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Chloupka, Marii Èechovej, Marii Krèmovej, Evy Mináøovej: Stylistika

èetiny.

Praha

1991; Stylistika souèasné èetiny. Praha 1997; Souèasná èeská stylistika. Praha 2003.

dia. Tutaj obroni³a pracê doktorsk¹. Tutaj siê tak¿e habilitowa³a. Tutaj przez lata przekazywa³a sw¹ wiedzê studentom, jednoczenie mobilizuj¹c ich (na ogó³ bardzo skute-

Warto tutaj tak¿e przypomnieæ, ¿e w krêgu zainteresowañ Badaczki znalaz³a siê

cznie) do pisania swoich pierwszych naukowych tekstów. Przecie¿ to w³anie w Ze-

tak¿e polszczyzna. Ju¿ bowiem od pocz¹tku swojej pracy naukowej Pani Profesor

szytach £u¿yckich, które Pani Profesor za³o¿y³a i którymi d³ugo kierowa³a, debiuto-

przybli¿a³a czeskiemu odbiorcy ró¿ne publikacje z zakresu jêzykoznawstwa polskie-

wa³o wielu przysz³ych slawistów.

go, np.:

B. Wierz-

Dorobek naukowy Szanownej Jubilatki jest przeogromny. Obejmuje dziesi¹tki

Sborník prací Filozofické fakul-

studiów i mniejszych rozpraw, omówieñ i recenzji. Poniewa¿ pe³n¹ bibliografiê prac

K. Górski, Textologia i edytorstwo

Profesor Ewy Siatkowskiej zamieszczono w XXXI tomie Zeszytów £u¿yckich

Jazykové okénko  tentokrát èesko-polské.

Rovnost 1963, 4.01.;

chowska, Wymowa polska. PZWS: Warszawa 1965,

ty brnìnské univerzity A 15, 1967, s. 202203;
dzie³ literackich. Warszawa 1975. 300 s.,

Listy filologické 1976, s. 121122 itd.

Aktywnoæ Profesor Marii Krèmovej widaæ tak¿e w zakresie udzia³u w proje-

(rzecz jest dostêpna tak¿e na stronie internetowej Instytutu Slawistyki Zachodniej
i Po³udniowej UW), pozwalam sobie wymieniæ jedynie te Jej prace, które uwa¿a siê

ktach badawczych. Kierowa³a Ona i bra³a czynny udzia³ w pracach w ramach wielu

za najwa¿niejsze, czyli publikacje ksi¹¿kowe. S¹ to:

grantów, np.: Èeský

Pøíruèní

nia na zwierzêta. Stan obecny, funkcje historyczne, stosunek do systemu jêzykowego

Vliv pragmatických èinitelù na volbu

(Warszawa 1976), Wybór tekstów staroczeskich (Warszawa 1988, opracowany wspól-

mluvnice èetiny

jazyk v Evropì na konci tisíciletí

(ukoñczony w 1995 r.),

výrazových prostøedkù v mluvené kounikaci
tických pojmech

(ukoñczony w 2000 r.),

czony w 2004 r.),
grace v jazycích

(ukoñczony w 1995 r.),

(ukoñczony w 2000 r.), Èetina v lingvis-

Komparativní studium vìcných textù

Dìjiny èeské jazykovìdné bohemistiky

(ukoñ-

(ukoñczony w 2005 r.),

Inte-

 jazyky v integraci (ukoñczony w 2010 r.). Jej aktywnoæ na polu za-

nie z mê¿em Januszem Siatkowskim),
Arnota Muki

Zachodnios³owiañskie zawo³a-

Indeks a tergo do dolno³u¿yckiego s³ownika

(Warszawa 1988, opracowany wspólnie ze Zdzis³awem K³osem i Do-

rot¹ Rzymsk¹),

Wybór

tekstów

zachodnios³owiañskich

w

ujêciu

(Warszawa 1991, praca zbiorowa pod red. Ewy Siatkowskiej),
(Warszawa 1992),

porównawczym

Rodzina jêzyków za-

wodowym i naukowym jest godna podziwu. ¯yczmy wiêc Dostojnej Jubilatce wielu

chodnios³owiañskich. Zarys historyczny

si³ i zdrowia do realizacji dalszych planów zawodowych, wielu sukcesów w pracy na-

