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RENATA RUSIN DYBALSKA 
U n i w e r s y t e t  K a r o l a  

P r a g a  

Polonistyka na Uniwersytecie Karola w Pradze –  
historia i wspó czesno!" 

Praska polonistyka jest najstarsz  polonistyk  w Czechach. Jej instytucjo-
nalne pocz tki si!gaj  roku 1923, jednak zainteresowanie j!zykiem polskim 
pojawi"o si! znacznie wcze#niej. Od roku 1848 pracowa" w Pradze pierwszy 
profesor zwyczajny literatury polskiej Jan Pravoslav Koubek, polsk  pro-
blematyk  zajmowali si! tak$e František Ladislav %elakovský czy Václav 
Hanka1. W latach 1857–1865 wyk"ada" tu j!zykoznawca Henryk Suchecki, 
który by" autorem polskiej gramatyki, kilku podr!czników do nauki j!zyka 
polskiego oraz historii literatury polskiej2. Nieod" cznym elementem stu-
diów polonistycznych by"a tak$e nauka j!zyka polskiego jako obcego. Lekto-
rami w tym okresie byli w Pradze m.in. Josef  Kolá& czy Adolf  %erný. 

W roku 1880 na Uniwersytecie Karola utworzono Zak"ad Filologii S"o-
wia'skiej. To w"a#nie tu, w nast!pstwie nowej sytuacji politycznej i spo"ecz-
nej po 1918 roku, pojawi"a si! koncepcja, w której my#l Praga mia"a sta( si! 
europejskim centrum studiów slawistycznych. Jednym z etapów jej realizacji 
by"o utworzenie samodzielnych katedr j!zyków i literatur s"owia'skich. Pro-
jekt ustanowienia samodzielnej Katedry J!zyka Polskiego i Literatury zosta" 
przyj!ty przez Wydzia" Filozoficzny Uniwersytetu Karola 11 maja 1922 roku. 
Na kierownika nowo utworzonej jednostki wybrano dr. Mariana Szyjkow-

                                                           

1 Václav Hanka by" mi!dzy innymi autorem publikacji Mluvnice jazyka polského podle 

Dobrovského, Praha 1839. 
2 Zwi z!a gramatyka polska od ces. król. Ministerstwa O"wiecenia zalecona do u#ytku w szko!ach 

ludowych, Praha 1857; Nástin d$jin písemnictví Polák%v: od nejdávn$jších &as%v do r. 1858, Praha 1858. 
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skiego z Krakowa, który 13 pa)dziernika 1923 roku wyg"osi" swój wyk"ad 
inauguracyjny, symbolicznie rozpoczynaj c dzia"alno#( nie tylko praskiej, ale 
tak$e czeskiej polonistyki uniwersyteckiej. 

Okres przedwojenny to czas kszta"towania si! nowego, sprofilowanego fi-
lologicznie kierunku, którego pracownicy aktywnie zajmuj  si! rozwojem 
wzajemnych czesko-polskich kontaktów. Po II wojnie #wiatowej praska po-
lonistyka znajduje si! w lepszej sytuacji ni$ inne kierunki slawistyczne. Gwa-
rancj  erudycji i kontynuacji kierunku s  ju$ dwaj profesorowie – Marian 
Szyjkowski i jego ucze' Karel Krej*í, kolejna wybitna posta( nie tylko cze-
skiego #wiata nauki. Do tych tradycji w ró$ny sposób i w ró$nej formie sta-
rali si! nawi zywa( ich nast!pcy – doc. Otakar Bartoš, prof. Jan Petr, doc. 
Theodor Bešta, doc. Jan Pila&, doc. Luboš +ehá*ek – którzy swoj  dzia"al-
no#( naukow  prowadzili w nie"atwych latach powojennych. Polonistyka 
zmaga"a si! w tym okresie z wieloma problemami, których ramy wyznacza"a 
polityzacja uczelni wy$szych, ale tak$e wieloletnie próby stworzenia central-
nej organizacji studiów. Uchwalone przez ówczesne ministerstwo jednolite 
plany doprowadzi"y do sp"ycenia studiów uniwersyteckich. 

