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Wspomnienia
Profesor Jiøí Damborský
(1927–2013)
23 lipca 2013 roku zmar³ profesor Jiøí Damborský, wybitny czeski jêzykoznawca, slawista, polonista i bohemista, uczony, który w znacznym stopniu
przyczyni³ siê do rozwoju polskiej bohemistyki oraz polsko-czeskiej wspó³pracy naukowej i dydaktycznej.
Profesor Jiøí Damborský urodzi³ siê 22 maja 1927 roku w Litovli, miasteczku
w powiecie o³omunieckim, nazywanym „hanack¹ Wenecj¹” („Hanácké Benátky”)1 z powodu malowniczego po³o¿enia miêdzy szeœcioma odnogami rzeki
Morawy. Dorastanie w takim otoczeniu niew¹tpliwie mia³o znaczny wp³yw na
ukszta³towanie siê u Profesora wra¿liwoœci na piêkno przyrody i jej umi³owanie, które towarzyszy³o Mu przez ca³e ¿ycie. Dzieciñstwo spêdzi³ w rodzinnym
mieœcie, uczy³ siê w tamtejszym gimnazjum, a naukê kontytnuowa³ w S³owiañskim Gimnazjum w O³omuñcu – najstarszym czeskim gimnazjum w pó³nocno-œrodkowych Morawach2. Po zdaniu matury w 1946 roku wyjecha³ do Pragi,
gdzie na Uniwersytecie Karola podj¹³ studia slawistyczne: polonistyczne, rusycystyczne i bohemistyczne. Nastêpnie slawistykê studiowa³ tak¿e na Uniwersytecie Jagielloñskim oraz Uniwersytecie Palackiego w O³omuñcu, gdzie w 1950
roku ukoñczy³ bohemistykê i rusycystykê. Czas studiów (1946–1950) by³ bardzo wa¿nym okresem w ¿yciu Jiøíego Damborskiego, poniewa¿ wówczas kry1

Przymiotnik hanacki (czes. hanácký) wywodzi siê od nazwy malowniczego regionu œrodkowych Moraw – Haná, w którym le¿y Litovel, a którego stolic¹ jest O³omuniec.
2

Zob. tak¿e: J. Siatkowski, Na siedemdziesiêciopiêciolecie profesora Jerzego Damborskiego,
„Studia Slavica” 2002, nr 6, s. 9–10; M. Balowski, Poznasz drzewo po owocach. W 80 rocznicê
urodzin Profesora PhDr. Jiøego Damborskiego, DrSc., „Bohemistyka” 2007, nr 1, s. 78–80.
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stalizowa³y siê jego zainteresowania jêzykiem, literatur¹ i kultur¹ polsk¹. Znaczny wp³yw na kszta³towanie siê naukowego sposobu myœlenia u przysz³ego
badacza niew¹tpliwie wywarli wybitni dwudziestowieczni uczeni – nauczyciele
akademiccy, z którymi Profesor spotka³ siê podczas swoich studiów. Na Uniwersytecie Karola byli to m.in.: Bohuslav Havránek, Bohumil Mathesius, Karel
Horálek; na Uniwersytecie Jagielloñskim – Kazimierz Nitsch, Zdzis³aw Stieber,
Tadeusz Lehr-Sp³awiñski; na Uniwersytecie Palackiego zaœ: František Kopeèný, Jaromír Bìliè, Alexandr Vasileviè Isaèenko, Josef Beèka.
W latach 1950–1952 Jiøí Damborský by³ lektorem jêzyka czeskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po powrocie do kraju w 1952 roku
uzyska³ tytu³ doktora filozofii po z³o¿eniu odpowiednich egzaminów3 na Uniwersytecie Palackiego w O³omuñcu. Tam te¿ zosta³ asystentem na tworzonej
wówczas polonistyce. Nastêpnie w 1960 roku ponownie obj¹³ funkcjê lektora
jêzyka czeskiego w Polsce, tym razem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie
w latach 1960–1966 pracowa³ na podstawie umowy kulturalnej miêdzy Czechos³owacj¹ a Polsk¹. Pobyt w Warszawie okaza³ siê dla Jiøíego Damborskiego
niezwykle p³odny naukowo. W tym bowiem czasie opracowa³ rozprawê pt.
