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Studia polonistyczne  
na Uniwersytecie Kome skiego w Bratys!awie 

Uniwersytet Kome skiego w Bratys!awie zosta! za!o"ony w 1919 roku ja-

ko pierwsza uczelnia wy"sza na S!owacji (wówczas w Czechos!owacji) 

kszta!c#ca w j$zyku s!owackim. W roku 1921 powsta! tu Wydzia! Filozo-

ficzny, a w jego ramach zosta!y utworzone tzw. seminaria, w pó%niejszych 

latach przekszta!cone w katedry. Pocz#tkowo w Seminarium S!owia skim 

(Slovanský seminár) j$zyków s!owia skich uczono tylko w formie lektora-

tów (pierwszy polski lektor zacz#! pracowa& tu w roku akademickim 

1923/1924 [Pan'íková 2006, 13]). To zmieni!o si$ dopiero w 1957 roku, 

kiedy utworzono kierunek polonistyczny. Warto nadmieni&, "e sta!o si$ to 

jeszcze przed powstaniem pierwszej katedry slawistycznej1, której za!o"enie 

w 1964 roku umo"liwi!o podj$cie studiów j$zyka serbsko-chorwackiego, 

a pó%niej tak"e bu!garskiego2. 
Pocz#tkowo studia polonistyczne, podobnie jak inne kierunki slawistyczne, 

mia!y profil filologiczny. Pó%niej przeobra"ono je w studia translatorskie. 
W takiej formie przetrwa!y do dzi(, chocia" niewykluczone, "e w chwili 
obecnej na bratys!awskim uniwersytecie studiuj# ostatni adepci tego kierun-
ku. Tutejsza polonistyka boryka si$ bowiem od jakiego( czasu z problemami 

                                                           

1 Katedra Rusycystyki wyodr$bni!a si$ z Seminarium S!owia skiego ju" wcze(niej, krótko 

po II wojnie (wiatowej, i od tej pory funkcjonuje niezale"nie. 
2 Katedra slovanských filológií, http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ 

katedra-slovanskych-filologii [dost$p: 20.04.2015]. 
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charakterystycznymi dla tzw. ma!ych filologii nie tylko na S!owacji: przede 
wszystkim brakiem odpowiedniej kadry naukowej3, ale tak"e niewielk# li-
czebno(ci# studentów4. Ten ostatni czynnik, który przez lata decydowa! 
o swego rodzaju elitarno(ci studiów polonistycznych, dzi( jest argumentem 
przemawiaj#cym przeciwko utrzymaniu „nierentownego” kierunku. Poloni-
styk$ w tradycyjnym kszta!cie (aczkolwiek nie jest to znany Polakom model 
filologiczny, o czym w dalszej cz$(ci artyku!u) zast#pi& maj# studia (rodko-
woeuropejskie, kierunek nowy, utworzony przed kilkoma laty. Nauczanie j$-
zyka polskiego na obu kierunkach ma jednak"e odmienny charakter. 

Na kierunku t!umaczenie pisemne i ustne (prekladate stvo a tlmo!níctvo) stu-
diuje si$ najcz$(ciej dwa j$zyki obce, rzadkie jest po!#czenie j$zyk obcy – 
j$zyk s!owacki. Polski wyst$puje zwykle w kombinacji z angielskim lub nie-
mieckim, wyj#tkowo z innym j$zykiem (w ostatnich latach chorwackim i ro-
syjskim). Przewa"nie mamy wi$c do czynienia z sytuacj#, gdy student jeden 
j$zyk zna ju" na poziomie B1 b#d% B2, nauk$ polskiego zaczyna natomiast 
od pocz#tku. Ta nierównorz$dno(& kompetencji j$zykowych nie ma jednak 
prze!o"enia na liczb$ zaj$&, na przedmioty ka"dej z dwóch specjalizacji 
przeznacza si$ oko!o dziesi$ciu godzin tygodniowo. Na anglistyce zatem ju" 
od pierwszego roku studenci ucz# si$ t!umaczenia, podczas gdy polska cz$(& 
programu studiów skupia si$ na praktycznej nauce j$zyka i poznawaniu jego 
systemu. Zaj$cia z przek!adu pisemnego wprowadzane s# od drugiego roku 
studiów, z t!umaczenia ustnego – od trzeciego. 