Rok 1989 oznacza swoisty nowy pocz tek tak$e dla praskiej polonistyki. 
Jeszcze na pocz tku lat 80. pojawia si! nast!pna generacja praskich poloni-
stów – PhDr. Kate&ina Pösingerová, CSc., Mgr. Jan Vito, – którzy, pocz t-
kowo jeszcze pod okiem do#wiadczonych kolegów, rozpoczynaj  w nowych 
warunkach budowanie kolejnego etapu rozwoju kierunku. Przebiega on 
przede wszystkim pod znakiem zmian organizacyjnych. W pierwszym okre-
sie polonistyka nadal funkcjonuje w ramach Katedry Slawistyki, jednak ju$ 
w latach 90. pojawia si! pomys" po" czenia Katedry z Instytutem Studiów 
Wschodnioeuropejskich, co staje si! faktem w roku 2001. W ramach nowo 
utworzonego Instytutu Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich 
akredytowane zostaj  trzy kierunki: studia slawistyczne, studia wschodnioeu-
ropejskie i s"owacystyka. J!zyk polski, obok bu"garskiego, chorwackiego, 
macedo'skiego, "u$yckiego, serbskiego i s"owe'skiego, staje si! jedn  ze 
specjalizacji pierwszego z wymienionych kierunków. Dla polonistyki oznacza 
to tak$e wymian! kadry pedagogicznej. W efekcie procesu po" czenia i ko-
nieczno#ci zagwarantowania reprezentatywnego grona pedagogicznego dla 
ka$dej ze specjalizacji rozpisane zostaj  nowe konkursy na stanowiska pra-
cowników naukowych. W Pradze rozpoczynaj  prac!: Doc. PhDr. Petr 
Poslední, CSc., Mgr. Jan Linka, dr Renata Dybalska oraz – pocz tkowo jako 
wspó"pracownik – doc. PhDr. Mgr. Petr Kaleta, PhD. Z czasem okazuje si! 
jednak, $e sprawne funkcjonowanie tak du$ego instytutu nie jest rzecz  "atw . 
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Narastaj ce problemy, w po" czeniu z now  koncepcj  programu studiów 
przyj!t  przez kierownictwo wydzia"u, staj  si! podstaw  do kolejnej zmiany. 
22 marca 2006 r. Instytut Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich 
zostaje podzielony na trzy zak"ady: Zak"ad Wschodnioeuropejski, Zak"ad 
Po"udniowo-Wschodnioeuropejski oraz Zak"ad -rodkowoeuropejski. Polo-
nistyka, jako specjalizacja, znajduje swoje miejsce w ostatnim z nich. Na po-
cz tku, oprócz polonistyki, nowa jednostka realizuje jeszcze nauk! na dwóch 
specjalizacjach, jakimi s  s"owacystyka oraz sorabistyka. Potem jednak druga 
z nich zanika, za# jej miejsce w lipcu 2006 r. zajmuje hungarystyka. Zmiany 
organizacyjne poci gaj  za sob  równie istotne zmiany programowe. Pro-
gram oparty na studiach skoncentrowanych na jednorodnym s"owia'skim 
terytorium, z naciskiem na aspekt filologiczny, zostaje porzucony na rzecz 
studiów po#wi!conych trzem geograficznym, czy raczej geopolitycznym, 
oraz kulturalnie odr!bnym obszarom definiowanym nie tylko na podstawie 
ich wspólnego pochodzenia. 

Nowa struktura organizacyjna, ale równie$ konieczno#( dostosowania si! 
do realiów (proces bolo'ski) powoduje, $e od roku akademickiego 2007/2008 
rozpoczyna si! realizacja modelu tzw. studiów regionalnych. W ramach pro-
gramu studia #rodkowoeuropejskie3 utworzone zostaj  trzy specjalizacje: 
polska, s"owacka i w!gierska. Studia maj  charakter jedno- i dwukierunko-
wych. Realizowane s  pocz tkowo na poziomie licencjackim, a od roku aka-
demickiego 2011/2012 tak$e magisterskim. Na pierwszym z nich nauka 
sk"ada si! z trzech bloków – literackiego, j!zykowego (nacisk na nauk! j!zyka 
praktycznego z elementami j!zykoznawstwa) oraz historyczno-kulturowego. 
W ramach studiów magisterskich studenci maj  do wyboru blok historyczno-
-literacki i j!zykoznawczy. Tak jak w przypadku poprzedniego programu, 
istnieje mo$liwo#( kontynuacji studiów na poziomie doktoranckim. Prezen-
towany model realizowany jest w Pradze do dzi#4. Symbolicznym pocz t-
kiem nowego okresu dla studentów polonistyki staje si! uruchomienie z ich 
inicjatywy w pa)dzierniku 2006 roku internetowej strony praskiej polonistyki5. 

