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wówczas zagadnieñ by³y badania wzajemnych wp³ywów jêzyka czeskiego oraz innych jêzyków s³owiañskich. Powsta³o dziêki temu wiele prac dotycz¹cych po¿yczek
w czeskiej terminologii naukowej. Uwieñczeniem tego kierunku badañ by³a kolejna
monografia zatytu³owana

Profesor Teresa Zofia Or³oœ jako dydaktyk

nicznej i zoologicznej

Zapo¿yczenia s³owiañskie w czeskiej terminologii bota-

(Kraków 1972).

Profesor Teresa Or³o prowadzi³a swoje badania naukowe równolegle z intensywn¹ prac¹ dydaktyczn¹, wykorzystuj¹c na zajêciach swoj¹ wiedzê i zainteresowa-

Droga naukowa i dydaktyczna Profesor dr hab. Teresy Zofii Or³o  wybitnej
polskiej bohemistki i jêzykoznawczyni  rozpoczê³a siê w roku 1950 w Krakowie,
kiedy to po uzyskaniu wiadectwa dojrza³oci w czeskiej szkole redniej, podjê³a studia na zainaugurowanej w³anie filologii s³owiañskiej, na kierunku: filologia czeska.

nia aspektem porównawczym polsko-czeskim. Jak s³usznie przypuszcza³a, wiadomoci z zakresu jêzykoznawstwa czeskiego: gramatyka opisowa jêzyka czeskiego,
gramatyka historyczna jêzyka czeskiego czy te¿ historia jêzyka czeskiego, stawa³y siê
dla polskich studentów o wiele bardziej atrakcyjne dziêki temu, ¿e dowiadywali siê

Dziêki d³ugiemu pobytowi w Czechach doceniono ju¿ w czasie studiów Jej bardzo

o wzajemnych powi¹zaniach i wp³ywach (dawniejszych i wspó³czesnych) w obu

dobr¹ znajomoæ praktyczn¹ i teoretyczn¹ jêzyka czeskiego, pog³êbion¹ jeszcze

najbli¿szych im wszak jêzykach. Rolê nauczyciela akademickiego traktowa³a Pani

w trakcie zajêæ prowadzonych na Uniwersytecie Jagielloñskim przez wybitnych

Profesor równie powa¿nie jak badania naukowe i dostarczaj¹c s³uchaczom odpo-

jêzykoznawców. Stosunkowo szybko zatem, bo ju¿ na czwartym roku studiów po-

wiedniej porcji wiedzy, stara³a siê zainspirowaæ ich do przemyleñ na tematy, które

wierzono jej stanowisko zastêpcy asystenta, a nastêpnie asystenta i tak rozpocz¹³ siê

Jej tak¿e by³y bliskie. Patronowa³a od pocz¹tku bohemistyce krakowskiej, dzi ju¿

nurt dydaktyczny kariery zawodowej Teresy Or³o, który trwa³ nieprzerwanie kil-

rozwijanej przez Jej absolwentów. Wykszta³ci³a bardzo liczn¹ grupê magistrów filo-

kadziesi¹t lat.

logii czeskiej, prowadz¹c seminaria magisterskie g³ównie o tematyce leksykologicz-

Od momentu opublikowania w roku 1958 pracy magisterskiej, napisanej pod

nej, a póniej frazeologicznej ukierunkowanej konfrontatywnie. Pod Jej kierunkiem

Element pra-

napisano szereg prac doktorskich, ponadto opiniowa³a doktoraty i habilitacje, trak-

w krêgu Jej zainteresowañ znalaz³a siê

tuj¹c m³odszych pracowników nauki z ogromn¹ ¿yczliwoci¹, ale te¿ stawiaj¹c im

ju¿ na sta³e problematyka leksykograficzna i leksykologiczna. Dziedziny te rozwi-

wysokie wymagania i zachowuj¹c wobec ich dokonañ odpowiedni¹ i konieczn¹ daw-

nê³y siê z biegiem lat w kilka krêgów badawczych, wród których mo¿na wymieniæ

kê krytycyzmu.