Trzeba w tym miejscu zaznaczy&, "e na przestrzeni ostatnich kilku lat pro-
gram kszta!cenia polonistycznego na tym kierunku uleg! znacznym zmia-
nom (szerzej o tym zob. Wawrzyniak 2013). Wcze(niej mia! on charakter 
przede wszystkim filologiczny (zob. Janaszek-Ivani'ková 2002), obowi#zko-
we by!y w nim przedmioty takie jak: teoria literatury, j$zykoznawstwo czy 
historia j$zyka polskiego. Studenci tylko na pierwszym roku mieli lektorat 

                                                           

3 Najpowa"niejszym w tym momencie problemem jest brak pracownika naukowego ze 

stopniem doktora habilitowanego lub wy"szym. Wymaga tego chocia"by s!owacka ustawa 

reguluj#ca dzia!alno(& szkó! wy"szych i jako warunek akredytacji narzucaj#ca obowi#zek po-

r$czania kierunku przez samodzielnego pracownika naukowego w randze przynajmniej dok-

tora habilitowanego. Funkcj$ t$ aktualnie zast$pczo i jedynie tymczasowo sprawuje rusycysta. 
4 Halina Janaszek-Ivani'ková, opisuj#c swoje wspomnienia z pracy na bratys!awskiej 

polonistyce, pisze: „rozwój polonistyki na S!owacji nie przebiega! g!adko, zawsze by!y 

k!opoty z przyjmowaniem nowych studentów i zawsze przyjmowano ich bardzo niewielu, po 

4–5 osób co dwa lata” (Janaszek-Ivani'ková 2002, 37). Podobn# uwag$ czyni d!ugoletnia 

kierownik Katedry Filologii S!owia skich, profesor polonistyki Marta Pan'íková, która 

stwierdza, "e „grupy polonistyczne zawsze by!y nieliczne (3–7 studentów)” (Pan'íková 2013). 
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w wymiarze czterech godzin tygodniowo, w kolejnych latach by!y to zaled-
wie dwie godziny. Niepraktyczny by! tak"e kurs literatury, który mechanicz-
nie podzielono mi$dzy studia licencjackie (do pozytywizmu) i magisterskie 
(od M!odej Polski), zak!adaj#c zapewne kontynuacj$ nauki przez absolwen-
tów. Taki program, wyposa"aj#cy studentów w wiedz$ filologiczn#, nie by! 
jednak zgodny z celami kszta!cenia na kierunku translatorskim, nie spe!nia! 
równie" oczekiwa  samych studentów. Konieczna by!a wi$c jego modyfika-
cja: zrezygnowano z niektórych przedmiotów stricte teoretycznych na rzecz 
praktycznej nauki j$zyka, ale przede wszystkim – g!ównie na studiach magi-
sterskich – dodano konwersatoria z t!umaczenia konsekutywnego i symulta-
nicznego oraz przek!adu (np. tekstów prawnych). Dzi$ki temu liczba godzin 
zaj$& z t!umaczenia ustnego zwi$kszy!a si$ z dwóch do sze(ciu, a pisemnego 
z dwóch do czterech w tygodniu, co w istotny sposób pomaga studentom 
zautomatyzowa& umiej$tno(ci t!umaczeniowe. Podstawowy kurs literatury 
obejmuje studia licencjackie, na magisterskich prowadzone s# natomiast za-
j$cia g!ównie z literatury wspó!czesnej, uwzgl$dniaj#ce tak"e aspekt prze-
k!adowy. Wiedz$ o kulturze Polski poloni(ci mog# te" uzupe!nia&, wybiera-
j#c przedmioty nieobowi#zkowe, adresowane do wszystkich studentów Wy-
dzia!u Filozoficznego, takie jak realia Polski czy polski film, które ciesz# si$ 
du"ym powodzeniem tak"e w(ród studentów innych kierunków. 

