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Wspomnienie o Pani Profesor Galinie Aleksiejewnie Lilicz

10 lipca 2012 roku Pani Profesor Galina Aleksiejewna Lilicz obchodzi³a swoje 86
urodziny. W�ród wielu ¿yczeñ Jubilatka us³ysza³a ¿yczenia zdrowia i do¿ycia 100 lat.
Tymczasem nikt nie spodziewa³ siê, ¿e inny los by³ pisany Pani Profesor. Nied³ugo
bowiem po urodzinach poczu³a siê gorzej, a nieca³e pó³ roku pó�niej (23 grudnia 2012
roku) opu�ci³a nas na zawsze.

Profesor Galina Aleksiejewna Lilicz by³a honorowym profesorem Uniwersytetu
w Petersburgu. Jednak zanim nadano Jej ten tytu³, przesz³a d³ug¹ drogê, publikuj¹c
wiele cennych i cenionych do dzi� prac naukowych, ale i przek³adów literatury
czeskiej na jêzyk rosyjski.

Galina Lilicz urodzi³a siê 10 lipca 1926 roku. Po ukoñczeniu z wyró¿nieniem
w 1943 roku szko³y �redniej rozpoczê³a studia na kierunku filologia rosyjska na
Uniwersytecie Leningradzkim, który w zwi¹zku z najazdem wojsk hitlerowskich
zosta³ przeniesiony do Saratowa. W lipcu 1944 roku Uniwersytet powraca do
Leningradu. Jednocze�nie na polecenie rz¹du radzieckiego w wielu uniwersytetach,
w tym w Leningradzie, zosta³y utworzone katedry slawistyki. Wówczas Galina
Aleksiejewna Lilicz rozpoczyna studia na kierunku filologia s³owiañska, koñcz¹c
jednocze�nie filologiê rosyjsk¹. Swój �pierwszy stopieñ slawistyczny� uzyskuje
w 1948 roku, koñcz¹c polonistykê, a kilka lat pó�niej broni¹c doktoratu na temat
wzbogacania s³ownictwa jêzyka czeskiego w okresie powojennym (Wzbogacenie
s³ownictwa jêzyka czeskiego w wyniku utworzenia Czechos³owacji w demokracji
ludowej). W 1978 roku wszczêto Jej proces habilitacyjny na podstawie pracy Rola
jêzyka rosyjskiego w rozwoju s³ownictwa czeskiego jêzyka literackiego (koniec XVII �
pocz¹tek wieku XIX) (Ðîëü ðóññêîãî ÿçûêà â ðàçâèòèè ÷åøñêîãî ëèòåðàòóðíîãî

ÿçûêà (êîíåö XVII – íà÷àëî XIX âåêà), na co mia³ równie¿ wp³yw sta¿ na Uniwersy-
tecie Karola (od maja od 1951 roku do sierpnia 1952 roku), gdzie pozna³a wielu
wybitnych przedstawicieli Praskiego Ko³a Lingwistycznego: Fr. Trávníèka, B. Ha-
vránka, A. Jedlièkê, K. Horálka, J. Bìlièa i innych.

Przez wiele lat pracowa³a w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Leningradzkiego,
a pó�niej Uniwersytetu w Petersburgu, najpierw jako adiunkt-bohemista, a od 1979 r.
na stanowisku profesora bohemistyki. Zapo¿yczenia w jêzyku czeskim (w ujêciu
historycznym i kulturowym) stanowi³y Jej g³ówny kr¹g badawczy, ale nie jedyny.
W latach siedemdziesi¹tych opisywa³a proces interakcji jêzyka rosyjskiego i czes-
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kiego w Odrodzeniu Narodowym. Dzia³alno�æ Josefa Jungmanna (ale te¿ innych
budzicieli narodowych) sta³a siê nowym polem do badañ nad rozwojem jêzyka czes-
kiego. Autorka zwróci³a uwagê na fakt, ¿e ówczesne rusofilstwo czeskie spowodowa-
³o przejêcie wielu elementów wysokiego stylu poetyckiego, widocznego wówczas
w literaturze rosyjskiej.

Cech¹ charakterystyczn¹ badañ Profesor Lilicz by³o wykazanie czesko-rosyjskiej
interakcji jêzykowej i kulturalnych procesów adaptacyjnych, co widoczne jest
w dzia³alno�ci takich postaci Odrodzenia Narodowego w Czechach, jak J. Jungmann,
J. Dobrovský czy L. Èelakovský. Syntezê tych badañ znajdujemyw pracyRola jêzyka
rosyjskiego w rozwoju czeskiego jêzyka literackiego (koniec XVII � pocz¹tek XIX
wieku, opublikowanej w 1982 roku, w której opisuje Ona ponad 1000 rusycyzmów
i wskazuje na ró¿ne funkcje pe³nione przez te leksemy w ró¿nych stylach (m.in.
w literaturze piêknej, literaturze faktu, stylu naukowym itd.). Nastêpnie wyja�nia
przyczyny zaniku niektórych z nich.

Wa¿nym polem zainteresowania Profesor GalinyAleksiejewny Lilicz by³ transla-
toryka. Wychodz¹c z za³o¿eñ szko³y V. Mathesiusa, poszukiwa³a funkcjonalnych
zasad t³umaczenia. W jednej z pierwszych Jej publikacji na temat przek³adu
artystycznego w utworze M. Szo³ochowa Ïîäíÿòîé öåëèíû na jêzyk czeski (Ïðèí-

öèïû ïåðåäà÷è äèàëåêòèçìîâ, èñïîëüçîâàííûõ Â. Ìàòåçèóñîì â ïåðåâîäå »Ïîä-

íÿòîé öåëèíû« íà ÷åøñêèé ÿçûê) analizuje metody klasycznego t³umaczenia.
Wskazuje na ogólne i specyficzne wzorce przenoszenia znaczenia niestandardowych
jednostek jêzykowych na elementy innego jêzyka. Profesor Lilicz uwa¿a, ¿e g³ów-
nym zadaniem t³umacza jest adekwatno�æ funkcjonalna t³umaczenia.