(Warszawa 2000),

ukowej i w ¿yciu osobistym a tak¿e pogody ducha i umiechu na co dzieñ.

polsko-górno³u¿ycki i górno³u¿ycko-polski  Pólsko-hornjoserbski a hornjoserbskopolski s³ownik

Gra¿yna Balowska, Opole

O jêzyku £u¿yczan prawie wszystko

(Warszawa 2002),

Studia ³u¿ycoznawcze

(Warszawa 2001),

Czeszczyzna widziana z boku

S³ownik

(Warszawa 2003).

Jak widaæ nawet po tak krótkim wyliczeniu, zainteresowania badawcze Pani Profesor s¹ naprawdê rozleg³e. Bardzo wiele uwagi powiêca Ona jêzykom zachodnios³owiañskim, ich rozwojowi i wzajemnym relacjom. Wiele Jej prac dotyczy historii jêzyka czeskiego oraz staroczeskich zabytków. Znaczna czêæ badañ Profesor Ewy
Siatkowskiej wi¹¿e siê te¿ ze sprawami £u¿yc: dotyczy nie tylko jêzyków górno-

Jubileusz Profesor Ewy Siatkowskiej

i dolno³u¿yckiego, ale równie¿ ³u¿yckiej kultury i specyfiki tekstów ³u¿yckich.
¯yczymy Pani Profesor wiele radoci, zdrowia i si³ potrzebnych do realizacji kolejnych projektów badawczych.

Pani Profesor Ewa Siatkowska, wybitna jêzykoznawczyni, slawistka, wycho-

Micha³ Stefañski, Warszawa

wawczyni wielu pokoleñ filologów, obchodzi w tym roku jubileusz 80 urodzin. Jest to
osoba ca³kiem wyj¹tkowa  niezwykle ¿yczliwa, otwarta, ciep³a i pe³na humoru. Mylê, ¿e nie ma w Warszawie slawisty, który nie uleg³by Jej urokowi. Ja sam mi³o wspominam i Jej zajêcia, podczas których objania³a zawi³oci jêzyka staro-cerkiew-

W rocznicê œmierci Profesor Teresy Zofii Or³oœ

no-s³owiañskiego, i szereg inspiruj¹cych rozmów w Jej mieszkaniu (w pokoju z widokiem na plac Konstytucji, poród rzêdów równo pouk³adanych ksi¹¿ek, przy du¿ym stole, na którym, prêdzej czy póniej, l¹dowa³a miseczka pe³na amerykañskich
borówek, chyba najlepszych w miecie).

11. listopada ubieg³ego roku zmar³a w Krakowie w wieku 79 lat prof. dr hab. Te-

Wspominam o Warszawie nie bez powodu. Ca³e swe ¿ycie zawodowe Profesor

resa Zofia Or³o, wybitna polska bohemistka i jêzykoznawczyni, która ca³¹ swoj¹

Ewa Siatkowska zwi¹za³a z Uniwersytetem Warszawskim. To tutaj, w 1953 roku

drogê naukow¹ zwi¹za³a z Uniwersytetem Jagielloñskim. Urodzi³a siê 20.02.1930 ro-

