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VI kwiatowy Kongres Polonistów:
Polonistyka na pocztku XXI wieku.
Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy.
Badania inter- i transdyscyplinarne
VI Œwiatowy Kongres Polonistów, który przebiegaâ pod hasâem Polonistyka
na poczĊtku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, odbywaâ się w Katowicach od 22 do 25 czerwca 2016 roku. Byâ niezwykle waůnym wydarzeniem
dla wszystkich polonistów na caâym œwiecie ze względu na zmianę formuây
dotychczasowych zjazdów i kongresów polonistycznych. Postulat, który zostaâ przedstawiony podczas V Kongresu Polonistyki Zagranicznej w Opolu,
aby przestaý oddzielaý polonistykę krajowĊ (której sztandarowymi spotkaniami sĊ Zjazdy Polonistów) od tej uprawianej poza polskimi granicami1
(której spotkania dotĊd nosiây nazwę Kongresów Polonistyki Zagranicznej),
udaâo się w Katowicach w peâni zrealizowaý. Poloniœci pracujĊcy za granicĊ
oraz na róůnych uczelniach, w oœrodkach naukowych, akademickich i pozaakademickich w Polsce swojĊ obecnoœciĊ w Katowicach pokazali peânĊ integrację œwiatowej polonistyki2. W VI Œwiatowym Kongresie Polonistów wzię
1 Postulat podczas podsumowujĊcego panelu na Kongresie zgâosiâ prof. Tokimasa Sekiguchi, proponujĊc dla nowej formuây kongresów takůe nowĊ nazwę: Œwiatowy Kongres Polonistów. Propozycja zostaâa przyjęta jednogâoœnie.
2 Myœlimy, ůe naprawdę warto wskazaý oœrodki, które jako afiliacje podali uczestnicy Kongresu, gdyů pozwoli to dostrzec ich faktycznĊ integrację. Reprezentowane byây: Australia:
ZwiĊzek Nauczycieli Polskich w Australii; Austria: Uniwersytet Wiedeľski; Azerbejdůan:
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Azerbejdůaľska Narodowa Akademia Nauk, Bakijski Uniwersytet Sâowiaľski; Belgia: KU
Leuven, Université Libre de Bruxelles, Uniwersytet w Gandawie; Biaâoruœ: Biaâoruski Uniwersytet Paľstwowy, Paľstwowy Uniwersytet Grodzieľski im. Janki Kupaây, Centrum Wiedzy o Kraju i Języku „Studia – Movia”; Brazylia: Universidade de Brasília, Uniwersytet Federalny Parany w Kurytybie; Buâgaria: Uniwersytet Sofijski im. œw. Klemensa Ochrydzkiego,
Uniwersytet œw. œw. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Uniwersytet Pâowdiwski, Uniwersytet Szumeľski; Chiny: Beijing Foreign Studies University, Pekin, Guangdong University
of Foreign Studies, Kanton; Chorwacja: Uniwersytet w Zagrzebiu; Czechy: Uniwersytet Palackiego w Oâomuľcu, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czeska Akademia Nauk; Estonia: Uniwersytet w Tallinie; Francja: INALCO,
Paryů, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), Université de Charles de Gaulle – Lille 3,
Université Rennes 2; Holandia: Uniwersytet w Amsterdamie; Irlandia: Polska Szkoâa IDEA
w Athlone; Japonia: Tokyo University of Foreign Studies, University of Hokkaido, Sapporo,
Nagoya University of Foreign Studies; Kanada: University of Toronto, University of Alberta
w Edmonton; Kazachstan: Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny; Korea Poâudniowa: Hankuk University of Foreign Studies, Seul; Litwa: Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie, Uniwersytet Wileľski; áotwa: Uniwersytet w Daugavpils, Uniwersytet áotewski w Rydze; Niemcy: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Freie Universität Berlin,
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Justus-Liebieg-Universität Gießen, Otto-von-Guericke
Universität Magdeburg, Technische Universität Chemnitz, Universität des Saarlandes,
Universität Hamburg, Universität Köln, Universität Leipzig, Universität Passau, Uniwersytet
Georga-Augusta w Getyndze, Humboldt-Universität w Berlinie, Uniwersytet Otto-Friedrich
w Bambergu, Uniwersytet w Bochum, Uniwersytet w Ratyzbonie, Uniwersytet w Tybindze,
Uniwersytet w Mannheim, Uniwersytet w Konstancji, Kolegium Języka i Kultury Polskiej
w Berlinie, Federalny ZwiĊzek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech, Volkshochschule
Landkreis Gießen, Polsko-Niemiecka Inicjatywa Rodzicielska Wspierania Dwujęzycznoœci we
Frankfurcie nad Menem, Szkoâa Ludowa Westerstede, Szkoâa Podstawowa Remels; Norwegia: Uniwersytet w Oslo; Polska: Instytut Badaľ Literackich PAN, Polska Akademia Nauk,
Uniwersytet w Biaâymstoku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet
Gdaľski, Uniwersytet ŒlĊski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet
Jagielloľski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawâa II, Uniwersytet Marii Curie-Skâodowskiej
w Lublinie, Uniwersytet áódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Szczeciľski,
Uniwersytet Mikoâaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynaâa Stefana Wyszyľskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocâawski, DolnoœlĊska Szkoâa Wyůsza, Wyůsza Szkoâa Humanitas w Sosnowcu, Fundacja Centrum Międzynarodowych Badaľ
Polonistycznych, Instytut Badaľ Edukacyjnych, Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae
Mundi”, Zespóâ Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach, Zespóâ Szkóâ nr 1 w Lublinie,
Zespóâ Szkóâ Prywatnych „Twoja Przyszâoœý” w Sosnowcu, Szkoâa Podstawowa nr 89 im.