Wiele by mo¿na pisaæ o Jej innych zainteresowaniach naukowych, jak choæby
o pracach leksykologicznych (m.in. seria esejów po�wiêconych semantyce poszcze-
gólnych leksemów, odzwierciedlaj¹cych artystyczne intencje pisarza), badanie s³o-
wiañskich przek³adów Biblii i jej wp³ywu na rozwój s³owiañskich jêzyków literac-
kich oraz leksykograficznych, jak np. S³ownik wyrazów i wyra¿eñ biblijnych, opubli-
kowany w 2010 r.). Wszystkich zainteresowanych odsy³am w tym miejscu do arty-
ku³ów biograficznych o Pani Profesor1.

Kiedy przyje¿d¿a³o siê do Petersburga, od razu mo¿na by³o odczuæ, ¿e Pani
Profesor jest cz³owiekiem kochanym i szanowanym nie tylko przez kolegów z
Katedry czy Wydzia³u Filologicznego oraz studentów, ale tak¿e przez innych
naukowców i administratorów. Zaowocowa³o to przyznaniem Jej wielu odznaczeñ.
Wymieñmy tu chocia¿ kilka najwa¿niejszych: Medal Pami¹tkowy �250-lecie Lenin-
gradu� (1957;Â ïàìÿòü 250-ëåòèÿ Ëåíèíãðàäà), Medal Pami¹tkowy �Za Heroiczn¹
Pracê� (1970; «Çà äîáëåñòíûé òðóä»), OdznaczenieMinisterstwa SzkolnictwaWy¿-
szego i Kszta³cenia Specjalnego �Za Pracê Naukow¹� (1982; Ìèíèñòåðñòâà âûñ-
øåãî è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ «Çà íàó÷íóþ ðàáîòó»), Srebr-
nyMedal Uniwersytetu Karola (1985), Medal �Pañstwowego Uniwersytetu w Peters-
burgu� (1996; Måäàëü «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò),
�Br¹zowy Medal Wydzia³u Filologicznego� (1999; áðîíçîâàÿ ìåäàëü «ôèëîëîãè-
÷åñêèé ôàêóëüòåò»), tytu³ �Zas³u¿ony Pracownik Szkolnictwa Wy¿szego Federacji
Rosyjskiej� (1999; «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè»), tytu³ �Honorowy Profesor Pañstwowego Uniwersytetu w Petersburgu�
(2003; «Ïî÷åòíûé ïðîôåññîð ÑÏáÃÓ»), Podziêkowanie Prezydenta Federacji Ro-
syjskiej za wk³ad w szkolenie wysoko kwalifikowanych kadr i owocn¹ pracê (2005;
Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà áîëüøîé âêëàä â ïîäãî-
òîâêó âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è ïëîäîòâîðíóþ äåÿòåëüíîñòü)
itd.

Pani Profesor Galina Aleksiejewna Lilicz odznacza³a siê nietypowymi cechami
charakteru, jak magnes przyci¹ga³a ka¿dego, kto tylko mia³ okazjê spotkaæ J¹ na
swojej drodze. S³u¿y³a mu pomoc¹ i natychmiast otwiera³a siê na niego. Nie lubi³a
administracji, papierów, dokumentów, urzêdniczego formalizmu. Uwa¿a³a, ¿e to one
gubi¹ to, co jest najwa¿niejsze w ¿yciu: cz³owieka. Dlatego niejednokrotnie podkre-
�lano Jej �umiejêtno�æ niesienia serca i oddawania go ludziom, którzy znale�li siê na
orbicie Galiny Aleksiejewny Lilicz�. Bezinteresowna bowiem chêæ pomocy innym
w ich pracy naukowej i pomocy bli�niemu, ka¿demu, nie tylko ludziom nauki, po-
mna¿a³y co roku liczbê tych, którzy wokó³ Niej siê skupiali i którzy nazywali J¹
swoim mistrzem.

W grudniowy dzieñ odesz³a z naszego �wiata, ale nie z pamiêci wielu ludzi,
którzy s¹ wdziêczni Jej za to, ¿e stanê³a na ich drodze. Na zawsze pozostanie w naszej
wdziêcznej pamiêci.

Mieczys³aw Balowski
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1 Por. m.in. artyku³y W. Chlebda, Jubileusz Profesor Galiny Aleksiejewny Lilicz, �Bohe-
mistyka� 2001, nr 4, 339�340; szczegó³owe omówienie prac badawczych prof. Galiny Alek-
siejewny Lilicz przedstawi³ Walery Mokijenko w artykule Ãàëèía Àëåêñååâía ËÈËÈ×, [w:]
Frazeografia s³owiañska. Ksiêga pami¹tkowa po�wiêcona prof. dr hab. Halinie A. Lilicz, red.
M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2001, s. 9�24. Natomiast zestawienie Jej dorobku do roku
2001 znajduje siê w artykule Halina Aleksiejewna LILICZ. Spis publikacji, [w:] Frazeografia
s³owiañska. Ksiêga pami¹tkowa po�wiêcona prof. dr hab. Halinie A. Lilicz, red. M. Balowski,
W. Chlebda, Opole 2001, s. 25�34.