kierunkiem profesora Tadeusza Lehra-Sp³awiñskiego, a zatytu³owanej
s³owiañski w dzisiejszym s³ownictwie czeskim,

historiê jêzyka czeskiego (z uwzglêdnieniem historii leksykografii), nastêpnie

Niejako na marginesie prac

stricte

naukowych powstawa³y tak¿e z myl¹ o stu-

zwi¹zki jêzyka czeskiego z innymi jêzykami s³owiañskimi oraz w koñcowym okresie

dentach publikacje popularyzuj¹ce problematykê naukow¹ uprawian¹ przez Pani¹

zagadnienia frazeologii w aspekcie konfrontatywnym. Niektóre prace z tego zakresu

Profesor. By³y one od pocz¹tku niezmiernie przydatne podczas sesji egzaminacyj-

maj¹  zdaniem profesora Henryka Wróbla i innych bohemistów  charakter prekur-

nych i do dzi korzystaj¹ z nich studenci bohemistyki krakowskiej (i nie tylko).

sorski.

Mo¿na tu wymieniæ broszurkê Jêzyk czeski (Kraków 1974), Podstawowe wiadomoci
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napisane wspólnie z J. Gazdikiem (Kraków 1979),

polskich nosówek

(Wroc³aw 1980) oraz

ocena by³a zawsze miarodajna wobec zaprezentowanych wiadomoci.

Czeskie odrodzenie narodowe

¹

i

ê.

Do egzaminu nale¿a³o zatem porz¹dnie siê przygotowaæ, ale

(Kraków 2000). Wiêkszoæ z nich powsta³a w serii Nauka dla wszyst-

Jako doktorantka Pani Profesor mog³am niejednokrotnie korzystaæ z Jej dobrych

kich, wydawanej przez Oddzia³ Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, i istotnie

rad, za które do dzi jestem Jej wdziêczna. O tym jak jest ceniona przez rodowisko

przyczynia³a siê do popularyzacji tej dziedziny wiedzy wród szerokiego krêgu od-

czeskich bohemistów (A. Jedlièka, A. Stich, M. Èechová) przekona³am siê, bêd¹c

biorców. Pozycje te zosta³y dobrzo przyjête przez specjalistów nie tylko w Polsce

dwukrotnie na pobycie naukowym w Pradze. Jestem te¿ do dzi wdziêczna Pani Pro-

i Czechach. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e z dorobku tego korzystali i korzystaj¹ nie

fesor za to, ¿e dziêki Niej uda³o mi siê w terminie zakoñczyæ pisanie pracy doktorskiej

tylko pocz¹tkuj¹cy adepci bohemistyki i wytrawni badacze-slawici, ale tak¿e Jej

i habilitacyjnej, poniewa¿ z ¿elazn¹ konsekwencj¹ wymaga³a zdawania relacji na te-

przyjaciele, koledzy i byli uczniowie.

mat postêpu w pisaniu obu rozpraw. Na podstawie wspomnieñ innych kolegów mogê

i jêzykowe

Cennymi dla studentów bohemistyki i rodowiska bohemistycznego sta³y siê
tak¿e ostatnie s³owniki Pani Profesor przygotowane we wspó³pracy z krakowskimi
bohemistami (czêsto wychowankami Profesor Or³o, np. Renat¹ Bur¹. Dorot¹ Bielec,
Joann¹ Korbut):

Czesko-polski s³ownik skrzydlatych s³ów

(Kraków 1996),

-polski s³ownik zdradliwych wyrazów i pu³apek frazeologicznych
Wielki czesko-polski s³ownik frazeologiczny

