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Z bierając informacje i materiały o afrykanistach 
wywodzących się z kręgu pracowników naukowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, uznałem, że oso-

bą, którą śmiało można zaliczyć do tego grona, jest pani 
dr Alicja Małecka, związana naukowo z dwiema wybitnymi 
postaciami krakowskiej afrykanistyki – profesorem Roma-
nem Stopą i profesorem Tadeuszem Lewickim. Początkowo 
trudno mi było namówić panią doktor do udzielenia wy-
wiadu na temat jej działalności naukowej na uniwersytecie 
oraz wspomnień o prof. Stopie i prof. Lewickim. Jako oso-
ba bardzo skromna, nie uważała, by jej biogram naukowy 
mógł być zestawiony z dorobkiem tak wybitnych uczonych, 
którzy dla niej samej byli niedościgłymi mistrzami i  oso-
bami, które głęboko podziwiała. Na początku listopada 
2016 roku udało mi się jednak spotkać z dr Małecką, która 
wyraziła zgodę na wywiad dotyczący zarówno jej działal-
ności naukowej, jak i sylwetek wspomnianych wyżej uczo-
nych. Artykuł biograficzny poświęcony dr Alicji Małeckiej 
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praktycznie w całości oparty jest na przeprowadzonych 
z nią wywiadach w jej krakowskim mieszkaniu 3 listopada 
i 20 grudnia 2016 roku oraz notatkach prywatnych, spisa-
nych przez nią dla najbliższej rodziny, które była uprzejma 
mi udostępnić1. Pragnę zaznaczyć, że w przypisach nie wy-
szczególniam źródła informacji, jeśli pochodzi ona z prze-
prowadzonej rozmowy z panią dr Małecką. Ponadto, dzięki 
pisemnej zgodzie pani doktor uzyskałem możliwość dostę-
pu do dokumentów dotyczących jej osoby przechowywa-
nych w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pani dr Alicja Małecka urodziła się 6 czerwca 1934 
roku w Warszawie. Jej ojcem był znany inżynier lotnictwa, 
uznawany za jednego z ojców polskiego lotnictwa cywilne-
go, prof. Eugeniusz Małecki, a matką Bolesława z  Niedź-
wieckich2. Doktor Małecka wychowała się w domu o tra-
dycjach patriotycznych. Jej ojciec był odznaczony orderem 
Virtuti Militari V klasy za bohaterstwo podczas wojny 
 polsko-bolszewickiej, a w okresie dwudziestolecia między-
wojennego był jednym z współtwórców Polskich Zakładów 
Lotniczych w Mielcu. Po wkroczeniu Niemców do Polski we 
wrześniu 1939 roku inżynier Małecki był odpowiedzialny 
za wysadzenie fabryki, by nie dostała się w ręce najeźdźcy. 
W konsekwencji tych wydarzeń rodzina Małeckich w oba-
wie przed zemstą okupanta całą wojnę musiała się ukrywać, 
często zmieniając miejsca pobytu. Po wojnie rodzina prze-
niosła się do Krakowa, gdzie mieszkał stryj Alicji Małeckiej. 
Po zdaniu matury Alicja Małecka wstąpiła na Uniwersytet 
Jagielloński, na którym w latach 1951-1956 studiowa-

1 Wywiad z dr A. Małecką, Kraków, 3 XI 2016 roku.
2 Bolesława Małecka z domu Niedźwiecka, ukończyła filologię 

polską na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, tam też uzyskała 
stopień doktora.
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ła filo logię orientalną3. Jej zainteresowania od początku 
związane były z językoznawstwem, głównie w zakresie ję-
zyka suahili, który stał się jej pasją naukową. Fascynacja 
językoznawstwem suahili znalazła odzwierciedlenie w  te-
matyce pracy magisterskiej. Pracę magisterską pt. „Zapoży-
czenia arabskie w języku suahili z dziedziny odzieży, tkanin 
i ozdób” obroniła z wyróżnieniem w czerwcu 1956 roku4 Po 
obronie pani mgr Alicja Małecka otrzymała od prof. Tade-
usza Lewickiego propozycję pracy i we wrześniu 1956 roku 
została zatrudniona w charakterze asystenta na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze 
Filologii Orientalnej5.

W dniu 10 października 1966 roku odbyła się pu-
bliczna obrona jej pracy doktorskiej pt. „Struktura zdania 
prostego w języku Suahili”6. Celem rozprawy napisanej 
pod kierunkiem prof. Tadeusza Lewickiego było dokona-
nie analizy systemu składniowego języka suahili metodą 
schematów zdaniowych, nawiązującą do metody gramatyk 
generatywnych przy uwzględnieniu elementów struktural-
nych innych języków bantu7. Recenzentami w przewodzie 

3 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego [dalej cyt: AUJ], sygn. 
WFlg 155 (Alicja Małecka), Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
Wydziale Filologicznym, nr 571, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20 VI 
1956.

4 Ibidem, sygn. WFlg 158 (Alicja Małecka), Protokół Komisji Eg-
zaminu Dyplomowego, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, 
Kraków, 20 VI 1956. 

5 Ibidem, sygn. SIII 246 (Alicja Małecka), Umowa o pracę na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, nr K24/1373/56, Kraków, 12 IX 1956.

6 Ibidem, sygn. WFlg155 (Alicja Małecka), Protokół z posiedze-
nia Komisji Rady Wydziału Filologicznego UJ ds. publicznej obrony pracy 
doktorskiej mgr Alicji Małeckiej, Kraków, 10 X 1966. 