K.K. Baczyľskiego w Poznaniu, Gimnazjum nr 7 z Oddziaâami Integracyjnymi „Przy áazienkach Królewskich” w Warszawie, Prywatna Szkoâa Językowa Języki dla Biznesu, Centrum Nauki Języka Polskiego POLONISTA, Easy Polish Language School Poznaľ, Klub
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âo udziaâ ok. 450 osób, które wygâosiây referaty, uczestniczyây w panelach bĊdŭ
tylko w dyskusjach i spotkaniach kuluarowych. Szerokie pojmowanie polonistyki
międzynarodowej i umiędzynarodowionej staje się od wielu lat coraz bardziej
powszechne, a dyskusja nad tym, gdzie i dlaczego znajduje się jej centrum,
a gdzie peryferia, raczej zaciemnia obraz caâoœci i schodzi na jaâowe tory. Kongres pozwoliâ wyraŭnie stwierdziý, ůe mamy w naszym kraju silnĊ polonistykę,
a takůe duůĊ liczbę wybitnych uczonych polonistów i polonistycznych oœrodków rozsianych po caâym œwiecie, gdzie prowadzone sĊ badania i kontynuowana
jest misja edukacyjna w rozmaitych kontekstach kulturowych, cywilizacyjnych i –
co pewnie najwaůniejsze – językowych. Ta dziaâalnoœý naukowa jest niezwykle
waůna i potrzebna, gdyů pozwala spojrzeý na podmioty i przedmioty rozwaůaľ
polonistów z innych punktów widzenia, poszerza perspektywę oglĊdu o ujęcia,
które moůliwe sĊ tylko dzięki zanurzeniu w innej kulturze, a nie sĊ widoczne od
wewnĊtrz, stawia odmienne, równie waůne jak polskie, odœrodkowe pytania.
Umiędzynarodowiona i komparatystyczna perspektywa, warunkujĊca wszelkĊ
dziaâalnoœý edukacyjnĊ i badawczĊ prowadzonĊ przez polonistów za granicĊ,
przejawia się na wszystkich poziomach ich aktywnoœci.
Polonistyka – dziedzina w warunkach œwiatowych raczej rzadka i ekskluzywna – powinna w znacznie większej mierze niů obecnie wejœý w relacje
z innymi dyscyplinami, a tym samym stworzyý wspólnĊ platformę do pro
Dialogu, Wydawnictwo polish-courses.com; Portugalia: Uniwersytet Lizboľski; Rosja: Bieâgorodzki Uniwersytet Paľstwowy, Instytut Sâowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk,
Moskiewski Paľstwowy Uniwersytet Lingwistyczny, Baâtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie, Uniwersytet im. M.W. áomonosowa w Moskwie; Rumunia: Uniwersytet
w Bukareszcie; Serbia: Uniwersytet Belgradzki; Sâowacja: Uniwersytet Komeľskiego w Bratysâawie, Uniwersytet Mateja Bela w Baľskiej Bystrzycy, Uniwersytet Preszowski; Sâowenia:
Uniwersytet w Lublanie; Szwajcaria: Université de Fribourg, Uniwersytet w Zurychu; Szwecja: Uniwersytet Sztokholmski, Uniwersytet w Uppsali; Tadůykistan: Rosyjsko-Tadůycki
(Sâowiaľski) Uniwersytet; Turcja: Uniwersytet Stambulski; Ukraina: Kijowski Uniwersytet
Narodowy im. T. Szewczenki, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Narodowy Uniwersytet
im. I. Franki we Lwowie, Politechnika Lwowska, Paľstwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiaľsku, Zaporoski Instytut Ekonomiki i Technologii Informacyjnych, Uniwersytet ZarzĊdzania i Biznesu w Berdiaľsku, Instytut Modernizacji Treœci Oœwiaty MON Ukrainy; USA:
Indiana University, Bloomington, Northern Illinois University, Swarthmore College, University of Chicago, University of Illinois, Yale University, University of Wisconsin-Milwaukee;
Węgry: Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya, Budapeszt, Centrum Badaľ Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk; Wielka Brytania: University of Oxford, University of
Glasgow, University of Cambridge, Swansea University, University of Sheffield, Polski Uniwersytet na Obczyŭnie w Londynie; Wâochy: Università degli Studi di Napoli L'Orientale,
Università di Torino, Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Uniwersytet w Udine.
