Słowo o Jubilacie
1. Faktografia
Jan Sokołowski, dr hab., prof. UWr, językoznawca, slawista, macedonista;
urodzony 14 października 1944 roku w Tarnogórze (powiat Krasnystaw); żona
Fania; dzieci: Janusz, Leszek; wnuki: Jakub, Krzysztof.
Wykształcenie, przebieg pracy zawodowej
1951–1958 szkoła podstawowa w Tarnogórze
1958–1963 Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (wydział nawigacyjny, technik-nawigator)
1965–1970 studia na Uniwersytecie Wrocławskim — filologia rosyjska
1970– praca w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Obszar zainteresowań naukowych
Językoznawstwo słowiańskie, zwłaszcza badania porównawcze systemów
słowotwórczych języków słowiańskich w ujęciu synchronicznym; słowotwórstwo
języka rosyjskiego i macedońskiego; konfrontacja gramatyczna języka polskiego
i macedońskiego; historia slawistyki; zagadnienia językowe diaspory macedońskiej w Polsce.
Szczeble kariery naukowej
1970 — mgr (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski;
praca magisterska Фразеологизмы и межъязыковые идиомы в современном руccком и польском языках (на материале словарей
и романа И. Ильфа и Е. Петрова »Золотой теленок«), promotor
doc. Inna Ja. Černuchina)
1977 — dr (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski; praca
doktorska Negatywa we współczesnym języku rosyjskim, promotor
prof. dr hab. Antoni Furdal)
2001 — dr hab. (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski; rozprawa
habilitacyjna Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji
w podstawie słowotwórczej).
2005 — profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
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Pełnione funkcje
Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego (od roku 2008); kierownik Pracowni Macedonistyki
w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (od roku 2010).
Członkostwo w gremiach naukowych
Komitet Słowianoznawstwa PAN (2007–); Komisja Kultur Europejskich przy
Wrocławskim Oddziale PAN (1997–); Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (2002–);
Przewodniczący Komisji Językowej WTN (2003–); sekretarz Komisji Językowej
WTN (1993–2003); Polskie Towarzystwo Językoznawcze (1971–).
Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych
Redaktor naczelny czasopisma Komitetu Słowianoznawstwa PAN „Rocznik
Slawistyczny. Revue Slavistique” (od roku 2008). Ponadto członek rad naukowych następujących czasopism: „Folia Philologica Macedono-Polonica”, „Forum
Językoznawcze”, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe”, „Rozprawy Komisji
Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, „Slavica Wratislaviensia”,
„Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, „Славистички
cтудии”, „Studia Lingustica Polono-(Meridiano)Slavica”.
Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia za
osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych za pracę doktorską (1983); Złoty
Krzyż Zasługi (1993); Plakieta Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Skopju
(Macedonia, 2008, 2009); Medal im. Blaže Koneskiego przyznany przez Macedońską Akademię Nauk i Sztuk (Macedonia, 2011); Medal „200 lat Państwowego
Uniwersytetu we Wrocławiu” (2011).
Hobby — obserwacja życia ptaków.

