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mo¿liwoæ m³odszym kolegom, zapoznaj¹c ich z badaniami prowadzonymi w innych

W

Czesko-polskim s³owniku zdradliwych wyrazów i pu³apek frazeologicznych

Teresa Or³o pisa³a, ¿e

orodkach Czechos³owacji i zagranicy.
Wspomnijmy tutaj tak¿e o tym, ¿e Profesor Josef Hrabák nie zaniedbywa³ strony

ehnat

¿egnaæ

 to po polsku rozstawaæ siê, ale w jêzyku czeskim

to byæ wdziêcznym, bardzo dziêkowaæ komu za co. Dzi, powtórnie

dydaktycznej literaturoznawstwa. Bra³ udzia³ tak¿e w opracowywaniu i wydawaniu

¿egnaj¹c siê z Teres¹, z Profesor Teres¹ Or³o, chcemy Jej

podrêczników do nauki teorii literatury dla uczniów szkó³ rednich, które mia³y

moglimy sie od niej wiele nauczyæ, ¿e zawsze mia³a dla nas dobre s³owo i ¿e na Bo¿e

pomóc w odpowiednim kszta³ceniu czytelnika literatury czeskiej (np. Umíte èíst poe-

Narodzenie obdarowywa³a nas anio³kami zrobionymi w³asnorêcznie z modeliny lub

zii?

1963, Umíte èíst poezii a prózu 1971, Øeè písemnictví. Umìní vnímat umìní 1986,

Napínavá èetba pod lupou

1986,

Od laciného optimismu k hororu

ehnat,

¿e by³a z nami, ¿e

upieczonymi z ciasta i ¿e w ka¿dym zostawi³a dla ka¿dego z nas cz¹stkê swego serca.
Obecne posiedzenie Komisji Jêzykoznawstwa, powiêcone pamiêci Profesor Te-

1989).

Na zakoñczenie przypomnijmy drogê zawodow¹ Profesora Josefa Hrabáka. Po

resy Zofii Or³o w trzeci¹ rocznicê Jej mierci, jest  z jednej strony  ponownym

ukoñczeniu studiów na kierunku filologia czeska i filologia francuska w 1935 roku

spotkaniem z Ni¹ po latach, z drugiej za  kolejnym po¿egnaniem. Z tego wzglêdu

rozpocz¹³ on pracê jako nauczyciel szko³y redniej. Po II wojnie wiatowej zapropo-

program naszego posiedzenia rozpoczn¹ referaty wprowadzaj¹ce:

nowano mu asystenturê na ówczesnym Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu

 prof. dr hab. Janiny Labochy pt. Profesor Teresa Zofia Or³o  wybitna polska bohe-

w Brnie, któr¹ przyj¹³, a od 1948 roku by³ zatrudniony jako profesor. W 1953 roku
przeniós³ siê na Wydzia³ Filozoficzny, gdzie powierzono mu funkcjê kierownika Katedry Literatury Czeskiej i Teorii Literatury. Pracowa³ w niej do momentu przejcia na
emeryturê. W latach 19541960 pe³ni³ tu funkcjê dziekana Wydzia³u Filozoficznego.
Pe³ni³ równie¿ wiele innych funkcji w czeskich towarzystwach i komisjach nau-

mistka

(tekst drukowany poni¿ej),

 prof. dra hab. Henryka Wróbla pt. Profesor Teresa Zofia Or³o  moja nauczycielka
i wspó³pracownica,

 dr hab. El¿biety Szczepañskiej pt.

Profesor Teresa Zofia Or³o jako dydaktyk

(tekst

drukowany poni¿ej).

kowych. Odszed³ od nas 6 sierpnia 1987 roku. W uznaniu jego pracy naukowej zosta³

Nastêpnie wezm¹ udzia³ w dyskusji osoby, które wczeniej wyrazi³y akces zabra-

mianowany cz³onkiem korespondentem Czechos³owackiej Akademii Nauk, postawi³

nia g³osu na temat osoby Profesor Teresy Zofii Or³o i jej dorobku naukowego, albo

bowiem podwaliny pod czesk¹ teoriê literatury, któr¹ rozwija³ do ostatnich chwil

które teraz zechc¹ do³¹czyæ do grona dyskutantów.

swego ¿ycia. Wiele pokoleñ korzysta³o i bêdzie jeszcze korzysta³o z jego fundamen-

Halina Kurek, Kraków

talnych dla literaturoznawstwa prac.
Mieczys³aw Balowski, Poznañ

Jêzyk czeski – historia i wspó³czesnoœæ
na tle kontaktów z jêzykiem polskim w dziele naukowym
wybitnej krakowskiej bohemistki, Profesor Teresy Or³oœ1

Posiedzenie Komisji Jêzykoznawstwa Oddzia³u PAN
w Krakowie poœwiêcone pamiêci Profesor Teresy Zofii Or³oœ

Przedstawienie dokonañ naukowych Profesor Teresy Zofii Or³o rozpoczniemy
3 lata temu, 11 listopada 2009 r., odesz³a od nas Teresa Zofia Or³o, wybitna bohe-

od nurtu historycznego, w którym mieszcz¹ siê prace naukowe traktuj¹ce o zabytkach

mistka, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii S³owiañskiej UJ, prawy i dobry

pimiennictwa czeskiego, ale równie¿ o s³ownikach, które odegra³y istotn¹ rolê w dzie-

cz³owiek, przez ca³e swoje doros³e ¿ycie zwi¹zany z Uniwersytetem Jagielloñskim.

jach jêzyka czeskiego i w jego odradzaniu siê w XIX wieku. Te problemy badawcze

Tutaj bowiem studiowa³a, tutaj broni³a swojej pracy doktorskiej, habilitacyjnej. Tutaj

wi¹¿¹ historiê jêzyka czeskiego z dziejami innych jêzyków s³owiañskich, a dla polo-

te¿ uzyska³a tytu³ naukowy profesora nauk humanistycznych. Wykszta³ci³a wielu
bohemistów, dzi rozsianych niemal po ca³ej Polsce (Kraków, Warszawa, Poznañ,
Opole, Toruñ, Bielsko-Bia³a). Krzysztof Wohlfeld we wspomnieniu powiêconym

1

Artyku³ jest skrócon¹ i nieznacznie zmienion¹ wersj¹ referatu wyg³oszonego na posied-

Profesor Teresie Or³o napisa³, ¿e Uniwersytet by³ w³aciwie ca³ym jej ¿yciem.

zeniu Komisji Jêzykoznawstwa Krakowskiego Oddzia³u PAN w dniu 21 listopada 2012 roku.

A Teresa lubi³a Uniwersytet, lubi³a sw¹ pracê, lubi³a swoich studentów, zawsze pow-

Pe³na wersja referatu zostanie opublikowana w czasopimie LingVaria Wydzia³u Polonisty-

tarza³a, ¿e w ¿yciu trzeba robiæ to, co siê lubi.

ki Uniwersytetu Jagielloñskiego.
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