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wadzenia badaľ i implementacji praktyk rzeczywiœcie interdyscyplinarnych,
które w rezultacie doprowadzĊ do zaistnienia studiów polskich (najpierw
w znaczeniu badawczym, a potem praktycznym). Perspektywa ta pozwala na
nowo zdefiniowaý toůsamoœý polonistyki rozumianej juů nie tylko jako literaturoznawstwo i językoznawstwo, ale jako moůliwoœý i praktyka transgranicznego przenikania rozmaitych dyscyplin, które studia polskie w swym obrębie sankcjonujĊ: nowy oglĊd teatru, filmu, historii, antropologiczne podejœcie kulturowe, wreszcie zredefiniowane pojęcia toůsamoœci, choýby wymuszane
w kontekœcie najnowszych migracji Polaków. Takie zadanie Kongres miaâ
speâniý i tak teů się staâo. Odkrywaniu nowych obszarów badawczych, ich
interdyscyplinarnemu âĊczeniu, nakâadaniu się, przenikaniu, spajaniu – dzięki
zbiorowemu wysiâkowi – towarzyszyâo poszukiwanie i wytwarzanie nowych
narzędzi i metod. VI Œwiatowy Kongres Polonistów byâ pierwszym w historii dziaâaniem o zasięgu œwiatowym prowadzĊcym do międzydyscyplinarnego, a przy tym rzeczywiœcie internacjonalnego (w rozumieniu integracji)
oglĊdu i opisu œwiatowej polonistyki, z wâĊczeniem polonistyki krajowej.
Kongres obejmowaâ róůnorodne formuây wystĊpieľ, w tym wykâady plenarne, referaty w sekcjach oraz debaty panelowe. Komitet Programowy zaproponowaâ podjęcie tematów zwiĊzanych z kierunkami rozwoju wspóâczesnej polonistyki, które byâyby uszczegóâowieniem istotnych zagadnieľ.
Wœród tych znalazây się: kierunki badaľ polonistycznych (dokonania naukowe polonistów krajowych i zagranicznych; polonistyka po zwrocie metodologicznym – stan obecny i nowe tendencje w badaniach; polonistyka a inne dyscypliny badawcze; filologia polska – polonistyka – studia polskie); badania polonistyczne wobec wyzwaľ poczĊtku XXI wieku (język, literatura
i kultura polska w kontekstach przemian œwiatowych; język, literatura i kultura polska a nowe media; wspóâczesna literatura krajowa i literatura migracyjna; nowe spojrzenia na literaturę – wizje i rewizje; język polski w kraju,
przemiany w języku wspóâczesnym; język polski w kontekstach innojęzykowych i innokulturowych; zagadnienia toůsamoœci, stereotypów, językowego
obrazu œwiata); zagadnienia róůnorodnie rozumianej integracji polonistyki
(transdyscyplinarny charakter polonistyki; polonistyka wœród nauk humanistycznych; polonistyka krajowa i zagraniczna – razem czy osobno; polonistyka uniwersalna i polonistyki lokalne); edukacja polonistyczna (polonistyczna edukacja szkolna i akademicka wobec wyzwaľ wspóâczesnoœci; dydaktyka polonistyczna i nowe media; nauczanie na odlegâoœý; nauczanie
polonistyczne cudzoziemców; nauczanie polonijne); problemy instytucjonalne polonistyki (instytucjonalne ramy integracji polonistyki; międzynaro-
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dowa wymiana i wspóâpraca polonistów i polonistyk; polonistyczna polityka
naukowa i dydaktyczna).
