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Do ro ta Kry sty na Re m bi sze wska, Wa r sza wa

Ju bi leusz Profeso ra Ru dol fa Šrám ka 

Pro fe sor PhDr. Ru dolf Šrámek, CSc., doctor ho no ris causa, ab sol went Wyd ziału
Fi lo zo ficznego Uni wer sy te tu im. T.G. Ma sa ryka w Brnie, wybitny czes ki języko-
znawca, sla wis ta, dia lek to log i ono mas ta, ob chod zi właśnie 85 roc znicę urod zin. Tak
pisze o pierwszym eta pie swe go życia, który za ważył na Je go przyszłoś ci: 

Narodil jsem 15. ledna 1934 r. sice v Ostravě, ale pocházím (i rody obou rodičů) ze slezské-
ho Hlučínska (z obce Hošťálkovice, od 1976 místní část Ostravy 1), které bylo 1742–1922
a 1939–1945 přímou součástí Německa (dříve Pruska). Obecnou školu a 1. tř. gymnázia jsem do r.
1945 ab so l vo val v německém jazyce.

Fakt przy jś cia na świat w miejscu, gdzie stykały się trzy na ro dowoś ci, trzy języki: 
czes ki, nie miecki i polski, dał Mu możli wość ob serwo wa nia – już od dziecka – prze -
ni ka nia się różnych kul tur i zja wisk językowych, co wykorzysty wał później w ba da -
niach dia lek to lo gic znych i ono mas tyc znych, a także w działalnoś ci nauc zy cielskiej,
w wykładach dla stu dentów i na se mi na riach, których wachlarz te matów był ogromny. 

O działalnoś ci nau ko wej, pe da go gic znej i organi zacy jnej Prof. Ru dol fa Šrámka
po wied zia no już pra wie wszystko w różnych teks tach gra tu lacy jnych i wspom nie -
niowych, pi sa nych z okazji wcześnie jszych roc znic. Ja chciałabym przy pom nieć nie-
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k tóre prace, głów nie ono mas tyc zne, powstałe już w Je go wieku bard zo dojr załym,
dużo po sie demdzie siątce, gdy wie lu skapca niałych rówieśników- e me rytów sied ziało 
tylko przed te le wi zo ra mi, po pi jało her batę i pal ca mi krę ciło młyn ka… Do ro bek
nasze go Ju bi la ta z tych lat jest bard zo bo ga ty i do tyc zy różnych dzied zin języka. Wie -
le pu bli kacji uka zało się wówczas w Pols ce, sta no wiąc pokłosie ud ziału Pro fe so ra
w MiO KO lub w nau kowych pro jek tach al bo jest ud ziałem w księgach pa miątko-
wych, dedyko wa nych polskim nau kow com, co dowod zi, jak blis kie te kon tak ty były
z ni mi. Wy mie niłabym tu taj ta kie po zycje, jak na przykład: Pro blém de fi nování ur ba -
no ny mie, [w:] Spi sane słowa, formy i myś li. Prace ofia ro wa ne Prof. Zygmun to wi
Zagórskie mu w 80. roc znicę urod zin, Poznań 2008, s. 43–50 (pi sane wspólnie z żoną,
prof. Martą Šrám kovą); Ono mas ti ca sa cra, jej sta tus i ce le, [w:] Język re li gi jny daw -
niej i dziś (w kontekście teo lo gic znym i kul tu rowym), Ma te riały z kon ferencji, Gniezno 
22–24 września 2008, Poznań 2009, s. 287–293; Na men als Kon fliktpo ten tial im Eu -
ropäischen Kon text, Ono mas ti ca, Kraków 2008, s. 408–413 (z B. Czo pek- Kopciuch);
Mias to w pers pek ty wie ono mas tyki i his to rii, [w:] Mias to w pers pek ty wie ono mas tyki
i his to rii, Poznań 2010, s. 39–49; Struk tu ra re lacji nazwa własna – rzec zy wis tość,
[w:] Nazwy własne a społec zeństwo. Tom I. 1. Za gadnie nia teo re tyc zne i me to do lo gic -
zne, 2. An tro po ni mia, Łask 2010, s. 23–32; As pek ty »mikro« a »ma kro« ja ko in ter pre -
tační a kla si fi kační pro blém v ono mas ty ce, [w:] Mikro to po ni mia i ma kro to po ni mia.
Pro ble ma tyka wstęp na, Łódź, 2014, s. 17–24; Ko mu ni ka ce – pro prium a pro prium –
ko mu ni ka ce, [w:] Sla vi ca Re gio na lia. Prace dedyko wa ne Pa nu Prof. Jer ze mu Du mie,
Olsz tyn 2016, s. 185–195; Sla wis ti sches in den Siedlungsna men der Steier mark. Ge -
dan ken zur Kon tak to no mas tik, „Ono mas ti ca” LXI, 2017; też teksty pożegnalne:
Vzpomín ka na Ewu Rze tels kou- Fe leszko vou, „Ac ta Ono mas ti ca” L, 2009, 3 s. 

