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Profesor Natalia Chobzej
24 maja 1964 – 21 sierpnia 2018
Podczas pierwszych referatów wygłaszanych w sekcji dialektologicznej na XV Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Belgradzie dotarła do nas porażająca wiadomość –
Natalia Chobzej nie żyje.
Dla znajomych była po prostu Natalią, osobą pełną ciepła
i życzliwości. W środowisku dialektologicznym ceniono ją za
pracowitość i zaangażowanie w nadrabianie zaległości w leksykalnej dokumentacji gwar ukraińskich.
Profesor Natalia Chobzej była osobą bardzo dobrze znaną
polskim badaczom zagadnień gwarowych, bywała na konferencjach w naszym kraju, zapraszała też do współudziału
w organizowanych spotkaniach naukowych we Lwowie.

Prof. Natalia Chobzej
i prof. Jerzy Sierociuk,
Lwów 2007.
Fot. z archiwum prof.
Sierociuka.

8

Jerzy Sierociuk

Prof. Natalia Chobzej
i prof. Jerzy Sierociuk,
Lwów 2007.
Fot. z archiwum prof.
Sierociuka.

Środowisko poznańskie kontakty te ceniło sobie bardzo wysoko, gdyż była to stała
współpraca nieograniczająca się jedynie do udziału we wzajemnie organizowanych sesjach naukowych (a takie spotkania odbywały się regularnie w niewielkich odstępach
czasu naprzemiennie we Lwowie i w Obrzycku). Dla Profesor Natalii było oczywiste,
że „należy inwestować w młodzież”, stąd też Jej dbałość, by we wspomnianych konferencjach brali udział młodzi pracownicy naukowi, dzisiaj często kroczący już ścieżką
samodzielności.
Profesor Natalia Chobzej angażowała się w prace dialektologicznego środowiska
slawistycznego. Na belgradzki Kongres Slawistów również przygotowywała referat,
który miała wygłosić w ramach bloku tematycznego Językowo-kulturowa wspólnota
wsi słowiańskiej. Niestety, nie dane Jej było w Belgradzie wystąpić.
Niniejszy tom „Gwar Dziś” dedykowany jest Jej pamięci. Zamieściliśmy tu pierwszą część artykułów nadesłanych przez Jej współpracowników i kolegów. Do upamiętnienia osoby i dorobku naukowego Profesor Natalii Chobzej jesteśmy wewnętrznie
zobligowani także jako zespół redakcyjny „Gwar Dziś” i członkowie Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, gdyż na obu tych polach Jej
zaangażowanie było cennym wsparciem.