Wszystkie wykâady plenarne, otwierajĊce i zamykajĊce Kongres, skupione
byây wokóâ szans i wyzwaľ stojĊcych przed polonistykĊ XXI wieku. Tematy
opieraây się nie tylko na róůnych perspektywach metodologicznych, ale takůe
geograficznych (Polska, Brazylia, Holandia, Francja). W referatach plenarnych pojawiây się refleksje ogólne na temat stanu wspóâczesnej polonistyki –
czy szerzej: humanistyki – i jej kondycji na przeâomie XX i XXI wieku, zdiagnozowano jĊ i wyznaczono dla niej nowe pola badawcze. Taki charakter
miaây wystĊpienia Michaâa Pawâa Markowskiego: Polonistyka: poznanie i terapia, Wâodzimierza Boleckiego: Polonistyka cyfrowa – wyzwanie XXI wieku, Michaâa Masâowskiego: Partykularne i uniwersalne w literaturach narodowych czy
Ewy Kosowskiej: Filologia. Cena autonomii. Wiele uwagi poœwięcono potrzebie
i sposobom prezentowania literatury w dydaktyce polonistycznej oraz koniecznoœci badaľ nad polskĊ literaturĊ prowadzonych w róůnych miejscach
na œwiecie. Takie treœci znalazây się np. w tekstach Arenta van Nieukerkena:
Perspektywy polonistyki w ramach studiów (mniej lub bardziej) „regionalnych”. Literatura polska a krytyka postkolonialna, Marka Tomaszewskiego: Jak i po co prowadziý
zajęcia z literatury polskiej? Kilka refleksji na temat polonistycznych doœwiadczeľ na
uniwersytetach francuskich na poczĊtku XXI wieku czy Henryka Siewierskiego:
Polonistyka transatlantycka – szanse i wyzwania. Nie zabrakâo teů rozwaůaľ językoznawczych pokazujĊcych polszczyznę na tle innych języków, co polska
glottodydaktyka dopiero niedawno zaczęâa dostrzegaý jako koniecznoœý
w nauczaniu. Uœwiadamiaâa to Hélène Wâodarczyk w referacie O potrzebie
wiedzy o języku polskim kompatybilnej z wiedzĊ o innych językach narodowych. Wizje
przyszâych zadaľ i wskazaľ polonistyki nie przesâoniây tradycji. Anna DĊbrowska przedstawiâa historię ksztaâtowania się polonistyki zagranicznej
w referacie Byli przed nami, uczyli przed nami. Nauczanie JPJO w dawnych wiekach.
Panele i spotkania w sekcjach pozwoliây dokonaý zestawienia róůnorodnych i wielokulturowych doœwiadczeľ polonistyki zagranicznej, porównaý jĊ
z krajowĊ, oznaczyý parametry jej interdyscyplinarnego funkcjonowania,
zdiagnozowaý perspektywy rozwoju, stworzyý siatki podobieľstw, okreœliý
parametry ryzyka, zrozumieý rzĊdzĊce niĊ dystynktywne róůnice, wreszcie
stworzyý platformę wymiany doœwiadczeľ, udostępniý forum spotkania3.

3 Wobec ogromnej liczby (ponad 300) referatów i wystĊpieľ panelowych nie będziemy
wymieniaý nazwisk i tytuâów (z wyjĊtkiem prowadzĊcych panele), gdyů wybór z takiego bogactwa bardzo dobrych merytorycznie tekstów jest niemoůliwy. Omawiamy zatem poruszanĊ
na Kongresie problematykę ogólnie, a zainteresowanych szczegóâami odsyâamy do programu
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Kongres byâ realizacjĊ idei polonistyki bez granic z jej uniwersalnoœciĊ, a zarazem poszanowaniem autonomii polonistyk lokalnych. Dyskutowano nad
wyznaczeniem kierunków badaľ polonistycznych wobec wyzwaľ poczĊtku
XXI wieku, omawiano miejsce języka polskiego w kontekstach innojęzykowych i innokulturowych, zagadnienia toůsamoœci językowej i kulturowej oraz
zagadnienia integracji polonistyki i jednoczeœnie jej transdyscyplinarnego
charakteru, powracano do problematyki edukacji polonistycznej, a szczególnie polonistycznej edukacji szkolnej i akademickiej wobec wyzwaľ wspóâczesnoœci. Wreszcie osobnym, aczkolwiek waůnym punktem obrad, staây się
problemy instytucjonalne polonistyki, a wœród nich ramy integracji polonistyki, międzynarodowa wymiana i wspóâpraca polonistów i polonistyk oraz
polonistyczna polityka naukowa i dydaktyczna.