Mimo i$ ka$dy z nowo utworzonych zak"adów podlega" pod instytut, 
konsekwencj  zmiany sta" si!, z czasem nieformalny, podzia" na trzy zupe"-
nie odr!bnie dzia"aj ce i rozwijaj ce si! jednostki. To m.in. przyczyni"o si! 
do kolejnego przekszta"cenia organizacyjnego, w którego ramach w roku 2011 
                                                           

3 Program studiów: B7310 FILOLOGIA, kierunek: studia #rodkowoeuropejskie. 
4 Wi!cej o nowym modelu nauczania i do#wiadczeniach zwi zanych z jego realizacj  patrz: 

Kaleta, Rusin Dybalska 2010, 179–188. 
5 www.polonistika.cz [dost!p: 23.03.2015]. 
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nast pi"a likwidacja Instytutu Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropej-
skich. Ka$dy z podlegaj cych mu zak"adów zyska" oficjalnie status samo-
dzielnej jednostki. Efektem zmian sta"o si! powstanie Instytutu Wschodnio-
europejskiego, Katedry Studiów Po"udniowos"owia'skich i Ba"ka'skich 
oraz Katedry Studiów -rodkowoeuropejskich6. Polonistyka, wraz ze s"owa-
cystyk  i hungarystyk , znalaz"a si! w ostatniej z wymienionych jednostek7. 

Aktualnie (rok akademicki 2014/2015) polonistyczn  kadr! pedagogiczn  
tworz : doc. Petr Kaleta – historyk, sorabista, polonista; dr Renata Rusin Dy-
balska – j!zykoznawca, polonista; dr Wojciech Hofma'ski – j!zykoznawca, 
polonista; Mgr. Michala Benešová8 – literaturoznawca, polonista, bohemista. 

Jak wspomniano wcze#niej, nieod" cznym elementem studiów poloni-
stycznych w Pradze jest nauka j!zyka polskiego jako obcego. Pomimo ró$-
nego rodzaju problemów natury administracyjnej czy finansowej praskiej 
polonistyce uda"o si! nieprzerwanie od roku 1923 zachowa( ci g"o#( lekto-
ratu. Najwyrazistsz  postaci , która zwi zana by"a z pocz tkowym okresem 
dzia"alno#ci katedry, by"a PhDr. Iza Šaunová, która pe"ni"a funkcj! lektora 
j!zyka polskiego od 1930 do 1960 roku. By"a ona nie tylko nauczycielk , ale 
tak$e aktywn  organizatork  i propagatork  kultury polskiej w Czechach 
(zob. Benešová, Rusin Dybalska, Zakopalová 2013, 140–142). Na li#cie lek-
torów praskiej polonistyki9 znale)( mo$na nazwiska wielu osób, które za 
spraw  swojej dzia"alno#ci badawczej przyczynia"y si! i nadal przyczyniaj  
do rozwoju czesko-polskich kontaktów. S  w#ród nich przyk"adowo: prof. 
Andrzej Sieczkowski, prof. Mieczys"aw Basaj, prof. Zofia Taraj"o-Lipowska 
czy prof. Mieczys"aw Balowski. Swoist  tradycj  lektorów i j!zykoznawców 
praskiej polonistyki jest wspó"praca lektorska z Instytutem Polskim w Pra-
dze. Jej efektem by"o m.in. wydanie kilku podr!czników do nauki j!zyka 
polskiego jako obcego (np. Bešta, Ju&ina, M.š/an 1961–1968; Bešta 1976–
1986; Taraj"o-Lipowska 1994). Obecnie (rok akademicki 2014/2015) na stano-
wisku lektora zatrudniona jest dr Maria Magdalena Nowakowska. 

