
K R O N I K A

Wspomnienie o Pani Profesor Ga li nie Ale ksie je w nie Li licz

10 li pca 2012 roku Pa ni Pro fe sor Ga li na Ale ksie je w na Li licz ob cho dziła swo je 86
uro dzi ny. Wśród wie lu ży czeń Ju bi la t ka usłyszała ży cze nia zdro wia i do ży cia 100 lat.
Tym cza sem nikt nie spo dzie wał się, że in ny los był pi sa ny Pa ni Pro fe sor. Niedługo
bo wiem po uro dzi nach po czuła się go rzej, a nie całe pół ro ku pó ź niej (23 grud nia 2012 
ro ku) opu ściła nas na za wsze. 

Pro fe sor Ga li na Ale ksie je w na Li licz była ho no ro wym pro fe so rem Uni wer sy te tu
w Pe ter sbu r gu. Jed nak za nim na da no Jej ten ty tuł, przeszła długą dro gę, pu b li kując
wie le cen nych i ce nio nych do dziś prac na uko wych, ale i przekładów li te ra tu ry cze -
skiej na ję zyk ro sy j ski.

Ga li na Li licz uro dziła się 10 li pca 1926 ro ku. Po uko ń cze niu z wy ró ż nie niem
w 1943 ro ku szkoły śred niej roz po częła stu dia na kie run ku fi lo lo gia ro sy j ska na Uni -
wer sy te cie Le nin gra dz kim, któ ry w związku z na ja z dem wojsk hi t le ro wskich zo stał
prze nie sio ny do Sa ra to wa. W li pcu 1944 ro ku Uni we r sy tet po wra ca do Le nin gra du.
Jed no cze ś nie na po le ce nie rządu ra dzie c kie go w wie lu uni wer sy te tach, w tym w Le -
nin gra dzie, zo stały utwo rzo ne ka te dry sla wi sty ki. Wów czas Ga li na Ale ksie je w na Li -
licz roz po czy na stu dia na kie run ku fi lo lo gia słowia ń ska, kończąc jed no cze ś nie fi lo lo -
gię ro syjską. Swój „pie r wszy sto pień sla wi sty cz ny” uzy sku je w 1948 ro ku, kończąc
po lo ni sty kę, a ki l ka lat pó ź niej bro niąc do kto ra tu na te mat wzbo ga ca nia słow ni c twa
ję zy ka cze skie go w okre sie po wo jen nym (Wzbo ga ce nie słow ni c twa ję zy ka cze skie go
w wy ni ku utwo rze nia Cze chosłowa cji w de mo kra cji lu do wej). W 1978 ro ku wszczę to
Jej pro ces habi lita cy j ny na pod sta wie pra cy Ro la ję zy ka ro sy j skie go w roz wo ju słow -
ni c twa cze skie go ję zy ka lite ra c kie go (ko niec XVII – początek wie ku XIX) (Роль
русского языка в развитии чешского литературного языка (конец XVII – начало
XIX века), na co miał rów nież wpływ staż na Uni we r sy- te cie Ka ro la (od ma ja od
1951 ro ku do sie r p nia 1952 ro ku), gdzie po z nała wie lu wy bi t nych przed sta wi cie li
Pra skie go Koła Ling wi sty czne go:  Fr. Trávníčka, B. Ha- vránka, A. Jedličkę, K.
Horálka, J. Běliča i in nych. 