2. Jubilat w materiałach archiwalnych,
urywkach wspomnień i licznych rozmowach
Dzieciństwo i wczesne lata młodzieńcze Jana Sokołowskiego przypadły na
trudne lata bezpośrednio powojenne. Przyszedł na świat 14 października 1944 roku w domu dziadka Jana. Dom rodziców spłonął w nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku,
gdy przez Tarnogórę przechodził front. W latach Jego dzieciństwa żywe były opowieści i wspomnienia o latach niemieckiej okupacji. Historię krótkich walk o Tarnogórę i historię rodzinną z czasów wojny zna przede wszystkim z opowieści rodziców, ale także ze wspomnień starszego brata, sąsiadów, krewnych i znajomych.
Jako niespełna czternastolatek z odległej o prawie 600 kilometrów rodzinnej
Tarnogóry przyjechał do Wrocławia, by rozpocząć naukę w Technikum Żeglugi
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Śródlądowej. Kształcił się na wydziale nawigacyjnym, uzyskując w 1963 roku
uprawnienia technika-nawigatora. Lata nauki w technikum (1958–1963) to ważny etap na drodze życiowej Jubilata. Wraca do nich pamięcią często i z dużym
sentymentem. Prawdopodobnie już wówczas pociągały Go języki obce, bo często
w opowiadaniach pojawiają się dwie nauczycielki władające kilkoma językami
— urodzona w Harbinie (Mandżuria) Anna Lichtig i pochodząca z rodziny holenderskich menonitów Irma Berner. Obie na egzaminie wstępnym do technikum
egzaminowały go z języka polskiego.
Zapoczątkowana już na egzaminie wstępnym znajomość z Anną Lichtig,
wspaniałą nauczycielką, osobą o wyjątkowym uroku i wielkiej kulturze, bezinteresowną, zawsze gotową służyć pomocą swoim wychowankom, trwała do końca
jej dni1. Dzięki filmowi o Annie German, córce Irmy Berner, wiadomo, w jakich
okolicznościach i kiedy znalazły się one w Polsce. Jak wspomina Jan Sokołowski,
zdarzało się, że ku radości uczniów chorą matkę na lekcjach z języka niemieckiego zastępowała czasami Anna German, wtedy studentka geologii na Uniwersytecie Wrocławskim. To od Irmy Berner kilkunastoletni uczniowie dowiedzieli się, kim
był Aleksander Brückner, patron ulicy, przy której stała szkoła.
Technikum Żeglugi Śródlądowej było wówczas jedyną tego typu szkołą w Polsce, więc żeby dostać się do grona przyszłych wilków wód śródlądowych egzamin
wstępny należało zdać bardzo dobrze. Uczniowie pochodzili z różnych stron Polski.
Zawiązane w latach młodzieńczych przyjaźnie i znajomości przetrwały dziesięciolecia, a absolwenci z Brücknera 102 — ówcześni kilkunastolatkowie — spotykają
się regularnie do dziś. Wśród absolwentów jest sporo takich, którzy z czasem uzyskali inne kwalifikacje, niekiedy bardzo odlegle od tych, jakie zdobyli w szkole. Do
tej ostatniej grupy należy również adresat niniejszego tomu jubileuszowego, który
chlubi się, że ukończył TŻŚ i że jest członkiem „Bractwa Mokrego Pokładu”3.
Droga Jana Sokołowskiego do slawistyki nie była typowa. Bezpośrednio po
maturze nie zdawał egzaminów na studia, lecz pracował krótko jako nawigator
pokładowy, a później jako technik ds. dokumentacji. Nie było to jednak powołanie
młodego człowieka. W 1965 roku zdał egzamin wstępny na filologię rosyjską,
a od października podjął studia na Wydziale Filologicznym UWr. O ile w technikum był najmłodszym z uczniów w klasie (co często podkreśla), o tyle na studiach miał już młodszych od siebie kolegów.