W panelach i sekcjach poruszano wiele zagadnieľ nowej humanistyki.
Dyskusja skupiâa się wokóâ problemów ostatniego ýwierýwiecza, w którym
dochodzi do nowej sytuacji, charakteryzujĊcej się pogâębiajĊcymi się wewnętrznymi podziaâami bĊdŭ nawet rozâamem czy dezintegracjĊ. Podczas
Kongresu odbyâo się osiem paneli, a ich uczestnikami byli poloniœci zarówno polscy, jak i zagraniczni (najczęœciej byây one przygotowane i prowadzone przez pary naukowców z kraju i zza granicy). Panel I – Między dyscyplinowym profesjonalizmem a nowĊ humanistykĊ: casus wspóâczesnej teorii (przygotowanie:
Ryszard Nycz i Luigi Marinelli, prowadzenie: R. Nycz) – skupiony byâ wokóâ
pytaľ zwiĊzanych z róůnorodnoœciĊ problemów (strategicznych i praktycznych), jakie napotykajĊ polonistyki krajowe i zagraniczne, oraz na ogólnym
pytaniu: czym ma / powinna byý dziœ humanistyka? Panel II – Historia literatury czy historie literatury? Dzieje literatury polskiej w kontekœcie porównawczym
(przygotowanie i prowadzenie: Graůyna Borkowska i Boůena Shallcross) –
staâ się przede wszystkim obszarem namysâu nad przebiegiem procesu nauczania literatury rodzimej w Polsce oraz poza krajem. Uczestnicy panelu zastanawiali się nad tym, od czego zaleůĊ róůnice w podejœciu do nauczania
literatury – od tradycji narodowych, „ducha czasu”, noœnoœci interpretacyjnej nowych kierunków, innej periodyzacji historycznej, od sytuacji politycznej czy mody. Dzięki uczestnictwu naukowców z wielu krajów moůna byâo
poszukiwaý odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu nauczanie historii literatury polskiej za granicĊ wykorzystuje studia porównawcze, odsyâajĊce do
tekstów konkretnej kultury (kultury kraju prowadzĊcego studia slawistyczne/
polonistyczne). III panel – Literatura polska w œwiecie (przygotowanie



zamieszczonego na stronach Kongresu, które postaramy się utrzymywaý jak najdâuůej:
www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl.
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i prowadzenie: Romuald Cudak i Zhao Gang) – akcentowaâ przede wszystkim sytuację „œwiatowoœci” literatury polskiej w kilku zakresach tematycznych: obecnoœci literatury polskiej za granicĊ (szczególnie tej wymykajĊcej
się kanonicznym zestawieniom), recepcji literatury polskiej w œwiecie (w tym
wpâywom literatury polskiej na œwiatowĊ i odwrotnie) oraz zagadnieľ komparatystycznych. Wspólnota idei, motywów, konwencji literatury œwiatowej
i polskiej, udziaâ w ich tworzeniu – to przykâadowe problemy, które pojawiây
się w dyskusji. Ostatnim omawianym zagadnieniem byâa literatura tworzona
przez polskich pisarzy poza granicami kraju. Panele IV i V poœwięcone byây
problematyce językowej i językoznawczej. Uczestnicy pierwszego z nich, Etnolingwistyka ponad granicami (przygotowanie i prowadzenie: Jerzy Bartmiľski
i Swietâana Toâstaja), zastanawiali się przede wszystkim nad najnowszymi
trendami w etnolingwistyce. Waůnym zagadnieniem staâ się tu dynamicznie
zmieniajĊcy się w ostatnich latach (m.in. za sprawĊ imigrantów) wizerunek
Polaków w œwiecie oraz ich stosunek do Innoœci. V zespóâ panelowy, który
pracowaâ pod hasâem Wielokulturowoœý i wielojęzycznoœý: języki regionalne, mniejszoœciowe, dialekty (przygotowanie i prowadzenie: Gerd Hentschel i Motoki
Nomachi), zajĊâ się zagadnieniem statusu języków, które nie majĊ swoich
umocowaľ w konstytucjach ani w innych ustawach paľstwowych. Elementem dyskusji byâ takůe ksztaât Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszoœciowych. Dzięki spojrzeniu cudzoziemskich badaczy na sytuację języka
(a wâaœciwie języków) w Polsce moůliwa byâa dyskusja, która często w perspektywie „obcej” przyjmowaâa zupeânie inny ksztaât, niů gdyby byâa prowadzona jedynie przez badaczy rodzimych. Panel VI – Polonistyka, komparatystyka, transkulturowoœý. Filologia jako obszar nadziei (przygotowanie i prowadzenie: Ryszard Kozioâek i Tokimasa Sekiguchi) – przede wszystkim stawiaâ