Postavení l-ového pøíèestí v polském systému neurèitých a jmenných tvarù slovesných v porovnání s jinými jazyky západoslovanskými, na podstawie której
uzyska³ w 1964 roku na Uniwersytecie Masaryka w Brnie tytu³ kandydata nauk
filologicznych (CSc.). W 1965 roku habilitowa³ siê na Uniwersytecie Warszawskim, jako pierwszy po II wojnie œwiatowej zagraniczny polonista, w oparciu
o pracê pt. Participium l-ové ve slovanštinì. Stopieñ naukowy uzyskany wówczas przez Badacza w Polsce nie zosta³ jednak uznany w Czechos³owacji, dlatego te¿ po powrocie do kraju habilitowa³ siê ponownie w 1967 roku na Uniwersytecie Palackiego w O³omuñcu na podstawie rozprawy pt. Neurèité a jmenné
tvary slovesné v polštinì. W 1969 roku zosta³ docentem o³omunieckiej polonistyki i slawistyki. Wkrótce jednak, w 1972 roku, zosta³ ze wzglêdów politycznych usuniêty z uczelni. Ten typ represji by³ wyj¹tkowo bolesny dla Uczonego,
poniewa¿ wi¹za³ siê z zakazem publikowania oraz cytowania Jego prac w literaturze naukowej. Jiøí Damborský móg³ wydawaæ prace drukiem pod swoim nazwiskiem tylko w Polsce, w Czechos³owacji zaœ jedynie, korzystaj¹c z „u¿yczenia” w³asnego nazwiska przez innych naukowców. Lata 1972–1989 to bardzo
trudny okres w ¿yciu profesora Jiøíego Damborskiego i Jego rodziny. ¯adna
uczelnia w Czechos³owacji nie mog³a Go zatrudniæ. Pracê znalaz³ wiêc
w Ostrawie w Spó³dzielni Inwalidów „Meta” oraz w Pañstwowej Szkole Jêzykowej. Z tego te¿ wzglêdu wraz z rodzin¹ przeniós³ siê do Ostrawy, znajduj¹c
3

Chodzi tu o jeden z typów egzaminu pañstwowego w szko³ach wy¿szych – rigorosum, tzw.
ma³y doktorat.
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azyl i chwile wytchnienia na ³onie przyrody, w domku letniskowym, hoduj¹c
pszczo³y w ogrodowej pasiece.
W 1989 roku, jeszcze przed aksamitn¹ rewolucj¹, Jiøí Damborský powróci³
po niemal dwudziestoletniej przerwie do pracy na wy¿szej uczelni dziêki
powo³aniu Go na stanowisko profesora bohemistyki w Zak³adzie Jêzykoznawstwa S³owiañskiego w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu (od 1994 roku
Uniwersytet Opolski), w ramach którego stopniowo rozwija³y siê badania bohemistyczne, prowadzone pocz¹tkowo g³ównie przez Antoniego Furdala i Mieczys³awa Balowskiego. Pracê w Polsce Jiøí Damborský podj¹³ w paŸdzierniku,
a ju¿ w listopadzie w Czechos³owacji rozpoczê³y siê epokowe zmiany, które
z pewnym niedowierzaniem, ale i z wielk¹ nadziej¹ œledziliœmy wraz z Nim
w polskiej telewizji. Dziêki tym zmianom mo¿liwy by³ jego powrót na Uniwersytet Palackiego w O³omuñcu, gdzie w lipcu 1990 roku uzyska³ nominacjê na
profesora polonistyki i slawistyki oraz tytu³ doktora nauk filologicznych
(DrSc.). W 1991 roku kolejny czeski oœrodek akademicki zaprosi³ Jiøíego Damborskiego do wspó³pracy: zosta³ zatrudniony w Ostrawie na ówczesnej samodzielnej uczelni pedagogicznej (Pedagogická fakulta), przekszta³conej w 1993