Przez wie le lat pra co wała w Ka te drze Sla wi sty ki Uni wer sy te tu Le nin gra dz kiego,
a pó ź niej Uni wer sy te tu w Pe ter sbu r gu, naj pierw ja ko adiun kt-bo he mi sta, a od 1979 r.
na sta no wi sku pro fe so ra bo he mi sty ki. Za po ży cze nia w ję zy ku cze skim (w uję ciu hi -
sto ry cz nym i ku l tu ro wym) sta no wiły Jej głów ny krąg ba da w czy, ale nie je dy ny. W la -
tach sie dem dzie siątych opi sy wała pro ces in ter akcji ję zy ka ro sy j skie go i czes- kie go w 
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sloužily zejména potřebám chrámového zpěvu. Písně kancionálu by ly po hudební
stránce vzdálené lidovému hudebnímu myšlení a většina nápěvů ani nezlidověla. Et -
no ložka  V ě r a  F r o l c o v á  sle du je dědictví kancionálu Jesličky v koledách na
Moravě a ve Sle z sku. Upozorňuje na to, že u žádné z Brideliových písní se neo bje vu je 
s přívlastek „kolední”, neodpovídají to mu ani te x ty. Frolcová se dívá na píseň ja ko na
syntézu hu d by a slo va a ob je vu je v pra me nech lidového zpěvu z Mo ra vy a Sle z ska 19. 
a 20. století živo t nost sedmnácti jesličkových písní a ana ly zu je je z hle di ska tva ru
a fun kce. Rozebírá písně Sem sem, Děťátko; Krásná Pan na překrásného Sy na nám
po ro di la; No vou ra dost zvěstuji vám; Veselé vánoční ho dy; Po slou che j te, křesťané, co
se jest sta lo. H a  n a  U r b a n c o v á  sle du je vli vy F. Bri de lia na slovenské vánoční
písně 19. a 20. století. Vychází ze sbírky písní Prostonarodné vianočné pie s ne
(1863–1868) An dre je Kmeťa a porovnává ji s Brideliovými Jesličkami. Re fe ren tka
rovněž připomíná zájem o sběr lidových písní na Slo ven sku, mi mo jiné i zájem o li do -
vou duchovní píseň (K. Pli cka, E. Hu la, J. E. Jan ko vec, F. Po lo czek, J. Ková- čová, S.
Burlasová, E. Krekovičová). Je zu ita  P e t r  H a v l í č e k  S J  se ve svém příspěvku
zabývá jezuitskými mi sie mi v barokních Čechách, konkrétně ve 2. po lo- vině 17.
století. V sou vi s lo sti s Fri dri chem Bri de liem au tor připomíná činnost ku t no- horské
jezuitské ko le je a mi sie na ní závislé –  v Golčově Jeníkově, v Košumberku, v Ratajích 
nad Sázavou, v Třebešicích, ve Zruči nad Sázavou, ve Zby s la vi a v Žum- ber ku.
Havlíček se rovněž za sta vu je u jezuitských misiích v Polné a podrobně se z na- mu je
re ci pien ty svého příspěvku se stru ktu rou italských lidových misií v polovině
17. století.  M i l o š e  S l á d k a  zajímají dobové oko l no sti vydání so u bo ru studií
o Fri dri chu Bri de lio vi z pe ra Antonína Škarky. Škarka své bridelovské te x ty psal v le -
tech 1942–1946, ale vli vem politické si tu a ce v tehdejším Československu po ro ce
1948 mo hla kni ha Antonína Škarky pod názvem Bri del nový a neznámý vyjít až v ro ce 
1969 s vročením 1968. So u bor studií sva z ku Omni bus fie bat omnia uzavírá blok
zpráv a recenzí.

Oso b nost barokního umělce Fri dri cha Bi de lia zůstává i nadále živým a in spi ru-
jícím badatelským tématem. Bridelovské konferenční rokování přineslo své plo dy.
V ro ce 2013 vy j de v brněnském nakladatelství Host zásluhou editorů Ma rie Škar-
pové, Pa v la Ko ska a Tomáše Slavického edi ce barokního kancionálu Fri dri cha Bri-
de lia Jesličky. 