pytania o interdyscyplinarny charakter (po)nowoczesnej polonistyki. Rozwaůania koncentrowaây się zatem na przeobraůeniach, jakie powinna przejœý
polonistyka, pojmowana dziœ juů jako zdecydowanie inna dyscyplina nauki
niů w tradycyjnym, klasycznie filologicznym oglĊdzie. Jeden z paneli kongresowych poœwięcony zostaâ takůe dziedzinom, które dotĊd w polonistycznych
spotkaniach nie znajdowaây odrębnego miejsca. Panel VII – Polski film, teatr
i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej (przygotowanie i prowadzenie: Tamara Trojanowska i Kris Van Heuckelom) – umoůliwiâ eksplorowanie róůnych wymiarów transnarodowoœci w polskiej kulturze filmowej
i teatralnej. Zagadnienie to zostaâo ujęte bardzo szeroko i obejmowaâo film,
teatr oraz performance w zakresie tworzenia (w kraju, jak równieů poza jego
granicami), dystrybucji, a takůe obecnoœci polskich produkcji na festiwalach
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międzynarodowych. Uczestnicy ostatniego, VIII panelu – Dydaktyka wielojęzycznoœci i komunikacja międzykulturowa jako wyzwania glottodydaktyki polonistycznej
(przygotowanie i prowadzenie: Wâadysâaw Miodunka i Estera Czoj) – zastanawiali się nad zagadnieniami zwiĊzanymi z nauczaniem języka polskiego
jako obcego, jako drugiego, a takůe nad nauczaniem języków trzecich. W obrębie rozwaůaľ podczas tego panelu znalazây się takůe zagadnienia komunikacji międzykulturowej œciœle powiĊzane z dydaktykĊ wielojęzycznoœci.
Podobnym kwestiom byây poœwięcone referaty sekcyjne. Częœý sekcji traktowano jako spotkania towarzyszĊce panelom, zarówno pod względem tematyki, jak i merytorycznego przekazu. Niektóre zaœ zgromadziây badaczy
podejmujĊcych inne istotne dla polonistyki zagadnienia (m.in. zwiĊzki językoznawstwa z politykĊ, dialog toůsamoœciowy i kulturowy, nauczanie polonijne, egzaminy, tâumaczenia). Podczas Kongresu odbyâo się 46 sekcji, na
których wygâoszono ponad 200 referatów.
Waůnym elementem VI Œwiatowego Kongresu Polonistów byâo odbywajĊce
się po raz pierwszy w ramach takiego zjazdu spotkanie eksperckie Język polski
w œwiecie. Promocja, instytucjonalne uwarunkowania, regulacje prawne. W spotkaniu wzięli
udziaâ jako sâuchacze i dyskutanci wszyscy uczestnicy Kongresu, a swoje stanowiska (stan obecny, plany i perspektywy) zwiĊzane z promocjĊ Polski i języka
polskiego w œwiecie zaprezentowali przedstawiciele czterech resortów (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyůszego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz specjalnie zaproszeni goœcie (Biuro Uznawalnoœci Wyksztaâcenia
i Wymiany Międzynarodowej, Biuro Polonijne Senatu RP, Ambasady RP i Instytuty Polskie). W trakcie panelu (przygotowanie i prowadzenie: Jolanta Tambor)
zaprezentowane zostaây wyniki prac nad instytucjonalnymi podstawami promocji języka polskiego, polskiej literatury i kultury w œwiecie, wynikajĊce z ustaw
i rozporzĊdzeľ. Jednak esencjonalnĊ częœciĊ spotkania staâa się dyskusja, która
byâa okazjĊ, aby osoby na co dzieľ pracujĊce za granicĊ oraz w Polsce mogây
zaprezentowaý swoje spojrzenie na sytuację promocji Polski i języka polskiego,
przedstawiý swoje postulaty, a przede wszystkim problemy, z jakimi stykajĊ się
w swojej pracy. Dyskusja byâa dâuga i burzliwa, a jej efektem staâa się między innymi zapowiedŭ powoâania komisji eksperckiej do spraw opracowania strategii
nauczania i promocji języka polskiego w œwiecie4. Ma ona uwzględniaý m.in. postulaty i propozycje zgâoszone w czasie Kongresu.

Komisja zostaâa powoâana 20.01.2017 roku na mocy umowy między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyůszego oraz Uniwersytetem ŒlĊskim. Jej przewodniczĊcym zostaâ Wâadysâaw Miodunka, a wiceprzewodniczĊcĊ Jolanta Tambor.