Do ro bek nau kowy Pro fe so ra Ru dol fa Šrám ka wzbo ga cił się w os tat nich la tach
rów nież o kil ka cen nych au torskich książek. Re tro grádní slovník místních jmen Mo -
ravy a Slezska (Brno 2013, 222 s.) po kazu je na zew nictwo w szyku od wróco nym, co
jest niezwykle przy dat ne do ba da nia struk tur oj ko nimów, w La by rin tem vlastních
jmen a nářečí (red. J. Dvořák, P. Ma lčík, Brno 2016, 212 s.) zaś zgro mad zone są wy -
brane ar tykuły z za kre su ono mas tyki i dia lek to lo gii, pu bliko wa ne wcześniej na ła-
mach różnych cza so pism. Swoim rod zin nym stro nom poświę cił nasz Ju bi lat po zycję:
Jmé na ob cí a sídel na Hlučíns ku. Průvod ce po místních jmé nech spe ci fické ho re gio nu
Mo ravs koslezské ho kra je (Hlučín 2013, 69 s.). Z ter e nem tym utrzy mu je ciągły ser -
deczny kon takt. W pry wat nej ko res pon decji pisze: 

Am Wo che nen de sind wir in meinem He i ma t dorf in Schle sien. Das dortige »neue« Schul-
gebäude feiert 80 Jahre. Der Ge me in de rat und der Schu l di re ktor luden mich (mit Marta) ein, da
ich ein der noch le ben den drei Schülern der ersten Klasse 1940 bin…

85 lat to ka wał życia, ale Pro fe sor Ru dolf Šrámek dźwi ga je z za pałem mło-
dzieńca. W końcu sierpnia 2018 roku za końc zył oficjalnie pracę na Uni wer sy te cie
Ma saryka w Brnie i zos tał wyróżnio ny tytułem pro fe sora-em eryta, co oznac za, że Je -
go związki z uc zelnią po zos taną w dalszym ciągu ścisłe, m.in. będ zie człon kiem Ra dy 
Nau ko wej i re cen zen tem prac dok torskich i ha bi li tacy jnych. Te raz, gdy stał się eme -
ry tem, mógłby wieść spo kojny, le ni wy tryb życia, ale On już się wziął do czy ta nia
pra cy dok torskiej na te mat językowych kon tak tów na daw nej nie miecko- czes kiej gra -
ni cy języko wej w Cze chach (Bohe mii)! I Je go tem po życia, dzię ki Bo gu, nie słab nie.
Wraz z żoną po dróżują, zwied zają świat, chodzą do ope ry, jeżdżą na kon ferencje, pu -
blikują cie ka we ar tykuły… 

25 ma ja 2016 roku za cały do ro bek nau kowy i wkład w rozwój lingwis tyki na ro -
do wej i międ zy na ro do wej Uni wer sy tet w Os tra wie przy znał Prof. Ru dol fo wi Šrám -
ko wi dok to rat ho no ris cau sa. W Pols ce ta kie go od znac ze nia oficjalnie nie otrzy mał,
ale jest całko wi cie zasłuże nie dok to rem ho no ris cau sa serc i umysłów wszystkich
polskich językoznaw ców! 

Gdy w 2004 roku Pro fe sor Šrámek do tarł do sie demdzie siątki, prof. Miec zysław
Ba lowski za końc zył swój ar tykuł poświę co ny Mu słowa mi: Ad mul tos an nos! Te raz,
kiedy Ju bi lat przekroc zył lat 85, podpi su ję się rów nież pod tym ży czeniem: Ad mul tos 
an nos! – Pro fe sorze, Przy ja cie lu, Rud ku!

Ewa Jaku s- Bor ko wa, Opo le
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