Chocia" zmiany te nast#pi!y dopiero niedawno, zosta!y dobrze przyj$te 
przez studentów i przynosi!y ju" wymierne efekty – pierwsi absolwenci 
zmodyfikowanego programu, cho& jak zwykle nieliczni, znakomicie radz# 
sobie na rynku pracy jako t!umacze j$zyka polskiego, co nale"a!o do rzadko-
(ci w latach poprzednich. Znajduj# ponadto zatrudnienie w charakterze lek-
torów j$zyka polskiego. Tym wi$ksza szkoda, "e program ten prawdopo-
dobnie nie b$dzie kontynuowany. 

Kierunek studia (rodkowoeuropejskie zosta! otwarty na Uniwersytecie 
Kome skiego w 2012 roku, w roku akademickim 2015/2016 odb$dzie si$ 
pierwszy nabór na studia magisterskie. Program studiów przewiduje nauk$ 
dwóch j$zyków (do wyboru s#: niemiecki, polski, s!owe ski i w$gierski), 
ka"dego w wymiarze czterech godzin tygodniowo. Ponadto obowi#zkowe s# 
m.in. zaj$cia z historii regionu (rodkowoeuropejskiego, s!owackiej literatury, 
historii i etnologii (wyk!ady z literatury wybranych j$zyków uj$te s# dopiero 
w programie magisterskim), wst$pu do j$zykoznawstwa, literaturoznawstwa 
oraz teorii t!umaczenia. Kszta!cenie skupia si$ wi$c g!ównie na opanowaniu 
j$zyków oraz podstaw ró"nych nauk humanistycznych, przy czym studenci 
maj# uzupe!nia& swoj# edukacj$, ucz$szczaj#c na interesuj#ce ich zaj$cia 
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i wyk!ady w ramach ca!ego Wydzia!u Filozoficznego, studia to bowiem pro-
jekt mi$dzykatedralny, nieposiadaj#cy w!asnej jednostki. Ma on wyj(& naprze-
ciw oczekiwaniom wspó!czesnych studentów, którzy nastawieni s# raczej na 
zdobywanie wiedzy ogólnej, ukierunkowanej interdyscyplinarnie. Uatrakcyj-
nieniu programu oraz przyci#gni$ciu studentów z innych krajów maj# te" 
s!u"y& zaj$cia angloj$zyczne – na studiach pierwszego stopnia wszystkie 
przedmioty obowi#zkowe nauczane s# w j$zyku angielskim5. Kierunek ten 
cieszy si$ rosn#cym zainteresowaniem, jednak nie sposób tu pomin#& pew-
nych w#tpliwo(ci co do przysz!ej kariery zawodowej absolwentów. Ich kom-
petencje j$zykowe i wiedza ogólna nie s# wystarczaj#ce, by podj#& prac$ 
t!umacza, co w przypadku tzw. ma!ych j$zyków, jak polski, s!owe ski czy 
w$gierski, jest najcz$(ciej praktykowanym przez absolwentów zaj$ciem. 
Ogólne wykszta!cenie zdobyte na studiach domaga si$ bowiem pewnej spe-
cjalizacji; czas poka"e, czy przyniesie j# program magisterski. 

Poza opisanymi wy"ej kierunkami, na których polski jest j$zykiem specja-
lizacji, na bratys!awskim uniwersytecie mo"na si$ tak"e uczy& polskiego 
w ramach nieobowi#zkowego kursu adresowanego do wszystkich studentów 
Wydzia!u Filozoficznego. Zaj$cia te od lat ciesz# si$ nies!abn#cym zaintere-
sowaniem, chocia" d!ugo ogranicza!y si$ do zaledwie jednego roku nauki. 
Wi#"e si$ to zapewne z faktem, "e program studiów niektórych kierunków 
wymaga od studentów uko czenia przynajmniej dwóch semestrów nauki 
wybranego j$zyka s!owia skiego – st#d te" co roku na lektorat polskiego dla 
pocz#tkuj#cych zapisuje si$ oko!o czterdziestu osób. Wiele z nich jednak 
pragnie kontynuowa& kurs, dlatego kilka lat temu zaj$cia te wyd!u"ono do 
sze(ciu semestrów. Studenci, którzy w ten sposób ucz# si$ polskiego, coraz 
cz$(ciej wyje"d"aj# te" do Polski na kursy letnie czy studia semestralne 
w ramach ró"nego rodzaju programów wymiany. 