roku w Uniwersytet Ostrawski (Ostravská univerzita), jako profesor polonistyki
w Katedrze Polonistyki i Folklorystyki, której by³ tak¿e wieloletnim kierownikiem. W tym okresie Jego ¿ycie diametralnie siê zmieni³o, nabra³o szybkiego
tempa. Z wielkim zapa³em i ¿yczliwoœci¹ anga¿owa³ siê w pracê naukowo-dydaktyczn¹ na tych uczelniach, jakby próbowa³ nadrobiæ stracone lata. Ostrawska polonistyka zawdziêcza dzia³alnoœci Profesora uzyskanie akredytacji studiów magisterskich nienauczycielskich, studiów doktoranckich oraz praw
habilitacji i nadawania tytu³ów profesora w zakresie jêzyka polskiego. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e by³a to jedyna po aksamitnej rewolucji katedra w Republice Czeskiej, która w tej dziedzinie uzyska³a powy¿sze prawa. Na Uniwersytecie Ostrawskim Jiøí Damborský pracowa³ do 2005 roku, kiedy przeszed³ na emeryturê.
Ale i wtedy Jego wiedza i wieloletnie doœwiadczenie dydaktyczne i organizacyjne zosta³y spo¿ytkowane przez ostrawsk¹ uczelniê dziêki temu, ¿e Profesor nadal aktywnie uczestniczy³ w procesie dydaktyczno-naukowym w ramach polonistycznych studiów doktoranckich w³aœciwie do momentu swojej œmierci.
W trzech wa¿nych oœrodkach slawistycznych – Uniwersytet Palackiego
w O³omuñcu, Uniwersytet Ostrawski i Uniwersytet Opolski – wychowa³ Uczony wielu m³odych slawistów, bohemistów i polonistów. Dla nas szczególnie
wa¿na by³a Jego praca w Opolu, gdzie ju¿ od pocz¹tku energicznie w³¹czy³ siê
we wspó³tworzenie opolskiej bohemistyki najpierw w Zak³adzie Jêzykoznawstwa S³owiañskiego, bêd¹cego jednostk¹ Instytutu Filologii Polskiej, a nastêpnie w Katedrze Slawistyki, powsta³ej w 1991 roku z tego¿ zak³adu. Przez dziesiêæ lat dzia³alnoœci na naszej uczelni (1989–1999) da³ siê poznaæ jako bardzo
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dobry dydaktyk, mistrz mobilizuj¹cy swoich wspó³pracowników do poszukiwañ naukowych, jako ciep³y i otwarty cz³owiek. Dziêki Niemu polsko-czeska
wspó³praca dydaktyczna i naukowa zaczê³a siê intensywnie rozwijaæ. Wielokrotnie goœciliœmy w katedrze pracowników Uniwersytetu Ostrawskiego i Uniwersytetu Palackiego, którzy w latach 1991–1994 prowadzili semestralne wyk³ady
dla studentów naszej bohemistyki. Byli to np.: Jan Petrù, Jiøí Svoboda, Svatava
Urbanová (literatura czeska) czy Ivana Dobrotová (jêzyk czeski). By³a to
wyj¹tkowa okazja dla studentów nie tylko dlatego, ¿e mogli uczestniczyæ
w swojej rodzimej uczelni w wyk³adach wybitnych czeskich bohemistów, lecz
tak¿e dlatego, ¿e mogli w takiej obfitoœci s³uchaæ na ¿ywo piêknej czeszczyny.
Jednak nie tylko studenci odnieœli tu korzyœæ, lecz tak¿e pracownicy katedry,
zawarte bowiem wówczas kontakty naukowe niejednokrotnie przerodzi³y siê
w przyjaŸnie, które trwaj¹ do dziœ.