Lukáš Průša, Ostra va
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Od ro dze niu Na ro do wym. Działal ność Jo se fa Jun g man na (ale też in nych bu dzi cie li
na ro do wych) stała się no wym po lem do ba dań nad roz wo jem ję zy ka czes- kie go. Au -
to rka zwró ciła uwa gę na fakt, że ów cze s ne ru so fi l stwo cze skie spo wo do wa- ło prze ję -
cie wie lu ele men tów wy so kie go sty lu po ety c kie go, wi do cz ne go wów czas w li te ra tu -
rze ro sy j skiej.

Cechą cha ra kte ry styczną ba dań Pro fe sor Li licz było wy ka za nie cze sko- rosy j skiej 
in ter akcji ję zy ko wej i kul tu ra l nych pro ce sów adap ta cy j nych, co wi do cz ne jest
w działal no ści ta kich po sta ci Od ro dze nia Na ro do we go w Cze chach, jak J. Jun g mann,
J. Do brovský czy L. Čelakovský. Syn te zę tych ba dań zna j du je my w pra cy Ro la ję zy ka 
ro sy j skie go w roz wo ju cze skie go ję zy ka lite ra c kie go (ko niec XVII – początek XIX wie -
ku, opub li ko wa nej w 1982 ro ku, w któ rej opi su je Ona ponad 1000 ru sy cy z mów
i wska zu je na  ró ż ne fun kcje pełnio ne przez te le kse my w ró ż nych sty lach (m.in. w li -
te ra tu rze pię k nej, li te ra tu rze fa ktu, sty lu na uko wym itd.). Na stę p nie wy ja ś nia przy -
czy ny za ni ku nie któ rych z nich. 

Wa ż nym po lem zain tere so wa nia Pro fe sor Ga li ny Ale ksie je w ny Li licz był trans la- 
to ry ka. Wy chodząc z założeń szkoły V. Ma t he siu sa, po szu ki wała fun kcjo na l nych za -
sad tłuma cze nia. W jed nej z pie r wszych Jej pu b li ka cji na te mat przekładu arty sty cz -
ne go w utwo rze M. Szołocho wa Поднятой целины na ję zyk cze ski (Прин- ципы
передачи диалектизмов, использованных В. Матезиусом в переводе »Под-
нятой целины« на чешский язык) ana li zu je me to dy kla sy cz ne go tłuma cze nia.
Wska zu je na ogó l ne i spe cy fi cz ne wzo r ce prze no sze nia zna cze nia nie stan dar do wych
jed no stek ję zy ko wych na ele men ty in ne go ję zy ka. Pro fe sor Li licz uwa ża, że głów-
nym za da niem tłuma cza jest  ade k wa t ność fun kcjo na l na tłuma cze nia.

Wie le by mo ż na pi sać o Jej in nych zain tere so wa niach na uko wych, jak cho ć by
o pra cach leksy kolo gi cz nych (m.in. se ria ese jów po świę co nych se man ty ce po szcze-
gó l nych le kse mów, od zwie rcie d lających ar ty sty cz ne in ten cje pi sa rza), ba da nie sło-
wia ń skich przekładów Bi b lii i jej wpływu na roz wój słowia ń skich ję zy ków li te rac-
kich oraz leksy kogra fi cz nych, jak np. Słow nik wy ra zów i wy ra żeń bi b li j nych, opu b li-
ko wa ny w 2010 r.). Wszy stkich zain tere so wa nych od syłam w tym mie j s cu do ar ty-
kułów bio gra fi cz nych o Pa ni Pro fe sor1.