Mo"na odnie(& wra"enie, "e równorz$dne dzia!anie programów t!uma-
czeniowego i (rodkowoeuropejskiego oraz przygotowywane wprowadzenie 
kolejnego, slawistycznego6, jest poszukiwaniem formu!y dla ma!ych filologii, 
która by!aby rozwi#zaniem problemu nielicznych roczników i niedostatków 

                                                           

5 Co bywa wyzwaniem dla nauczyciela polonisty, który zobowi#zany jest wprowadza& 
s!owackiego studenta w system j$zyka polskiego po angielsku. Trzeba jednak nadmieni&, "e 

w praktyce, wbrew za!o"eniom programowym, nauczyciel obywa si$ zwykle bez j$zykowego 

po(rednictwa. 
6 Projekt takiego kierunku, nawi#zuj#cy do modelu studiów (rodkowoeuropejskich, 

zak!adaj#cy nauk$ dwóch j$zyków s!owia skich, zosta! niedawno przed!o"ony Komisji 

Akredytacyjnej. 
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kadrowych. )wietn#, w naszej opinii, koncepcj$ bada  polonistycznych za-
proponowa!a ju" przed ponad dziesi$cioma laty Halina Janaszek-Ivani'ková, 
która, zastanawiaj#c si$ nad nowym profilem studiów polonistycznych i s!o-
wacystycznych, akcentowa!a i wspó!obecno(& narodów w Unii Europejskiej, 
i wspólne granice pa stwowe, które zobowi#zuj# do budowania wi$zi na 
podstawie znajomo(ci s#siada: 

Otó" (…) m!ode pokolenie (…) musi by& wykszta!cone znacznie 
wszechstronniej ni" na to pozwala filologia, musi zyska&, obok znajomo-
(ci j$zyka i literatury, elementy wiedzy na temat ekonomiki, prawa, religii, 
polityki i idei, jakimi "yj# jego najbli"si s#siedzi, i lepiej orientowa& si$ 
w historii (…). W dziedzinie za( humanistyki sensu stricto z ca!# pewno-
(ci# nale"y zwi$kszy& liczb$ godzin na wyk!ady z historii danego kraju, 
natomiast w literaturoznawstwie wi$kszy nacisk po!o"y& na znaczenie 
i opis tradycji kulturowych, mitów i stereotypów, (wiadomo(ci narodo-
wej, szerzej prezentowa& idee, wizje (wiata, wyznawane przez s#siadów 
warto(ci lub antywarto(ci ni" przemiany form literackich, technik i teorii 
literatury (Janaszek-Ivani'ková 2002, 44). 

Na zako czenie trzeba stwierdzi&, "e j$zyk polski cieszy si$ coraz wi$k-
szym zainteresowaniem w(ród S!owaków. Z pewno(ci# nadal pokutuje ste-
reotyp, "e polski jest tak podobny do s!owackiego, "e nie warto si$ go uczy&, 
jednak"e przybywa osób, szczególnie m!odszych, które maj# potrzeb$ do-
brego opanowania j$zyka. Nauczanie polskiego w Bratys!awie wykroczy!o 
ju" poza uniwersytet – przyby!o kursów w Instytucie Polskim, coraz wi$cej 
firm zainteresowanych jest prywatnymi lekcjami dla swoich pracowników. 
W tej sytuacji cieszy to, "e Uniwersytet Kome skiego oferuje nowe mo"li-
wo(ci edukacji w j$zyku polskim. Szkoda tylko, "e odb$dzie si$ to kosztem 
studiów translatorskich, gdy" ma!e j$zyki pozbawione zostan# przez to mo"-
liwo(ci kszta!cenia fachowych t!umaczy, co dodatkowo os!abi ich pozycj$ 
wobec j$zyków du"ych. A dobrze przygotowanych t!umaczy polskiego nadal 
na S!owacji brakuje. 
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Polish Studies at Comenius University in Bratislava 

This article presents different forms of the Polish language and culture education at Comeni-

us University in Bratislava. In the beginning, a history of Polish language didactics is shortly 

presented: from simple language courses to regular philological and translation studies. 

Nonetheless, the article’s main aim is the emphasis laid upon the current situation and chang-

es that have occurred over a past few years, namely, curricula modifications, searches for new 

models and frameworks of studies, as well as advantages and disadvantages that are connect-

ed with it. 
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