Wspó³praca naukowa miêdzy powy¿szymi oœrodkami zaowocowa³a powo³aniem z inicjatywy Profesora opolsko-ostrawskiego czasopisma „Studia Slavica”, które ukazuje siê od 1993 roku i stanowi forum wymiany myœli slawistycznej dziœ ju¿ nie tylko opolsko-ostrawskiej, ale miêdzynarodowej. Na ³amach
tego periodyku przez wiele lat Jiøí Damborský dzieli³ siê z nami zarówno swoj¹
szerok¹ wiedz¹ slawistyczn¹, doœwiadczeniem badacza jêzyków w kontakcie,
jak i umiejêtnoœci¹ precyzyjnej obserwacji zmian zachodz¹cych w jêzykach, literaturach i kulturze S³owian w okresie transformacji po 1989 roku. W tych
kwestiach by³ dla nas i dla studentów autorytetem. Publikowa³ tak¿e w wielu innych wydawnictwach opolskich4, z których warto na tym miejscu wspomnieæ
„Kwartalnik Opolski”, np. numer pierwszy z 2008 roku, w którym zosta³ wydrukowany bardzo interesuj¹cy artyku³ Profesora pt. Dwoistoœæ kultury oraz
Jego rozwa¿ania na temat wspó³czesnego czeskiego literaturoznawstwa5.
Po latach, w 2005 roku, w piêædziesi¹t¹ rocznicê powstania Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Jiøí Damborský tak wspomina³ opolski
okres swojego ¿ycia:
W chwili obecnej, nie bêd¹c ju¿ pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej, ci¹gle,
wbrew kilkuletniej roz³¹ce z drog¹ mojemu sercu Uczelni¹, odczuwam wdziêcznoœæ
za kole¿eñskie wsparcie i bezinteresown¹ pomoc, jakie mnie tu spotka³y w ciê¿kim
dla mnie okresie. Wkraczaj¹c w mury opolskiej uczelni na kilka miesiêcy przed znamiennym prze³omem w listopadzie 1989 r. równie¿ u nas, gdzie wszelki „swobodny
powiew ducha” t³umi³a ponad dwudziestoletnia „normalizacja”, dla mnie ozna4

Zob. Soupis prací Profesora Jiøího Damborského, [w:] Slavistika osudem i volbou. K 75.
narozeninám prof. Jiøího Damborského, „Studia Slavica” 2002, nr 6, s. 11–21.
5

J. Damborský, Dwoistoœæ kultury, „Kwartalnik Opolski” 2008, nr 1, s. 45–49; Problemy czeskiego literaturoznawstwa. Literatura powa¿na niepowa¿na, „Kwartalnik Opolski” 2008, nr 1,
s. 180–182.
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czaj¹ca relegacjê z Uniwersytetu w O³omuñcu, natkn¹³em siê w Opolu na atmosferê
krytycznego myœlenia nieskrêpowanego ideologicznymi naciskami. [...] Tu, w Opolu, utwierdzi³em siê w przekonaniu, ¿e ludzkie zachowanie, wyci¹gniêcie pomocnej
rêki, kiedy dzia³a mi siê krzywda, ma wartoœæ nieprzemijaj¹c¹. Za to chcia³bym opolskiej uczelni i wszystkim moim serdecznym Przyjacio³om podziêkowaæ6.