Początkowo bardziej interesowała go literatura rosyjska4 niż przedmioty językoznawcze. Z zapałem słuchał wykładów prof. Mariana Jakóbca z historii li1 Por. wspomnienie o Annie Lichtig opublikowane w „Przeglądzie Uniwersyteckim” [poz. 71
w Bibliografii]. Numery w nawiasach kwadratowych odnoszą się do odpowiednich pozycji w Bibliografii prac naukowych Profesora Jana Sokołowskiego umieszczonej w dalszej części tomu.
2 Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej szkoły:
www.tzswroclaw.pl.
3 Por. http://bractwomp.eu.
4 Do dziś recytuje z pamięci obszerne fragmenty klasyki rosyjskiej, czym często zaskakuje
studentów.
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teratur słowiańskich i literatury rosyjskiej oraz wykładów przyszłych profesorów:
Franciszka Sielickiego, Zbigniewa Barańskiego i Telesfora Poźniaka. Wtedy też
zdobył podstawowe wiadomości na temat młodej literatury macedońskiej i języka
macedońskiego. Literatury macedońskiej i twórczości Blaže Koneskiego dotyczyło
jedno z pytań, na które odpowiadał na egzaminie u profesora Mariana Jakóbca.
W dniu 1 września 1973 roku, już jako pracownik UWr, uczestniczył w uroczystej promocji Blaže Koneskiego, który otrzymał godność doktora honoris causa
Uniwersytetu Wrocławskiego. Kilka lat później w czasie stażu na Uniwersytecie
św. św. Cyryla i Metodego w Skopju słuchał wykładów B. Koneskiego z zakresu
języka macedońskiego.
Plan studiów filologicznych obejmował oczywiście także przedmioty językoznawcze. Oprócz zajęć z gramatyki opisowej języka rosyjskiego były to między
innymi wykłady z gramatyki historycznej języka rosyjskiego prowadzone przez
profesora Vitalija M. Markowa z Kazania oraz wykłady z gramatyki porównawczej języków słowiańskich wygłaszane przez profesora Antoniego Furdala. Jako
wolontariusz przez rok uczęszczał na wykłady z językoznawstwa ogólnego, które prowadził uczeń Jerzego Kuryłowicza, wybitny teoretyk języka profesor Leon
Zawadowski. Ostatecznie przy wyborze seminarium magisterskiego zdecydował
się na wybór ścieżki językoznawczej, która z czasem przekształciła się w szeroką
slawistyczną drogę naukową.
Pracę magisterską pt. Фразеологизмы и межъязыковые идиомы в современном руccком и польском языках (на материале словарей и романа И. Ильфа
и Е. Петрова „Золотой теленок”)5 napisał pod kierunkiem wykładającej wtedy
w IFS doc. Inny Ja. Černuchiny z Woroneża. Mimo że obrona pracy zaplanowana
była na 25 czerwca 1970 roku, już 22 czerwca, a więc jeszcze przed egzaminem
magisterskim, złożył podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. We wniosku o zatrudnienie ówczesny dyrektor
Instytutu, prof. Marian Jakóbiec, napisał między innymi:
Rada Instytutu stwierdziła, że Obywatel Sokołowski należy do najzdolniejszych studentów, którzy w ostatnich latach przewinęli się przez wrocławską rusycystykę. Poważny,
zrównoważony, myślący, twórczy, zapowiada się jako dobry pracownik naukowo-dydaktyczny. Rada podkreśliła wyjątkową przydatność Obywatela Sokołowskiego do pracy w dziedzinie językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, przeżywającego kryzys zarówno w ośrodku
wrocławskim (brak samodzielnego pracownika naukowego), jak też w innych ośrodkach rusycystycznych kraju. Instytut popiera wniosek Obywatela Sokołowskiego, mimo że kończy
on dopiero studia, gdyż nie widzi poza nim godniejszego kandydata6.

Pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Języków Wschodniosłowiańskich
podjął 1 października 1970 roku7 i od tego czasu na stałe związał się ze swoją
5

Na podstawie pracy magisterskiej opublikował swój pierwszy artykuł [poz. 2].
Na podstawie danych z teczki osobowej udostępnionej przez Dział Kadr UWr.
7 Predyspozycje do pracy naukowej wykazywał już w czasie studiów. Wygłoszony przez
niego referat został wyróżniony na studenckiej konferencji naukowej. Należy zaznaczyć, że takich
konferencji nie było wówczas tak wiele, jak obecnie.
6

Slavica Wratislaviensia CLIX, 2014
© for this edition by CNS

Wyraz 8.indb 12

2015-02-20 15:19:19

Słowo o Jubilacie    •

13

Alma Mater. Tu przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej i dydaktycznej (asystent, starszy asystent, adiunkt, profesor UWr). Tu pod kierunkiem profesora
Antoniego Furdala przygotował pracę doktorską pt. Negatywa we współczesnym
języku rosyjskim [poz. 6], którą obronił 15 października 1977 roku. Tu 9 października 2001 roku odbyło się Jego kolokwium habilitacyjne na podstawie monografii
Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej
[poz. 47]. Tu też od 1 kwietnia 2005 roku zatrudniony został na stanowisku profesora UWr.
Choć doktorat Jana Sokołowskiego dotyczył językoznawstwa rosyjskiego, to
recenzenci już wtedy w jego autorze widzieli zalążki przyszłego slawisty. W swojej
recenzji profesor Leszek Moszyński napisał: „Praca ma większe znaczenie dla językoznawstwa ogólnego i porównawczego niż dla wąsko pojętej rusycystyki, chociaż
wychodzi z analizy materiału rosyjskiego”8. Po doktoracie J. Sokołowski rozpoczął
więc swoją drogę ku slawistyce i podjął szersze badania w dziedzinie słowotwórstwa innych języków słowiańskich, zwłaszcza języka macedońskiego i pozostałych
języków południowosłowiańskich. Sprzyjały temu liczne staże i wyjazdy studyjne
do zagranicznych ośrodków slawistycznych. Już rok po doktoracie w 1978 roku jako
uczestnik Seminarium Języka, Kultury i Literatury Macedońskiej w Ochrydzie po
raz pierwszy zetknął się z żywym językiem macedońskim. Dwa lata później, w roku 1980, odbył na uniwersytecie w Skopju trzymiesięczny staż, podczas którego
miał możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie macedonistyki, słuchając między
innymi wykładów dwóch najwybitniejszych językoznawców macedońskich — Blaže Koneskiego i Božidara Vidoeskiego. Dzięki życzliwej pomocy B. Vidoeskiego
na przełomie 1987 i 1988 roku ponownie wyjechał do Macedonii. Tym razem na
trzymiesięczny staż do Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk. W sumie od 1978
roku odbył około dwudziestu dłuższych lub krótszych wyjazdów do Macedonii. Był
to nie tylko kilkakrotny udział w seminarium języka macedońskiego w Ochrydzie,
lecz także staże naukowe na uniwersytecie w Skopju i w Macedońskiej Akademii
Nauk i Sztuk oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych.
Poświęcając szczególną uwagę językowi macedońskiemu, stopniowo poszerzał wiedzę w zakresie innych języków słowiańskich, głównie słoweńskiego, co
zaowocowało udziałem w opracowaniu wyboru tekstów rezjańskich do 3. tomu
sześciotomowej edycji dzieł Baudouina de Courtenay [poz. 27].
Przygotowując rozprawę habilitacyjną, której przedmiotem był materiał
wszystkich współczesnych standardowych języków słowiańskich, oprócz Macedonii, odwiedził Belgrad, Bratysławę, Budziszyn, Lublanę i Pragę. Pobyty we
wszystkich tych ośrodkach były dobrą okazją do zawarcia znajomości z wieloma
slawistami. Zetknął się wówczas ze wspomnianymi już Blaže Koneskim i Božidarem Vidoeskim, ale również między innymi ze Zbigniewem Gołąbem, Franciszkiem
V. Marešem, Milką Ivić, Frido Michałkiem czy Helmutem Faską. A przede wszyst8