Czesko-

(Kraków 2003) oraz

(Kraków 2010). Materia³ w nich zebrany

jest pomocny do dzi na zajêciach dydaktycznych z æwiczeñ przek³adowych, mo¿e
te¿ s³u¿yæ jako pomoc w pracy t³umaczy, zw³aszcza uczulaj¹c ich na tzw. fa³szywych
przyjació³ t³umacza. Ca³oæ badañ Teresy Or³o nad frazeologi¹ przyczyni³a siê
w znacz¹cy sposób do wypracowania metodologii, która  zdaniem profesora Henryka Wróbla  powinna byæ stosowana we frazeologii konfrontatywnej jêzyków s³owiañskich.
Je¿eli wolno mi odwo³aæ siê do osobistych wspomnieñ, zapamiêta³am Pani¹ Profesor jako wyk³adowcê, który budzi³ du¿y szacunek i respekt. Zajêciom towarzyszy³

stwierdziæ, ¿e z podobn¹ ¿yczliwoci¹ pilnowa³a wszystkich swoich doktorantów
i podopiecznych.
¯eby trochê zmniejszyæ napiêcie przed czekaj¹cymi nas egzaminami z Pani¹ Profesor, nazywalimy J¹ miêdzy sob¹ Teres¹ Zofi¹. Póniej ju¿, poznaj¹c J¹ w sytuacjach mniej oficjalnych, docenilimy Jej ¿yczliwoæ w ró¿nych trudnych nawet
sytuacjach, a tak¿e nieocenione zdolnoci kulinarne (s³ynny tort nazwany przez nas
a la Te

piszinger)

i poczucie humoru tak¿e na w³asny temat. Zapamiêta³am

profesorze Havránku, który spotka³ siê z Ni¹ w Pradze, odebra³ prezenty, powiedzia³
¿e na chwilkê wychodzi i... u se nevrátil.
Dla nas, Jej uczniów, Pani Profesor pozostaje nieod¿a³owan¹ postaci¹ i czujemy
siê Jej d³u¿nikami do dzi. Za swoj¹ pracê i oddanie Uniwersytetowi Teresa Zofia
Or³o zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Polski.
El¿bieta Szczepañska, Kraków

zwykle dreszczyk emocji, poniewa¿ Pani Profesor wyrywa³a swoich studentów
z upienia pytaniami, które zadawa³a, nie bacz¹c na to, ¿e jest wyk³ad, i wychodz¹c ze
s³usznego za³o¿enia, ¿e zmotywuje tym s³uchaczy do koncentracji i skupienia. Zazwyczaj na pierwszych zajêciach z gramatyki historycznej czy opisowej zapoznawa³a
nas, studentów z obszern¹ bibliografi¹, któr¹ mielimy okazjê na kolejnych zajêciach
obejrzeæ z bliska, poniewa¿ oddelegowana przez Ni¹ grupa przynosi³a z czytelni
wiêkszoæ podanych wczeniej pozycji bibliograficznych  opracowañ i s³owników.
I to tak¿e okazywa³o siê bardzo przydatnym posuniêciem, poniewa¿ nie mielimy
póniej trudnoci z odnajdywaniem potrzebnych do egzaminów czy zaliczeñ pomocy
naukowych.
Konsekwentnie stara³a siê uczulaæ nas na podobieñstwa i ró¿nice w polskim
i czeskim systemie jêzykowym, s³usznie s¹dz¹c, ¿e ³atwiej nam bêdzie dziêki temu
opanowaæ znajomoæ jêzyka czeskiego. Za podstawê i punkt wyjcia uwa¿a³a tutaj
ró¿nice fonetyczne w systemie czeskim i polskim, poniewa¿ wp³ywa³y one póniej
w sposób znacz¹cy na wykszta³cenie w jêzyku czeskim miêkkich i twardych typów
fleksyjnych (tzw. mìkký a tvrdý vzor). Podobnie na zajêciach z gramatyki historycznej
zwraca³a studentom uwagê na to, jak polszczyzna mo¿e pomagaæ w ustaleniu historycznie miêkkiego czy twardego jeru oraz czeskiego iloczasu na podstawie obecnoci
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czy

zw³aszcza opowiedzian¹ przez Ni¹ anegdotê o znanym, ale bardzo roztargnionym,
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