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Nie po raz pierwszy skonstatować można.tego rodzaju osiąg

nięcia. Międzynarodowe Kursy Wakacyjne dla Slawistów są impre
zą dobrze znaną za granicą. V/ ciągu trzynastu lat uczestniczy
ło w nich ogółem ponad 900 osób, w tym przeszło 70 profesorów
i docentów. Zainteresowanie tą imprezą stale wzrasta, o czym 
świadczy choćby takie zestawienie : w pierwszym kursie /1956 r/ 
wzięło udział 39 osób z 15 krajów, w trzynastym /1968 Г./-133 
osoby z 19 krajów. Wymowa tych liczb jest oczywista.

prof.dr Józef Magnuszewski 
Uniwersytet Warszawski

6. KRONIKA ZAGRANICZNA

A. Polonistyka w Słowacji

Tradycje polonistyki w Słowacji sięgają dwudziestolecia mię
dzywojennego. Na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie lite
raturę polską wykładali kolejno: prof.dr Franciszek Wollman /w 
latach 1920-1928/ i doc.dr Władysław Bobek /1928-1939/. Oprócz 
tego prowadzone tu były lektoraty języka polskiego /w dwudzie
stoleciu międzywojennym lektorami byli dr Jerzy Pogonowski i 
doc. Władysław Bobek, po wojnie - dr Śtolc, mgr Ziemowit Mi- 
kołajtis, dr Zenon Sobierajski, mgr Halina Ivanickovâ/.

W dwudziestoleciu międzywojennym i w latach powojennych ję
zyk i literaturę polską studiowano jednak tylko w ramach sla
wistyki, obok wielu innych języków i literatur słowiańskich. 
Jako odrębny przedmiot systematycznych studiów czteroletnich 
wprowadzono polonistykę na Uniwersytet Komeńskiego dopiero w 
r. 1957* Początkowo została powołana do życia przy Katedrze 
Słowacystyki, obecnie istnieje przy Katedrze Slawistyki. Kie
rownikiem Katedry Slawistyki jest prof, dr Simon Ondrus. Zaję
cia- z zakresu języka i literatury polskiej prowadzą członkowie 
Katedry: prof.dr Jan Stanislav - wykłada gramatykę historyczną 
języka polskiego, dr Halina IvaniSkovâ - historię literatury 
polskiej, a dr Anna Lat’akovâ - zajmuje się literackimi sto-
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simkami słowacko-polskimi. Eksternistycznie zajęcia z zakresu 
gramatyki współczesnego języka polskiego prowadzi doc.dr Fer
dinand Buffa, pracownik Słowackie j Akademii Nauk.

Uniwersyteckie badania w zakresie histerii literatury pol
skiej rozwijają się w kierunku: a/ socjologiczno-antropologi- 
cznym, z uwzględnieniem szerszego tła porównawczego /prace H. 
Ivani&kovej nad modelami inteligenta w polskiej i słowackiej 
literaturze końca XIX i początku XX wieku/; Ъ/ komparat?/sty
cznym /prace A.Lat ’akovej nad badaniem wzajemnych, stosunków' 
literackich, polsko-słowackich./.

Od r. 1962 polonistyką zajmują się także Instytuty: Lite
ratur światowych i Historyczny Słowackiej Akademii Nauk, 
gdzie pracują absolwenci polonistyki bratysławskiej /Jozef 
Hvi§8 i Olga Srokovâ/ oraz absolwent polonistyki praskiej/Pa- 
vol Wincer/. Ich. praca skierowana jest głównie w kierunku kom- 
paratystycznym: badania literackich, i kulturalnych związków 
polsko-słowackich /przy czym J.HviSS zajmuje się okresem ro
mantyzmu, P.Wincer - awangardą okresu dwudziestolecia między
wojennego/ .

W październiku 1967 г» z inicjatywy Słowackiej Akademii 
Nauk odbyła się w Smolenicach międzynarodowa konferencja po
święcona wzajemnym stosunkom literackim słowacko-polskim i 
polsko-słowackim; na której wygłoszono około 30 referatów.

Polonistykę słowacką reprezentowały następujące referaty: 
a/ ze strony Akademii: referat Jozefa Hvi§Sa: "Pol’ska li

teratura V slovenskej literamej vede a kritike"; referat Pav
la Wincera: "K charakteru pol’skej a slovenskej avantgardnej 
poézie";

b/ ze strony Uniwersytetu Komeńskiego: referat Haliny I- 
vani5kowej: "Model inteligenta v pol'skej a slovenskej lite
rature na konci XIX storoSia"; referat Anny Lat’akovej: Wła
dysław Bobek a slovenska literatura"-,

с/ ze strony środowisk naukowych pozabratysławskich, mj_n. 
referat Rudo Brtańa: "Mickiewicz a Sturovci"; referat Jana 
Sedlâka: "Aleksander Fredro a poSiatky slovenskej dramy".

Referaty wygłoszone na konferencji w Smolenicach zostaną 
ogłoszone w osobnej publikacji, którą przygotowuje SAV. Ob
szerne sprawozdania z konferencji były publikowane w wielu
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czasopismach polskich i słowackich, m.in. w "Życiu Literackim", 
"Miesięczniku Literackim", "Kamenie".

ÏÏ r. 1967 odbyły się obrony następujących prac naukowych 
przedstawicieli polonistyki słowackiej:

1/ praća doktorska /w Czechosłowacji nostryfikowana jako 
kandydacka/ mgr Haliny IvaniSkovej pt. "Problem inteligenta w 
twórczości Stefana Żeromskiego". Promotor pracy: prof. Stefan 
Żółkiewski, recenzenci: prof. Henryk Markiewicz, prof. Artur 
Hutnikiewicz. Obrona pracy odbyła się w IBL РАН w Warszawie. 
Praca będzi-e oddana do druku w Polsce;

2/ praca kandydacka /według nomenklatur;- polskiej - dok
torska/ Jozefa Hvii£a pt. ,rEpické literame druhy.v slovenskym 
a pol’skym romantisme". Promotor pracy: prof.dr Karel Krejci, 
recenzenci: prof. Milan Pisut,. doc. dr Otakai* BartoS. Obrona 
pracy odbyła się w 1967 2?. w SAV w Bratysławie. Praca została 
oddana do druku w Słowacji.

dr Halina IvaniXkova 
Bratysława

7. ZMAELI

’ ST3FAN KAWYN
28.III 1904 - 29 IX 1968

W dniu 29 września 1968 r. zmarł w Lodzi dr Stefan Kawyn, 
prof, zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, b. kierownik Katedry 
Literatury Polskiej, b. dziekan Wydziału Filologicznego,b.prze
wodniczący 7/ydziału I Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, wybitny 
histeryk literatury polskiej, badacz okresu romantyzmu, zało
życiel polskiej szkoły fenografii i wychowawca wielu pokoleń 
polonistów.

Urodził się we Lwowie 28 marca 1904 r. Studiował filologię 
polską na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Doktorat uzyskał w r. 
1927 na podstawie pracy: "Słowacki - Heine. Beniowski - Niem-


