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LEKIu k AT JĘZYKA POLSKTEGO N LIZBONIE

W zmienionej sytuacji politycznej w Portugalii, po obale

niu dyktatury Salazara* podpisano w 1975 r. obustronną umowę 

kulturalną. 3uż w 1978 r, toczyły się rozmowy między Ambasadą 

Polską w Lizbonie a ówczesnym rektorem Uniwersytetu Lizbońskie

go na temat utworzenia lektoratu języka polskiego w Lizbonie. 

Projekt został zrealizowany w 1979 r. Przez rok pierwszym lek

torem* niejako organizatorem tej placówki* był dr Franciszek 

Ziejka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1981 r. lektorat 

przejął dr Henryk Siewierski (także z U3) 1 prowadził zajęcia 

aż do Jesieni’1985 r., kiedy obowiązki lektorki objęła M.M. 

Starzycka.

Aby określić alejsce i charakter tutejszego lektoratu ję

zyka polskiego, należałoby przedstawić szkicowo schemat organi

zacyjny wydziału i na którym funkcjonuje. Wydział nazywa się Fa- 

culdade de Letras, jest częścią Unlversidade de Lisboa i obej

muje następujące-kierunki* języki i literatury współczesne* 

historię* filozofię* geografię, filologię romańską* germańską* 

klasyczną 1 kurs nauk dokumentalnych.

Dla studiujących Języki i literatury współczesne od 1982 

r. lektorat języka i kultury polskiej Jest Jednym z obowiązko

wych, o 11« student wybierze go z listy przedmiotów do wyboru.

Poza tyfcl studentami, którzy najczęściej specjalizują się 

w  dwóch kfsrrtmfcaeh Jednocześnie* np. w literaturze i Języku 

ltorti*galakla 1 któryaś z obcych* zdarzają się wśród słuchaczy 

Itffctoratu pOlskisgo studenci z innych kierunków* a nawet uni- 

~wtorsytstÓw. S ą o n i  traktowani przez administrację uniwersytecką 

jak rtolnl słuchacze (w roku bieźęcym stanowili oni połowę 

uczestników).



Motywacje do nauki w tej grupie były bardzo różne* Polska 

jest tu zwykle traktowana jako kraj odległy i egzotyczny, po

dobnie jak Portugalia w Polsce. Ta egzotyka jest często magne

sem przycięgajęcym. Bywały też motywacje zupełnie odmienne, wy

nikające ze spotkań z Polakami w Portugalii lub za granicę. Ola 

innych pocięgajęca wydawała się kultura i literatury polska, z 

którę mogli zetknęć się dotychczas tylko w przekładach angiel

skojęzycznych. Motywację zgoła zaskakujęcę mogę być względy 

ekonomiczne: wybranie polskiego lektoratu zamiaet np. literatu

ry i kultury brazylijskiej daje studentowi ogromne oszczędnoś

ci, gdyż księżkl do nauki polskiego sę wypożyczane bez opłat.

Program zajęć dla grupy o tak zróżnicowanych zainteresowa

niach i niejednolitej wiedzy o Polsce musi być w poczętkowej 

fazie dość skromny, ale także atrakcyjny. W pierwszym więc ro

ku poza wiadomościami językowymi podaje się nieco informacji 

ogólnych o Polsce współczesnej, a także elementarne informacje 

dotyczęce historii i historii kultury polskiej od czasów naj

dawniejszych do XVIII wieku włęcznie.

Atrakcyjnym wydarzeniem dla studentów był zorganizowany 

przez Ambasadę PRL "Tydzień Kultury Polskiej w Lizbonie". Stu

denci zobaczyli polskie filmy turystyczne i filmy o sztuce 

polskiej. Impreza dała też możliwość zetknięcia się z polskim 

folklorem (wystawy, zespół muzyczny i stoisko z wycinankami 

kurpiowskimi) .