4
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Spore zainteresowanie uczestników wzbudziâa sekcja posterowa – w formie prezentacji multimedialnych i klasycznych posterów przedstawiono ciekawe rozwiĊzania dydaktyczne i badawcze wypracowane w polonistycznych
oœrodkach polskich i zagranicznych, podręczniki, pomoce dydaktyczne
i programy komputerowe sâuůĊce nauczaniu języka polskiego jako rodzimego i obcego czy stanowiĊce narzędzia do dalszych polonistycznych badaľ.
Wiele z nich juů zostaâo wdroůonych, inne – dzięki dyskusjom kongresowym – sĊ dopracowywane, by w przyszâoœci wzbogacaý polonistyczne nauczanie, badania, promocję Polski i języka polskiego.
VI Œwiatowemu Kongresowi Polonistów towarzyszyâo wiele wydarzeľ
dodatkowych, które byây dopeânieniem obrazu polonistyki zintegrowanej
i œwiatowej. Warto zatem wymieniý równieů kilka z nich. Kongres rozpoczęâo nadanie najwyůszej godnoœci akademickiej: tytuâu doktora honoris causa
wybitnej polonistce prof. Marii Delaperrière z INALCO w Paryůu, o której
w wywiadzie po uroczystoœci prof. Adam Dziadek, laudator, powiedziaâ:
Miaâem ten wielki zaszczyt uhonorowaý kogoœ, kto zrobiâ dla polskiej
kultury i dla polskiej literatury ogromnie duůo (…). To sĊ sprawy jakby
zwiĊzane z organizacjĊ ůycia naukowego pomiędzy dwoma krajami, to sĊ
badania komparatystyczne pomiędzy literaturami krajów zachodnich a literaturĊ polskĊ, to jest takůe jej ogromny wkâad w badania teoretyczne,
komparatystyczne zwâaszcza5.

ZwiĊzki Marii Delaperrière z Uniwersytetem ŒlĊskim sĊ bardzo silne. Profesor Delaperrière jest czâonkiniĊ rad naukowych i programowych czasopism w y d a w a n y c h na UŒ (m.in. „Postscriptum Polonistycznego”), publikuje w Wydawnictwie Uniwersytetu ŒlĊskiego, pozostaje takůe w bliskich
kontaktach naukowych z wieloma badaczami UŒ.
Inauguracja VI Œwiatowego Kongresu Polonistów byâa okazjĊ do przyznania waůnej i prestiůowej Nagrody im. Jana Kochanowskiego, ustanowionej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych. Wręczenia Nagrody (ufundowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego) dokonaâ przewodniczĊcy jury prof. Ryszard Nycz. Laureatem,
wybranym spoœród siedmiu nominowanych za lata 2012–2014, zostaâ Jörg
Schulte z Uniwersytetu w Kolonii za ksiĊůkę Jan Kochanowski i renesans europejski.
Osiem studiów (wydanĊ w 2012 roku w tâumaczeniu K. Wierzbickiej-Trwogi).

5 http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410231,prof-maria-delaperriere-otrzymalatytul-doktora-hc-uniwersytetu-slaskiego.html [dostęp: 12.04.2017].
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23 czerwca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
odbyâa się Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych6. Wydarzenie,
które honorowym patronatem objĊâ Instytut KsiĊůki, staâo się spotkaniem
wydawców, przedstawicieli œwiata literatury, tâumaczy i redaktorów z uczestnikami Kongresu, a takůe goœými (w CINiBA pojawili się wykâadowcy akademiccy, nauczyciele, uczniowie, studenci oraz mieszkaľcy regionu). Byâa to
okazja do dyskusji oraz wymiany przemyœleľ na temat promocji języka i literatury polskiej w œwiecie. Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych
w sposób szczególny przyczyniâa się do propagowania czytelnictwa wœród
odbiorców polskich i zagranicznych. Podczas imprezy, która trwaâa do póŭnych godzin nocnych, swĊ dziaâalnoœý zaprezentowaây czoâowe polskie wydawnictwa naukowe i redakcje czasopism, a uczestnicy mogli bezpâatnie
otrzymaý wiele publikacji, wzbogacajĊcych biblioteki jednostek polonistycznych, szkóâ i wâasne.