Badania naukowe prowadzone na praskiej polonistyce dotycz  wielu zagad-
nie'. W dziedzinie bada' literaturoznawczych przez ostatni okres zajmowano 

                                                           

6 Wi!cej o katedrze na www.kses.ff.cuni.cz [dost!p: 23.03.2015]. 
7 Wi!cej na temat historii praskiej polonistyki patrz przyk"adowo: +eha*ek 964, 233–249; 

Bešta 1977; Balowski 1993; G"adkiewicz, Myška 1995; Dybalska, Paj k 2005; Benešová, 
Rusin Dybalska, Zakopalová 2013. 

8 Rozprawa doktorska znajduje si! aktualnie w procesie recenzyjnym.  
9 Pe"na lista lektorów praskiej polonistyki zamieszczona jest w publikacji: Benešová, Rusin 

Dybalska, Zakopalová 2013, 168. 
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si! opracowaniem historii literatury polskiej. W roku 2008 wyszed" pierwszy 
tom – Jákob%v žeb'ík (Kowalczyk, Poslední 2008) – obejmuj cy histori! lite-
ratury polskiej w latach 1945–1969, za# w roku 2011 ukaza" si! tom drugi – 
Zápas s Leviathanem (Poslední 2011) – prezentuj cy lata 1970–1990. W ra-
mach prac doktorskich opracowany zosta" temat: W "wietle kaba!y – w(tki #y-

dowskie w literaturze polskiej dwudziestolecia mi dzywojennego10. 

Badania j!zykoznawcze rozwijane s  w kilku obszarach. Pierwszym z nich 
jest komunikacja mi!dzykulturowa, w której ramach prowadzone s  badania 
porównawcze dotycz ce polskiego i czeskiego medialnego obrazu #wiata11. 
Kolejnym kierunkiem zainteresowa' jest perswazja w j!zyku. Efektem tych 
prac by"a wydana w roku 2010 monografia Sekundarne gatunki mowy w rekla-

mie (Dybalska 2010). 
W roku akademickim 2009/2010 uda"o si! powróci( do tradycji poloni-

stycznych zaj!( przek"adowych, które ciesz  du$ym zainteresowaniem nie 
tylko w#ród praskich polonistów, ale tak$e studentów z Polski. W roku 2013 
wydany zosta" skrypt prezentuj cy efekty dotychczasowej pracy w ramach 
warsztatów (Benešová, Rusin Dybalska, Zakopalová 2013), kolejny znajduje 
si! w przygotowaniu. 

W roku 2014 ukaza"a si! publikacja Transfer ujemny a kompetencja j zykowa. 

J zyk polski w nauczaniu S!owian (Hofma'ski 2014). Jest ona efektem bada' 
po#wi!conych fenomenowi s"owia'skiej komunikatywno#ci, których zakres 
b!dzie poszerzony. 

Ostatnim z kierunków bada' jest lingwistyka korpusowa. Od 2005 roku, 
w ramach projektu Intercorp, dzia"a polsko-czeska sekcja korpusu. 

W ramach bada' historycznych w ostatnich latach opracowane zosta"y 
publikacje dotycz ce w wi!kszo#ci problematyki sorabistycznej np.: )eši 

o Lužických Srbech: )eský v$decký, publicistický a um$lecký zájem o Lužické Srby 

v 19. století a sorabistické dílo Adolfa )erného (Kaleta 2006), Slovanské bájesloví 

– Karel Jaromír Erben (Bechy,ová, %erný, Kaleta 2009) czy Ji'í Mudra: 

K 90. výro&í narození &eského vlastence a p'ítele Lužických Srb% (s albem fotografií) 

(Kaleta 2011). 
Istotnym elementem dzia"alno#ci w ramach kierunku jest wspó"praca 

mi!dzynarodowa, rozwijana za spraw  umów mi!dzyuniwersyteckich oraz 
programu Erasmus+. Na tym polu praska polonistyka wspó"pracuje z uni-
wersytetami w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wroc"awski, 

                                                           

10 Materia" zosta" oddany do druku w maju 2015.  
11 Monografia po#wi!cona temu zagadnieniu jest w przygotowaniu. 
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Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. M. Curie-
-Sk"odowskiej w Lublinie, Uniwersytet Gda'ski), ale tak$e w Niemczech 
(Uniwersytet w Lipsku), na W!grzech (Uniwersytet Loranda Eötvösa w Bu-
dapeszcie) czy na S"owacji (Uniwersytet Kome'skiego w Bratys"awie, Uni-
wersytet w Preszowie). 

