
Wschodnia Afryka 

* Afryka  Wschodnia  przyciąga  pięknem
krajobrazu:  to  w  tym  regionie  są
spektakularne  parki  narodowe,  jak  Masai
Mara czy Serengeti,  białe plaże Zanzibaru
nad  Oceanem  Indyjskim  i  słynne  rafy
koralowe

* to  również  tygiel  kulturowy  różnych
grup  etnicznych,  jak  Masajowie,  Kikuju,
Luo czy Suahili

*  prężnie  rozwijające  się  nowoczesne
miasta,  jak  Nairobi,  Mombasa  i  Dar  es
Salaam  a  także  atrakcyjny  kierunek  dla
polskich inwestycji w przemyśle i turystyce

* źródła greckie z I w. n. e. wspominają o
kwitnących wschodnioafrykańskich portach
z białego koralowca

*  kraj  zwany  w  starożytności  Azanią
rozwinął się w silne miasta-państwa będące
kolebką  cywilizacji  Suahili  łączącej

rodzimą  kulturę  afrykańską  z  wpływami
arabsko-perskimi i indyjskimi

*  dawne  dzieje  suahilijskiego  wybrzeża
odzwierciedla  bogata  tradycja  literacka,
m.in.  kroniki  i  poematy  początkowo
zapisywane alfabetem arabskim

*  tradycje  Suahilijczyków  związane  z
żeglugą  i  wymiana  handlową  w  basenie
Oceanu Indyjskiego  przetrwały do  dziś  w
zabytkowych  miastach  Zanzibaru,  Lamu i
Mombasie

Język suahili

*  nazwa  języka  pochodzi  od  arabskiego
słowa  sawahil oznaczającego  wybrzeże
gdyż  w  przeszłości  język  używany  był
tylko na wybrzeżu Wschodniej Afryki

*  obecnie  suahili  jest  najbardziej
rozpowszechnionym  rodzimym  językiem
kontynentu  używanym  w  wielu  krajach
Afryki Wschodniej i Centralnej 

*  posługuje  się  nim  około  100  milionów
ludzi  i  jest  językiem  narodowym  i
oficjalnym  Kenii,  Tanzanii,  Ugandy,
Ruandy  oraz  językiem  narodowym  w
Demokratycznej Republice Konga

*  jest  pierwszym  językiem  afrykańskim
wyniesionym  do  rangi  oficjalnego  Unii

Afrykańskiej  i  roboczym  językiem
Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej

*  zwroty  jambo,  hakuna  matata,  safari,
simba czy rafiki znane są na całym świecie,
język  suahili  słychać  w  wielu  filmach  i
piosenkach, m.in.  Khadji  Nin,  czy w grze
komputerowej Civilization 

* audycje i serwisy informacyjne w suahili
nadawane  są  przez  największe  rozgłośnie
radiowe (BBC, China Radio International,
Deutsche Welle,  Voice of  America)  dzięki
czemu  język  ten  obecny  jest  w  wielu
zakątkach  świata;  w  języku  suahili
wydawanych  jest  też  wiele  serwisów
internetowych 

*  suahili  jest  najczęściej  nauczanym
językiem afrykańskim na całym świecie 

*  uczących  się  suahili  fascynuje  ciekawa
struktura tego języka z grupy bantu, np. to
że  istnieje  wiele  rodzajów gramatycznych
opartych o znaczenie wyrazów

*  użytkownicy  języka  mają  też  unikalny
sposób wyrażania czasu, który wyznaczają
wschód i zachód słońca

* przysłowia i aforyzmy suahili widnieją na
noszonych  przez  kobiety  kolorowych
chustach zwanych kangami



Warto wiedzieć ...

*  absolwenci  afrykanistyki znajdują
zatrudnienie  w  instytucjach  kultury,
organizacjach  pozarządowych,  fundacjach,
Ministerstwie  Spraw  Zagranicznych,
firmach  prowadzących  współpracę
gospodarczą  z  państwami  Afryki
Subsaharyjskiej

*  studenci  afrykanistyki  oprócz  nauki
języka suahili mają w planie studiów naukę
drugiego języka afrykańskiego (arabskiego,
hausa lub amharskiego)

* jeśli ciekawi Cię, jakie zajęcia odbywają
się  na  poszczególnych  latach  studiów
afrykanistycznych  wejdź  na  naszą  stronę:
http://www.afrykanistyka.uw.edu.pl/studia  
i  kliknij  w  link  do  programu  studiów
afrykanistycznych I stopnia

*  mając  ukończone  studia  licencjackie
innego kierunku,  możesz kandydować na
studia afrykanistyczne II stopnia

Na studiach suahilistycznych

* poznasz język i kulturę Suahili

* rozszerzysz swoją wiedzę o zagadnienia
afrykanistyczne  z  zakresu  historii,
literatury, religii i sztuki Afryki 

*  nauczysz  się  wzorców  postępowań
obowiązujących w Afryce Wschodniej

*  masz  możliwość  ciągłej  konfrontacji
swoich  umiejętności  językowych  z  native
speakerem 

*  możesz  włączyć  się  w  przygotowanie
wydarzeń cyklicznych mających miejsce w
Katedrze takich jak Dni Afryki na UW oraz
wziąć  udział  w  wakacyjnych  wyjazdach
do Afryki organizowanych przez studentów
Katedry

*  dzięki  współpracy  Katedry  z  wieloma
fundacjami  i  instytucjami  kultury  możesz
współtworzyć wiele wydarzeń kulturalnych
takich jak AfryKamera czy Noc Muzeów
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