7 Ibidem, sygn. Dok. 55/66, Rozprawa doktorska pt. Struktura 
zdania prostego w języku Suahili, mgr Alicja Małecka, Kraków, sierpień 
1966. 
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doktorskim byli prof. Tadeusz Milewski z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, prof. Roman Stopa, emerytowany profe-
sor UJ, oraz prof. Ludwik Zabrocki z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu8.

W ciągu wieloletniej pracy na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim dr Alicja Małecka, jak sama przyznaje, zajmowała 
się głównie dydaktyką, wykładając język suahili. W dzia-
łalności naukowej oprócz badań nad językiem suahili bra-
ła udział w  tłumaczeniach znanych dzieł arabskich, m.in. 
Księgi tysiąca i jednej nocy przełożonej z oryginału arabskie-
go9. W latach 1974-1975 dr Małecka odbyła dziesięciomie-
sięczny staż naukowy w Egipcie na Uniwersytecie w Kairze. 
Celem stażu było zebranie materiałów naukowych i pogłę-
bienie znajomości mówionego języka arabskiego z naci-
skiem na dialekt egipski10.

Publikowane przez nią artykuły naukowe traktowały 
o: zapożyczeniach arabskich w języku suahili – Quelques 
emprunts arabes dans la langue souahéli11, źródłach geogra-
ficzno-historycznych dotyczących Afryki Wschodniej – La 
côte orientale de l’Afrique au Moyen – Age d’après le Kitab ar-
rawd de al-Himyarî (XVe s.)12. Zajmowała się także, jak już 
wspomniano, strukturą języków bantu z naciskiem na sua-

8 Ibidem, sygn. WFlg 155 (Alicja Małecka), Prof. T. Lewicki Kie-
rownik Katedry Filologii Orientalnej UJ do Dziekana Wydziału Filolo-
gicznego UJ prof. Wiktora Jakubowskiego, Kraków, 14 I 1966.

9 Opowieść o Nimie i Num, [w:] Księga tysiąca i jednej nocy, red. 
T. Lewicki, t. 3, PIW, Warszawa 1973, s. 132-161.

10 Staż miał odbyć się rok wcześniej, ale w związku z wybuchem 
wojny izraelsko-arabskiej w 1973 roku nie mógł dojść do skutku.

11 A. Małecka, Quelques emprunts arabes dans la langue souahéli, 
„Folia Orientalia” 1959, t. 1, s. 141-143.

12 Eadem, La côte orientale de l’Afrique au Moyen – Age d’après le Ki-
tab ar-rawd de al-Himyarî (XVe s.), „Folia Orientalia” 1962, t. 4, s. 331-339.
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hili – Patterns of simple sentences in Swahili13, Two remarks 
on the Swahili language14, Structure of simple sentence in the 
Swahili language within the range of the verbal group and con-
gruency15, Ellipsis in the Swahili language16.

Warto zaznaczyć, że dr Małecka była jedną z osób bar-
dzo zaangażowanych w pomoc dla prof. Stopy, szczególnie 
w ostatnich latach jego pracy na uniwersytecie, jak również, 
gdy był już na emeryturze. Niejednokrotnie w rozmowie 
podkreślała, że bolało ją, iż prof. Stopa za życia nie był na-
leżycie doceniany w kraju, podczas gdy cieszył się estymą 
i poważaniem w środowisku naukowym zagranicą. Doktor 
Małecka zarysowała w rozmowie portret prof. Stopy jako 
osoby niezwykle ciepłej, skromnej i dobrej. Ceniła go nie 
tylko jako wybitnego naukowca, ale też szlachetnego czło-
wieka, uważając, że jest on jedną z najważniejszych osób, 
które spotkała na swojej drodze życiowej. Sama siebie 
w  rozmowie określiła uczennicą i do ostatnich dni przy-
jacielem profesora. Z kolei jej obraz profesora Lewickiego 
przedstawia osobę bardzo żywiołową, charyzmatyczną 
i niezwykle sprawną organizacyjnie.

Jak już wcześniej wspomniano, dr Alicja Małecka 
przez ponad 40 lat pracowała w Katedrze i Instytucie Filo-
logii Orientalnej i była zawodowo związana z dwiema wy-
bitnymi postaciami krakowskiej afrykanistyki. Jej praca 

13 Eadem, Patterns of simple sentences in Swahili, „Folia Orientalia” 
1965, t. 7, s. 275-288.

14 Eadem, Two remarks on the Swahili language, „Folia Orientalia” 
1979, t. 20, s. 189-193.

15 Eadem, Structure of simple sentence in the, Swahili language with-
in the range of the verbal group and congruency, „Folia Orientalia” 1968, 
t. 10, s. 153-223.

16 Eadem, Ellipsis in the Swahili language, „Folia Orientalia” 1969, 
t. 11, s. 195-200.
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koncentrowała się głównie na działalności dydaktycznej. 
Jednak zarówno swoją długoletnią pracą na tym polu jako 
wykładowca suahili, jak i poprzez działalność naukową 
związaną z tym językiem na trwałe wpisała się w tradycje 
krakowskiej afrykanistyki.

Warto dodać, że dr Alicja Małecka była także głównym 
organizatorem i koordynatorem dwóch konferencji na-
ukowych poświęconych prof. Romanowi Stopie. Pierwsza 
z nich była związana z 90. rocznicą urodzin profesora i zo-
stała zorganizowana w dniach 23-25 sierpnia 1985 roku 
przez Uniwersytet Jagielloński i  Language Origins Socie-
ty, nosiła tytuł Evolution of Speech and Language17. Druga 
konferencja została poświęcona pamięci profesora i odbyła 
się 5 grudnia 1995 roku. Jej organizatorami były Instytut 
Filo logii Orientalnej i Muzeum Etnograficzne im. Sewery-
na Udzieli w Krakowie18.
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