawia się następująco:

I rok: lektorat języka polskiego (i semestr - 22 godz.

tygodniowo, II - 18). Lektoraty prowadzą - mgr Oeromin, doc.

Y' Li-jun, dr Wu In-dzen; Klasyczna literatura chińska - 2 

godz. tygodniowo; historia KPCh - 2; literaturoznawstwo - 2; 

językoznawstwo - 2; wf - 2.

II rok: lektorat języka polskiego (14 godz. tygodniowo). 

Wiedza o Polsce (wykład w języku polskim prowadzi doc. Cheng 

Oi-zhong) - 2 godz.; klasyczna literatura chińska - 2; ekonomia 

polityczna - 2; historia powszechna - 2; drugi język obcy (na 

ogół angielski) - 2; wf - 2.

III rok: lektorat języka polskiego - 10 godz. tygodniowo; 

literatura polska (prowadzi doc. Yi Li-jun) - 2; materializm 

dialektyczny - 2; historia Polski (Cheng Oi-zhong) - 2; geogra

fia powszechna - 2; historia stosunków polsko-chińskich (doc. 

Chen Yuan-zhi) - 2; drugi język obcy - 2; wf - 2.

IV rok: lektorat języka polskiego - 8 godz. tygodniowo; li

teratura polska (doc. Yi Li-jun) - 4; wiedza o języku polskim 

(doc. Cheng Oi-zhong) - 3; teoria i praktyka przekładu (doc.^ 

Chen Yuan-zhi) - 4; historia filozofii - 2; drugi język obcy - 

2; wybrane zagadnienia wiedzy o Polsce prowadzą wszyscy pracow

nicy Katedry - 2.

Na IV roku studenci piszą pracę dyplomową, która odpowiada 

angielskiemu bakalaureatowi. Po dyplomie można zdawać aspirantu

rę i po trzech latach aspirantury robi się magisterium. Posiada

cze magisterium mogą starać się o przyjęcie na studia doktoran

ckie, które trwają dwa lata. W tym czasie trzeba napisać i obro

nić pracę. Ola uzyskania docentury nie przeprowadza się przewodu 

habilitacyjnego: trzeba mieć doktorat, dorobek naukowy, przepra

cowaną liczbę godzin dydaktycznych.
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W latach 1970-1974 przeprowadzono cykl studiów polonisty

cznych, którego uczestnikami byli studenci rekrutowani spośród 

chłopów, robotników i żołnierzy. Sposób rekrutacji kandydatów 

był nietypowy, ale studia przebiegały normalnie, mniej więcej 

wg przedstawionego programu. Absolwentem tych właśnie studiów 

jest obecny asystent Katedry Li Oin-tao.

Studia polonistyczne reaktywowano w 1983 roku. Studenci 

pochodzę częściowo z "wolnego naboru", częściowo zostali na 

studia skierowani. Wszyscy jednak musieli zdawać egzamin wstęp

ny. Następna rekrutacja odbędzie się w 1987 r., tzn. po ukoń

czeniu studiów przez obecnie uczącą się grupę. Ostatnie dyplo

my polonistyczne wydano w 1964 r. (spośród 15 studentów 5 na

pisało prace dyplomowe). Powstały prace m.in. o Żeromskim, Bro

niewskim, Dąbrowskiej.

Oak widać z przedstawionego powyżej rozkładu studiów, nie 

ma osobnego kursu gramatyki polskiej. Wiadomości z zakresu gra

matyki, przede wszystkim opisowej, zawarte są w programie lek

toratu języka polskiego i usystematyzowane w sposób bardziej 

praktyczny niż teoretyczny. Wiadomości z lektoratu zostają uzu

pełnione w prowadzonym na IV roku wykładzie "Wiedza o języku 

polskim", podającym m.in. dalsze informacje z zakresu gramatyki 

opisowej, wiadomości z historii języka, kultury języka, dialek

tologii itp.

Literaturę polską wykłada się od III roku i jest to kurs 

dwuletni. Zasadniczy zrąb tych zajęć stanowi lektura i inter

pretacja tekstów, swobodnie dobieranych corocznie przez wykła

dającego. Przedmiotem lektury i analizy są teksty dawne i 

współczesne, przy czym te ostatnie mają zdecydowaną przewagę.

Na rok IV wprowadza się też elementy zarysu historii literatury 

polskiej. Dodać należy jeszcze, że nie ma dotąd podręcznika
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historii literatury polskiej dla Chińczyków i wszystkie mate

riały do zajęć zawarte sę w skryptach przygotowanych przez wy

kładowcę na początku roku.

Podane wyżej informacje o pekińskiej polonistyce, choć 

skrótowe, pozwalają na sformułowanie kilku refleksji ogólniej

szych. Po pierwsze, poloniści chińscy nadrabiają straty wynikłe 

z rewolucji kulturalnej w umiejętny sposób łączę wymagnia no

wych czasów z wykorzystaniem tradycji, która uformowała się w 

latach 50-ych i 60-ych. Po drugie, pekińska placówka polonisty

czna ma Wyraźnie charakter "kulturoznawczy", który dominuje nad 

ściśle “filologicznym". Studiowanie języka i literatury pol

skiej jest tylko jednym z elementów obszerniejszego programu 

dydaktyczno-naukowego, stawiającego sobie za cel jak najwszech

stronniejsze poznanie Polski. Pekińscy poloniści mówiący znako

micie po polsku (niektórzy kończyli studia w Warszawie) przeja

wiają bezbłędną orientację w najbardziej skomplikowanych proble

mach naszej współczesności, interesują się wszystkimi przejawami 

życia kulturalnego w Polsce. Po trzecie, zainteresowanie współ

czesnością nie usuwa w cień prac o znaczeniu wykraczającym poza 

potrzeby bieżącego dnia, czego przykładem jest zbiorowa praca 

nad słownikiem polsko-chińskim i przekładem "Pana Tadeusza".

Ostatnią wreszcie sprawą, na którą warto zwrócić uwagę, sę 

żywe kontakty pekińskich polonistów z polskim środowiskiem nau

kowym. W pracy nad słownikiem chińscy poloniści przeprowadzili 

liczne spotkania konsultacyjne z warszawskimi sinologami. Od 

kilku lat do Warszawy przyjeżdżają na staże naukowe pracownicy 

naukowi i studenci z Pekinu. Instytut "Polonicum" UW przyczynia 

się - w miarę możliwości - do wzbogacenia i uzupełnienia księ

gozbioru Katedry Języka Polskiego w Pekinie. Wreszcie wydany w 

Wsrszawie podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców "Uczymy
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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-