Dorobek naukowy profesora Jiøíego Damborskiego, slawisty-erudyty, jest
bogaty, ró¿norodny i stanowi odzwierciedlenie Jego wszechstronnych zainteresowañ lingwistyczno-kulturowych zarówno diachronicznych, jak i synchronicznych7. Szczególne miejsce zajmuj¹ tu rozprawy i artyku³y dotycz¹ce zagadnieñ
konfrontatywnych, którym z zami³owaniem poœwiêca³ wiele uwagi. S¹ to nie
tylko pozycje prezentuj¹ce badania w ujêciu polsko-czeskim, lecz tak¿e prace
zawieraj¹ce analizy porównawcze polszczyzny z innymi jêzykami. Najwa¿niejsze z tych opracowañ to przede wszystkim monografie: Participium l-ové ve
slovanštinì (Warszawa 1967), Neurèité a jmenné tvary slovesné v polštinì (Praha 1967), Studia porównawcze nad s³ownictwem i frazeologi¹ polsk¹ i czesk¹
(Warszawa 1977), Polština a franština ve vzájemném vztahu (soubor studií)
(Ostrava 1999), Roztrz¹sania literackie. Studia o jêzyku polskim (Katowice
2007). Spoœród wielu artyku³ów i studiów przytoczmy kilka tytu³ów, które obrazuj¹ szerokie spektrum zainteresowañ naukowych Badacza, np.: Kalki w aspekcie lingwistyczno-komparatystycznym, Pøejímání slov do polštiny a èeštiny
ze stejného pramene, Podíl francouzské sloky v spisovné polštinì, Wyrazy obce
w jêzyku polskim (próba klasyfikacji), Jêzyk polski, s³owacki i czeski we wzajemnym stosunku, Ojczyzna w jêzyku czeskim, Gramatická kategorie osoby v polštinì a èeštinì, Czeszczyzna w pasie przygranicznym, Œwiadomoœæ normatywnostylistyczna a wspó³czesna norma jêzykowa wœród polskiej mniejszoœci narodowej na Zaolziu, W kwestii bilingwizmu na czesko-polskim pograniczu jêzykowym, K artistnímu míšení jazykù (na pøíkladì románu J.U. Niemcewicza) i wiele innych.
Wa¿n¹ pozycjê w dorobku Jiøíego Damborskiego, uczonego-polonofila, stanowi¹ podrêczniki do nauki jêzyka czeskiego dla Polaków, które wyros³y
z Jego wieloletnich doœwiadczeñ pracy lektora na polskich uczelniach. S¹ to:
Podstawowy kurs jêzyka czeskiego I-II (Gottwaldov 1971), Mluvíte èesky?
Zwiêz³y kurs jêzyka czeskiego (Warszawa 1972), Minirozmówki czeskie (Warszawa 1981, 1985, 1987, 2000), B³yskawiczny kurs jêzyka czeskiego (Katowice
–Sosnowiec 1991). Niejako naturalnym uzupe³nieniem tych publikacji s¹ Podstawy gramatyki jêzyka czeskiego (Warszawa 1970). Warto podkreœliæ, ¿e po6
50 lat Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ksiêga jubileuszowa pod redakcj¹
Mieczys³awa Balowskiego i Stanis³awa Kochmana, Opole 2005, s. 15–16.
7

Zob. przyp. 4.
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wy¿sze podrêczniki w momencie ukazania siê drukiem uzupe³ni³y lukê, jaka istnia³a wœród publikacji tego typu przeznaczonych dla polskiego odbiorcy.
Jiøí Damborský wniós³ tak¿e nieoceniony wk³ad w szkolnictwo polskie na
Œl¹sku Cieszyñskim dziêki przygotowaniu, indywidualnemu b¹dŸ zespo³owemu, kilkunastu podrêczników do nauki jêzyków polskiego, czeskiego i rosyjskiego.
Dzia³alnoœæ naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska, szczególnie ta, któr¹
Profesor prowadzi³ w ramach polonistyki, by³a zawsze wysoko ceniona w Polsce, czego odzwierciedleniem s¹ odznaczenia, jakie Jiøí Damborský otrzyma³.
S¹ to: odznaka „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” (1979), „Krzy¿ Oficerski Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej” (1998) oraz „Medal Komisji Edukacji
Narodowej” (2002). Natomiast w 1992 roku zosta³ honorowym cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego.
Odejœcie Profesora Jiøíego Damborskiego to wielka strata dla polskiej i czeskiej nauki. My straciliœmy serdecznego i ¿yczliwego promotora polszczyzny,
polskiej kultury i literatury w Czechach, Czesi zaœ – czeszczyzny, czeskiej kultury i literatury w Polsce. Wszyscy straciliœmy dobrego Cz³owieka i Przyjaciela.
Na zawsze pozostanie w naszej wdziêcznej pamiêci.
Gra¿yna Balowska