Tradycyjnie w czasie Kongresu odbyâo się Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych będĊcego jednym
z gâównych wspóâorganizatorów tego œwiatowego wydarzenia. Podczas spotkania przedstawiono czâonkom sprawozdanie z dotychczasowej dziaâalnoœci i dokonano wyboru wâadz MSSP na nowĊ kadencję. Prezesem Stowarzyszenia zostaâa ponownie prof. Magdalena Popiel, a wiceprezesami prof. prof.
Jolanta Tambor i Tomasz Chachulski.
Warto teů wymieniý uroczystĊ promocję doktorskĊ dr Li Yinan – pierwszej polonistki chiľskiej, która doktorat obroniâa w Polsce. Promocji dokonaâ prorektor UŒ prof. Ryszard Kozioâek. W uroczystoœci uczestniczyli


6 Udziaâ w wydarzeniu wzięli: GLOSSA Szkoâa Języków Obcych, Wydawnictwo Instytutu
Badaľ Literackich PAN, Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”, Fundacja Centrum Międzynarodowych Badaľ Polonistycznych, „Postscriptum Polonistyczne”, Katedra
Międzynarodowych Studiów Polskich UŒ, Szkoâa Języka i Kultury Polskiej UŒ, „Anthropos?”, „Zeszyty Literackie”, Wydawnictwo FA-art, „Narracje o Zagâadzie”, „Język a Kultura”, Wydawnictwo PROLOG, Instytut Języka Polskiego UŒ, „Polish Studies”, „Języki Obce
w Szkole”, Wydawnictwo Uniwersytetu ŒlĊskiego, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne
„Fraza”, „Polonistyka”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” / „The Problems of Literary
Genres”, „Prace Polonistyczne”, „Rozprawy Komisji Językowej”, „Przekâadaniec. A Journal
of Translation Studies”, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”, „ŒlĊskie
Studia Polonistyczne”, „Teksty z Ulicy”, „Przekâady Literatur Sâowiaľskich”, Kwartalnik
„Fabryka Silesia”, „Biuletyn Polonistyczny”, „ŒlĊsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe,
„Nowa Panorama Literatury Polskiej”, Póârocznik Komparatystyczny „Porównania”, „Tematy i Konteksty”, Wydawnictwo Universitas, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Biblioteka Narodowa – POLONA, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, „Stylistyka”, GNOME – Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne.
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promotor prof. Romuald Cudak oraz recenzenci: prof. prof. Wâadysâaw
Miodunka i Zhao Gang. Obecnie dr Li Yinan jest kierownikiem Katedry Języka Polskiego Pekiľskiego Uniwersytetu Języków Obcych (Beijing Foreign
Studies University).
Podczas Kongresu trwaâa równieů wystawa przygotowana przez Bibliotekę NarodowĊ na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poœwięcona
językowi polskiemu – jego historii i wspóâczesnoœci, polskiej wymowie i ortografii oraz wybitnym przedstawicielom literatury i kultury polskiej7.
VI Œwiatowy Kongres Polonistów odbywaâ się w Katowicach – nie zabrakâo na nim więc akcentów regionalnych. Jeden z wieczorów wypeâniâ ufundowany przez Marszaâka Województwa ŒlĊskiego koncert Zespoâu Pieœni
i Taľca „ŒlĊsk” im. S. Hadyny zatytuâowany „Jeden ŒlĊsk, dwa serca – Hadyna, Kilar”. Koncert odbyâ się w Teatrze ŒlĊskim im. S. Wyspiaľskiego.
Towarzyszyâ mu poczęstunek w foyer Teatru, gdzie moůna byâo spróbowaý
tradycyjnych œlĊskich potraw.
Uczestnicy Kongresu mieli okazję do spotkaľ i zawarcia nowych naukowych, badawczych, dydaktycznych znajomoœci, do wymiany doœwiadczeľ
ponad granicami krajów, kontynentów, dyscyplin naukowych, pokoleľ badaczy i wykâadowców. Jednej granicy wszak pokonywaý nie trzeba byâo. To,
oczywiœcie, granica języka. Kongres pokazaâ œwiatowoœý języka polskiego
i œwiatowoœý badaľ polonistycznych8.


7 Wystawa – odpowiednio poszerzona i uzupeâniona – będzie prezentowana w wielu krajach na œwiecie w Roku Nauki Polskiej za GranicĊ (2018).
8 W tekœcie wykorzystano zapisy zaproponowane przez osoby wspóâpracujĊce w przygotowaniu Kongresu, m.in. przez prowadzĊcych panele. Szczególne podziękowania za wkâad
pracy we wstępne opisy zaâoůeľ Kongresu pragniemy zâoůyý profesorom: Adamowi Dziadkowi, Romualdowi Cudakowi i Filipowi Mazurkiewiczowi.