Na podstawie danych z Archiwum UWr.
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kim z wybitną slawistką Zuzanną Topolińską, z którą współpracuje do dziś,
współpraca zaś czysto naukowa przerodziła się z czasem w serdeczną przyjaźń.
Profesor Jan Sokołowski jest autorem prawie stu prac naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą. Jego dorobek naukowy obejmuje dwie monografie,
liczne rozprawy i artykuły poświęcone słowotwórstwu języków słowiańskich i historii slawistyki, recenzje i sprawozdania, prace redakcyjne oraz przekłady prac
naukowych. Wyniki swych badań przedstawiał na wielu międzynarodowych kongresach i konferencjach organizowanych w Polsce i za granicą.
Głównym przedmiotem Jego zainteresowań naukowych są słowiańskie
formacje negacyjne i zagadnienia słowotwórstwa konfrontatywnego języków
słowiańskich. Poczynając od lat osiemdziesiątych XX wieku, systematycznie
publikował prace poświęcone wszystkim lub wybranym językom słowiańskim
[poz. 8–10, 12, 15–17, 19–22, 26, 28–30, 32–33, 37–39, 47, 49–50, 59–61, 63,
67, 74, 77–78, 84–86, 89, 93–95]. Innym nurtem zainteresowań Jana Sokołowskiego są zagadnienia historii slawistyki. Wynikiem studiów w tym zakresie są
publikacje poświęcone Janowi Baudouinowi de Courtenay [poz. 7, 11, 25, 35,
36, 57, 83], w tym wspomniane już opracowanie tekstów rezjańskich [poz. 27].
W nurcie tym mieszczą się również artykuły, w których na szerokim tle słowiańskim przedstawiony jest stan dotychczasowych badań nad słowotwórstwem słowiańskim w ogóle i słowotwórstwem języka macedońskiego w szczególności [poz.
52–53, 55–56, 70, 91]. Zagadnienia historii slawistyki są przedmiotem artykułów
o językoznawstwie słowiańskim na Uniwersytecie Wrocławskim [poz. 80–81, 96]
oraz o udziale Polaków w pracach nad Encyklopedią filologii słowiańskiej [poz.
90]. W ostatnich latach w polu zainteresowań badawczych Jana Sokołowskiego
pojawiły się zagadnienia językowe diaspory macedońskiej w Polsce [poz. 62, 66].
Wyniki badań prezentował na licznych konferencjach naukowych w kraju
i za granicą, między innymi na Międzynarodowych Kongresach Slawistów w Kijowie (1983) i Ochrydzie (2008). Rezultaty swych studiów przedstawiał również
na forum Komisji Językowej WTN, na posiedzeniach Zakładu Języków Słowiańskich i na zainicjowanym przez Niego cyklu „Slawistycznych Spotkań Językoznawczych” w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Zapraszany był także z wykładami do
ośrodków zagranicznych. Występował przede wszystkim w Macedonii — w Katedrze Slawistyki i Katedrze Macedonistyki na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego, w Instytucie Języka Macedońskiego im. Krste Misirkowa i w Centrum
Lingwistyki Arealnej im. Božidara Vidoeskiego Macedońskiej Akademii Nauk
i Sztuk w Skopju.
Profesor Jan Sokołowski od lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowej
współpracy naukowej. Od 1995 roku jest członkiem polsko-macedońskiego zespołu badawczego pracującego nad długofalowym projektem polsko-macedońskiej
konfrontacji gramatycznej „Polski ~ macedoński. Konfrontacja gramatyczna” =
„Полски ~ македонски. Граматичка конфронтација”. Projekt ten zainicjowany
został w latach siedemdziesiątych XX wieku przez Zuzannę Topolińską i Božidara Vidoeskiego w ramach współpracy między Macedońską Akademią Nauk
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i Sztuk a Polską Akademią Nauk. Do końca 2011 roku projektem kierowała Zuzanna Topolińska. Od 2012 roku decyzją władz Macedońskiej Akademii Nauk
i Sztuk koordynatorem projektu jest profesor Sokołowski.
Dorobek profesora Sokołowskiego w dziedzinie macedonistyki zaowocował
tym, że w 2010 roku na Jego wniosek Rektor UWr w ramach Instytutu Filologii
Słowiańskiej powołał do życia Pracownię Macedonistyki, jedyną dziś tego typu
jednostkę w Polsce9.
Osiągnięcia naukowe Jana Sokołowskiego są znane i cenione w kraju i za
granicą. W 2008 roku Komitet Słowianoznawstwa PAN powierzył Mu funkcję
redaktora naczelnego czasopisma „Rocznik Slawistyczny. Revue Slavistique”.
Od niedawna jest członkiem zespołu ekspertów oceniających wnioski złożone
w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Był recenzentem w przewodach
doktorskich i habilitacyjnych.
W ramach obowiązków dydaktycznych profesor Sokołowski prowadził zajęcia
(wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia) na wszystkich poziomach kształcenia z gramatyki opisowej i historycznej języka rosyjskiego, wstępu do językoznawstwa, wstępu do filologii słowiańskiej, gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, gramatyki porównawczej języków słowiańskich, gramatyki języka
bułgarskiego, językoznawstwa konfrontatywnego, wykłady monograficzne, zajęcia
specjalizacyjne oraz seminaria magisterskie. Wykształcił wielu magistrów filologii
rosyjskiej, czeskiej i serbskiej10. Wypromował dwóch doktorów, opiekuje się kolejnymi doktorantami. W latach osiemdziesiątych XX wieku sprawował funkcję
opiekuna Koła Naukowego Slawistów im. Jana Baudouina de Courtenay działającego w Instytucie Filologii Słowiańskiej.
Profesor Sokołowski pełni funkcję kierownika Zakładu Języka Rosyjskiego
i Pracowni Macedonistycznej w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. Wielokrotnie był kierownikiem naukowym i  współorganizatorem Międzynarodowych
Konferencji Naukowych na temat „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich.
Opis, konfrontacja, przekład” (1998, 2000, 2002, 2010, 2012, 2014) organizowanych przez Zakład Języka Rosyjskiego oraz współredaktorem tomów pokonferencyjnych [poz. 48, 54, 58]. Od 2008 roku zainicjował w Instytucie Filologii
Słowiańskiej UWr cykl „Slawistycznych Spotkań Językoznawczych”. W ramach
tego cyklu oprócz językoznawców z IFS wystąpili z wykładami między innymi
Wiesław Boryś, Antoni Furdal, Stanisław Kochman i Marek Łaziński. Zaplanowane są kolejne wykłady wybitnych językoznawców. W latach 1993–2003 pełnił
funkcję sekretarza Komisji Językowej WTN, a od 2003 roku jest przewodniczącym tej Komisji.