Innym wydarzeniem stał się przyjazd znanego dziennikarza 

i pisarza polskiego Romana Samsela. Spotkanie z nim zgromadzi

ło też nieco Polaków (odwiedził nas tego dnia na uczelni amba

sador polski w Lizbonie, Bogusław Zakrzewski i II sekretarz Am

basady, Marek Wysocki). Wśród gości, poza Portugalczykami, zna

lazło się kilka osób spośród Polaków mieszkajęcych w Lizbonie.
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Każda taka impreza wydaje się bardzo pożyteczna dla pracy lek

tora, zwłaszcza dla pracy ze studentami niezaawansowanymi.

Czas pracy lektora wynosi wg norm akademickich 12 godz. 

tygodniowo, jednak liczyć się trzeba z tym, że wielu studentów 

pracuje zawodowo i ci wybierają wszystkie zajęcia w godzinach 

wieczornych. Stąd też poza dwiema grupami pracującymi wg pla

nów oficjalnych lektor ma zajęcia indywidualne. Dlatego ilość 

godzin w konkretnych warunkach może ulec zwiększeniu.

W obecnym schemacie organizacyjnym trudno się spodziewać 

przekształcenia lektoratu w cząstkę nieistniejącej tu jeszcze 

slawistyki. Poza lektoratem polskim jest tu także lektorat ję

zyka rosyjskiego.

Połowicznym załatwieniem sprawy wydaje się decyzja, że 

studenci mają prawo do traktowania Języka polskiego jako obo

wiązkowego tylko przez rok. Za krótki to czae na nauczenie się 

języka i w pewien sposób ograniczający, ponieważ studenci, 

którzy zechcą kontynuować naukę, muezą to robić niejako poza 

obowiązującymi zajęciami.

Mimo tych warunków można powiedzieć, że lektorat ma pewne 

sukcesy - z inicjatywy dra Siewierskiego wydano tomik przekła

dów poetyckich z języka polskiego, który ukazał się w oficynie 

uniwersyteckiej. Podjęto też prace nad przygotowaniem "Rozmó

wek polsko-portugalskich" dla odbiorcy portugalskiego, co nie

zależnie od ostatecznego rezultatu jest znakomitym ćwiczeniem 

językowym.
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POLONISTYKA
NA UNIWERSYTECIE IM. LORANDA EOTVOSA W BUDAPESZCIE

O stanie polonistyki na Uniwersytecie L. E0tvOsa w Buda

peszcie "Biuletyn Polonistyczny" informował już niejednokrot

nie. Kilka lat temu odnotowano też fakt wyodrębnienia studiów 

polonistycznych, stanowiących dotęd część slawistyki, i utwo

rzenia Katedry Filologii Polskiej.

Katedra zatrudnia obecnie na etatach będź kontraktach 

sześciu pracowników dydaktyczno-naukowych, w tym dwóch - na 

stanowiskach docentów, dwóch - ze stopniami naukowymi doktora. 

Kierownikiem Katedry jest doc. Oanusz Bańczerowski. Niektóre 

konwersatoria prowadzę zaproszeni goście: w ubiegłym roku 

akad. byli to: prof. I. Csaplaros, doc. L. Hopp, mgr Z. Czer

ska, a także poprzedni kierownik Katedry - prof. I. Sipos 

(emerytowany).

Liczba studentów na poszczególnych latach przedstawia się 

następująco: 1 rok' - 7, TI - 4, III - 6, IV - 7, V - 10, rok 

wstępny - 10. Należy jeszcze do tego doliczyć kilka oeób ko

rzystających z urlopów dziekańskich.

Na uniwersytetach węgierskich obowięzkowe sę dwa kierun

ki studiów (zwalnia się od tego osoby pracujęce, studiujące 

zaocznie). Poloniści budapeszteńscy poza filologię polską naj

częściej studiują anglistykę, hungarystykę lub historię.

Wstępując na polonistyką studenci dysponuję już pewnę zna- 

jomościę języka polskiego, wyniesionę z zajęć roku wstępnego, 

niekiedy z domu, czasem z kursów językowych, rzadziej - z li

ceum (w Budapeszcie jest jedno liceum, w którym naucza się 

języka polskiego). Pierwszy rok studiów poświęcony jest jednak 

głównie doskonaleniu sprawności językowej. Dopiero poczęwszy