(w Seminarium Slawistycznym na Wydziale Humanistycznym UW) ukoñczy³a stu-

ku we Lwowie. Po trudnych latach wojennych przyjecha³a do Krakowa w 1950 roku.
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Pojawi³a siê tutaj po d³u¿szym okresie pobytu w Czechach, gdzie uzyska³a tak¿e

dzia³u,

wiadectwo dojrza³oci. W latach 19501955 by³a studentk¹ slawistyki na Uniwersy-

ne w s³owniku Vuka Karadiæa,

Opuscula Polono-Slavica 1979), Vuka Karadiæa (Nazewnictwo

tecie Jagielloñskim. Od roku 1953 pe³ni³a funkcjê asystenta, zdobywaj¹c w nastêp-

zwy ptaków w pierwszym wydaniu s³ownika Vuka Karadiæa,

nych latach kolejno stopnie naukowe, od doktora nauk humanistycznych w zakresie

czy pracami Jana Gebauera (Jan

jêzykoznawstwa poczynaj¹c. W latach 19881991 pe³ni³a funkcjê wicedyrektora In-

ga 1989;

stytutu Filologii S³owiañskiej UJ, a od roku 1995 a¿ do przejcia na emeryturê (czyli

38/39, 1991).

ornitologicz-

Sprawozdania Kom. Nauk. PAN, Kraków 1987;
Gebauer cz³onkiem AU w Krakowie,

O doktoracie honoris causa UJ Jana Gebauera,

Na-

Slavia 56, Praga 1987)
Slavia 58, Pra-

Pamiêtnik S³owiañski

Dziêki Profesor Teresie Or³o zwrócono te¿ uwagê na nowe dane pochodz¹ce

do 2001 roku) piastowa³a stanowisko kierownika Katedry Filologii Czeskiej i £u¿yc-

z kilku rêkopisów tzw. depozytu berliñskiego w Bibliotece Jagielloñskiej, które grun-

kiej.
Drogê naukow¹ Profesor Teresy Z. Or³o zapocz¹tkowa³a praca magisterska zatytu³owana

Element pras³owiañski w dzisiejszym s³ownictwie czeskim.

Rozprawa ta,

townie przebada³a pod k¹tem filologicznym i jêzykowym. Owocem tych¿e badañ jest
kilka artyku³ów pochodz¹cych z tego okresu, m.in.: Zlomek staroèeské bible v Krako(Slavia 58, Praga 1989);

(Rocznik

napisana pod kierunkiem profesora Tadeusza Lehra-Sp³awiñskiego, okaza³a siê na ty-

vì

le wartociowa, ¿e w ca³oci zosta³a opublikowana (w roku 1958). Od tego momentu

Slawistyczny 47). Cennym znaleziskiem jest tu zw³aszcza fragment Nowego Testa-

w krêgu zainteresowañ Teresy Or³o znalaz³a siê ju¿ na sta³e problematyka leksy-

mentu, który datowany jest przez Profesor Or³o na pocz¹tek XV wieku.

Rêkopisy czeskie z depozytu berliñskiego BJ

kograficzna oraz leksykologiczna. Dziedziny te rozwinê³y siê z biegiem lat w kilka

Oprócz aspektu historycznojêzykowego od lat osiemdziesi¹tych kontynuowa³a

krêgów badawczych, wród których mo¿na wymieniæ m. in. historiê jêzyka czeskie-

Teresa Or³o badania nad problematyk¹ leksykologiczn¹, ale tym razem pod k¹tem

go, zwi¹zki czeszczyzny z jêzykiem polskim i innymi jêzykami s³owiañskimi oraz za-

wspó³czesnej frazeologii czeskiej i polskiej. Uwieñczeniem tych badañ s¹ cenne

gadnienia frazeologii badane g³ównie konfrontatywnie. Niektóre prace z tego zakresu

w rodowisku bohemistycznym s³owniki, w tym np.

maj¹  zdaniem profesora Henryka Wróbla  charakter prekursorski.

tych s³ów

Problematyce polsko-czeskich stosunków jêzykowych (zw³aszcza w okresie od-

(Kraków 1996),

frazeologicznych

Czesko-polski s³ownik skrzydla-

Czesko-polski s³ownik zdradliwych wyrazów i pu³apek

(Kraków 2003) i

Wielki czesko-polski s³ownik frazeologiczny

(Kra-

radzania siê jêzyka czeskiego) powiêci³a Profesor Or³o kilkadziesi¹t publikacji,

ków 2010). Ca³oæ badañ Teresy Or³o nad frazeologi¹ przyczyni³a siê w znacz¹cy

w tym g³ównie artyku³ów. Wród obszerniejszych opracowañ mo¿na wymieniæ mo-

sposób do wypracowania metodologii, która  zdaniem profesora Henryka Wróbla 

nografie:

powinna byæ stosowana we frazeologii konfrontatywnej jêzyków s³owiañskich.