W roku 2007 zosta"a utworzona *rodkowoeuropejska Inicjatywa Akademicka, 
w ramach której Uniwersytet Karola wraz z Uniwersytetem Jagiello'skim, 
Uniwersytetem w Lublanie oraz Uniwersytetem Kome'skiego w Bratys"awie 
porozumia" si! co do wspó"pracy w zakresie studiów na wszystkich pozio-
mach, dzia"alno#ci naukowo-badawczej oraz wymiany studentów i pedago-
gów12. Wspólny program studiów magisterskich ma zosta( uruchomiony 
w roku akademickim 2015/2016. 

Z wyjazdów zagranicznych aktywnie korzystaj  tak$e nasi studenci. Pod-
staw  wymiany s  nie tylko umowy zawarte w ramach programu Erasmus+, 
ale tak$e program CEEPUS, oferta Akademickiej Agencji Informacyjnej 
(AIA) czy coraz bardziej popularnego Mi!dzynarodowego Funduszu Wy-
szehradzkiego. Wa$nym uzupe"nieniem tych wyjazdów staj  si! szko"y letnie. 

Ostatnim du$ym projektem realizowanym na praskiej polonistyce w roku 
2013 by" projekt 90 lat praskiej polonistyki, którego g"ównymi partnerami by"y 
Centrum J!zyka i Kultury Polskiej w -wiecie UJ oraz Instytut Polski w Pra-
dze. Projekt otrzyma" wsparcie finansowe ze #rodków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Republiki Czeskiej w ramach programu Forum Czesko-
-Polskie. Efektem jego realizacji by"a publikacja pierwszej na #wiecie mono-
grafii po#wi!conej historii zagranicznej polonistyki 90 let pražské polonistiky – 

d$jiny a sou&asnost. 90 lat praskiej polonistyki – historia i wspó!czesno"+ (Benešová, 
Rusin Dybalska, Zakopalová 2013). Dodatkowo okr g"  rocznic! powstania 
kierunku uczczono zorganizowaniem mi!dzynarodowej konferencji Prom$ny 

polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií, która odby"a si! w Pradze 
w dniach 6–7.11.2013. Monografia zbiorowa pod tym samym tytu"em, b!-
d ca pok"osiem tego spotkania, ukaza"a si! w Pradze w 2014 roku (Be-
nešová, Rusin Dybalska, Zakopalová 2014). Ostatnim elementem obchodów 
rocznicy praskiej polonistyki by"o przygotowanie wystawy rocznicowej, któ-
ra prezentowana by"a nie tylko w Czechach, ale tak$e w Polsce13. 

W roku akademickim 2014/2015 przygotowywana by"a realizacja projektu 
dotycz cego fenomenu polskiego reporta$u. W kwietniu tego roku zorgani-
                                                           

12 Wi!cej na www.centroeuropeana.org [dost!p: 23.03.2015]. 
13 Wystawa 90 let pražské polonistiky. 90 lat praskiej polonistyki. Autorki: M. Benešová, 

R. Rusin Dybalska, L. Zakopalová. 
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zowane zosta"o sympozjum po#wi!cone temu zagadnieniu. Jego podsumo-
waniem b!dzie wydana w przysz"ym roku publikacja. Projekt realizowany 
by" we wspó"pracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Spo"ecznej 
Uniwersytetu Wroc"awskiego, Instytutem Polskim w Pradze oraz Ambasad  
Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. 
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Polish Studies at Charles University in Prague – past and present situation 

The article dwells on a history of Polish Studies at Charles University in Prague, starting from 
the very beginning of courses till the present day. The Polish Studies have always been an 
important element of Slavonic education; currently they are a part of Central European Stud-
ies. The article is concerned with the research interests of the polonists of Prague and it re-
veals structures and directions the polonistic education aims at and is undertaking within the 
Chair of Central European Studies. 

Key words: Polish Studies, Charles University in Prague, Slavonic Studies, Central European 
Studies 