9 Pierwszą była zorganizowana przez prof. Zuzannę Topolińską Pracownia Składni Macedońskiej w Instytucie Słowianoznawstwa PAN.
10 Pierwsze seminarium magisterskie na prośbę ówczesnego dyrektora IFS prof. Franciszka
Sielickiego prowadził jeszcze jako magister.
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Słowo o Jubilacie

Motywami przewijającymi się przez cały tekst są Jan Baudouin de Courtenay i język macedoński. Do tego pierwszego powrócę jeszcze w krótkim tekście
Okiem studenta... i nie tylko opublikowanym w dalszej części tomu. Natomiast
język macedoński...? Cóż, Jan Sokołowski i język macedoński byli sobie przeznaczeni. I Jan Sokołowski, i język macedoński świętują w 2014 roku swoje siedemdziesięciolecie. Język macedoński jako język oficjalny w Macedonii zadekretowany
został 2 sierpnia 1944 roku na pierwszym posiedzeniu Antyfaszystowskiej Rady
Wyzwolenia Narodowego Macedonii (ASNOM). Jan Sokołowski urodził się niewiele później — 14 października 1944 roku. Wydaje się, że ta zbieżność w czasie nie
była przypadkowa i macedonistyka przypisana została Mu w dniu Jego narodzin, co
skwapliwie wykorzystał z niewątpliwą korzyścią dla językoznawczej macedonistyki w Polsce i polsko-macedońskich kontaktów naukowych.
Dostojnemu i Drogiemu Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i sił, które niech się przełożą na długie lata owocnej pracy na niwie slawistyki językoznawczej.
AD MULTOS ANNOS!
Iwona Łuczków
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