Zapo¿yczenia polskie w s³owniku Jungmanna

(Kraków 1967),

Polonizmy

(Kraków

Na marginesie prac cile naukowych wychodzi³y te¿ spod pióra Profesor

(Kraków 1993). Tutaj Auto-

T. Or³o publikacje popularno-naukowe, dotycz¹ce jêzyka czeskiego czy czeskiej ku-

rka udowodni³a i potwierdzi³a m.in. swoj¹ hipotezê, ¿e odradzaj¹cy siê w XIX wieku

ltury, które zosta³y z wdziêcznoci¹ przyjête przez studentów bohemistyki jako doda-

jêzyk czeski, czerpa³ najobficiej z zasobów polskiego s³ownictwa  w tym g³ównie

tkowe ród³a informacji. W¹tek dydaktyczny to ca³y osobny rozdzia³ w ¿yciu Teresy

z terminologii  nie za z jêzyka rosyjskiego, jak do pewnego momentu przypuszcza-

Or³o, z której wiedzy i dorobku naukowego korzystali i wci¹¿ korzystaj¹ zarówno

no. W kolejnych opracowaniach Profesor Or³o kontynuowa³a w¹tek zapo¿yczeñ

pocz¹tkuj¹cy bohemici, jak te¿ dowiadczeni badacze-slawici.

w czeskim jêzyku literackim

1992),

(Kraków 1987),

Studia bohemistyczne I i II

Tysi¹c lat czesko-polskich zwi¹zków jêzykowych

w czeszczynie, zwracaj¹c w nich jednak¿e uwagê równie¿ na aspekty s³owotwórcze

Pod jej kierunkiem napisano wiele prac doktorskich, opiniowa³a doktoraty, habi-

i fonetyczne. Kontynuacj¹ oraz swoistym pog³êbieniem podjêtych wówczas zagad-

litacje i profesury. Uczniami i d³u¿nikami Pani Profesor czujemy siê wszyscy my, kra-

nieñ by³y badania wzajemnych wp³ywów jêzyka czeskiego oraz innych jêzyków

kowscy (i nie tylko) bohemici.

s³owiañskich. Powsta³o dziêki temu wiele prac dotycz¹cych po¿yczek w czeskiej terminologii naukowej. Uwieñczeniem tego kierunku badañ by³a kolejna monografia
zatytu³owana
gicznej

Za swoj¹ pracê i oddanie Uniwersytetowi Teresa Zofia Or³o zosta³a odznaczona
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Polski.

Zapo¿yczenia s³owiañskie w czeskiej terminologii botanicznej i zoolo-

El¿bieta Szczepañska, Kraków

(Kraków 1972).

Prace te cieszy³y siê du¿ym uznaniem wród polskich i zagranicznych jêzykoznawców, czego potwierdzeniem s¹ ich pozytywne recenzje. Profesor Teresa Or³o zosta³a zreszt¹ uznana przez czeskiego bohemistê, V. milauera, za najlepsz¹ znawczyniê dzie³a Josefa Jungmanna. Zawdziêczamy Jej te¿ zajêcie siê s³ownikami Petra Lodereckera (Dzia³
cze 1979;

polski a czeski w s³owniku Lodereckera,

ZN UJ, Prace Jêzykoznaw-

Bohemizmy w polskim dziale s³ownika Lodereckera a autorstwo tego
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