Kie dy przy je ż dżało się do Pe ter sbu r ga, od ra zu mo ż na było od czuć, że Pa ni Pro -
fe sor jest człowie kiem ko cha nym i sza no wa nym nie ty l ko przez ko le gów z Ka te dry
czy Wy działu Filo logi cz ne go oraz stu den tów, ale ta k że przez in nych na uko w ców i
admi ni stra to rów. Za owo co wało to przy zna niem Jej wie lu od zna czeń. Wy mie ń my tu
cho ciaż ki l ka naj waż nie j szych: Me dal Pa miątko wy „250-le cie Le nin- gra du” (1957;
В память 250-летия Ленинграда), Me dal Pa miątko wy „Za He ro iczną Pra cę” (1970;
«За доблестный труд»), Od zna cze nie Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa Wyż- sze go i
Kształce nia Spe cja l ne go „Za Pra cę Na ukową” (1982; Министерства выс- шего и
среднего специального образования СССР «За научную работу»), Srebr- ny Me -
dal Uni wer sy te tu Ka ro la (1985), Me dal „Pa ń stwo we go Uni wer sy te tu w Pe ters- bu r -
gu” (1996; Mедаль «Санкт-Петербургский государственный университет),
„Brązo wy Me dal Wy działu Filo logi cz ne go” (1999; бронзовая медаль «филологи-
ческий факультет»), ty tuł „Zasłużo ny Pra co w nik Szko l ni c twa Wy ższe go Fe de ra cji
Ro sy j skiej” (1999; «Заслуженный работник высшей школы Российской Феде-
рации»), ty tuł „Ho no ro wy Pro fe sor Pa ń stwo we go Uni wer sy te tu w Pe ter sbu r gu”
(2003; «Почетный профессор СПбГУ»), Po dzię ko wa nie Pre zy den ta Fe de ra cji Ro-
sy j skiej za wkład w szko le nie wy so ko kwa lifi ko wa nych kadr i owocną pra cę (2005;
Благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов и плодотворную деятельность)
itd. 

Pa ni Pro fe sor Ga li na Ale ksie je w na Li licz od zna czała się nie ty po wy mi ce cha mi
cha ra kte ru, jak ma g nes przy ciągała ka ż de go, kto ty l ko miał oka zję spo t kać Ją na swo -
jej dro dze. Służyła mu po mocą i na ty ch miast otwie rała się na nie go. Nie lu biła ad mi -
ni stra cji, pa pie rów, do ku men tów, urzęd ni cze go for ma li z mu. Uwa żała, że to one gu bią 
to, co jest naj waż nie j sze w ży ciu: człowie ka. Dla te go nie jed no krot nie pod kre- śla no
Jej „umie ję t ność nie sie nia se r ca i od da wa nia go lu dziom, któ rzy zna le ź li się na or bi -
cie Ga li ny Ale ksie je w ny Li licz”. Bez inte reso w na bo wiem chęć po mo cy in nym w ich
pra cy na uko wej i po mo cy bli ź nie mu, ka ż de mu, nie ty l ko lu dziom na uki, po- mna żały
co ro ku li cz bę tych, któ rzy wo kół Niej się sku pia li i któ rzy na zy wa li Ją swo im mi -
strzem. 

W gru d nio wy dzień odeszła z na sze go świa ta, ale nie z pa mię ci wie lu lu dzi, któ -
rzy są wdzię cz ni Jej za to, że sta nęła na ich dro dze. Na za wsze po zo sta nie w na szej
wdzię cz nej pa mię ci.

Mieczysław Balowski
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1 Por. m.in. artykuły W. Chlebda, Jubileusz Profesor Galiny Ale ksie je w ny Lilicz, „Bohe-
mistyka” 2001, nr 4, 339–340; szczegółowe omówienie prac ba da w czych prof. Galiny Alek-
siejewny Lilicz przed sta wił Walery Mokijenko w artykule Галинa Алексеевнa ЛИЛИЧ, [w:]
Fra ze o gra fia słowiańska. Księga pamiątkowa po świę co na prof. dr hab. Halinie A. Lilicz, red.
M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2001, s. 9–24. Natomiast ze sta wie nie Jej dorobku do roku
2001 znajduje się w artykule Halina Ale ksie je w na LILICZ. Spis pu b li ka cji, [w:] Fra ze o gra fia
słowiańska. Księga pamiątkowa po świę co na prof. dr hab. Halinie A. Lilicz, red. M. Balowski, 
W. Chlebda, Opole 2001, s. 25–34.


