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Słowo wstępne

Niniejszy tom jubileuszowy jest dedykowany Pani prof. dr hab. 
Barbarze Czapik-Lityńskiej, wybitnej slawistce i znakomitej badacz-
ce literatur chorwackiej i serbskiej XX wieku, z okazji Jej siedem-
dziesiątej rocznicy urodzin. Jest on wyrazem szacunku i uznania 
współpracowników, przyjaciół i kolegów Pani Profesor dla Jej zna-
czących osiągnięć naukowo-badawczych. Jubilatka ma w tworzeniu 
wieloletniego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjne-
go naszego środowiska niekwestionowane zasługi. Jej liczne prace 
literaturoznawcze – w tym 4 znaczące monografie autorskie, cykl 
8 tomów zbiorowych oraz około 110 innych pozycji o zróżnicowa-
nym charakterze, publikowanych w renomowanych wydawnictwach 
i uznanych czasopismach specjalistycznych – świadczą o wybitnej 
osobowości badawczej Pani Profesor oraz Jej dogłębnej znajomości 
złożonych zagadnień z pogranicza literatury, kultury i filozofii. 

Okolicznościową publikację otwiera wykaz prac naukowych Pani 
Profesor, z których wiele zapewniło Jej szczególne miejsce w gro-
nie wybitnych slawistów zajmujących się literaturami Słowian połu-
dniowych. Jako badaczka ideowo-filozoficznych aspektów awangar-
dy Profesor Barbara Czapik-Lityńska należy do najbardziej w Polsce 
utytułowanych znawców tego ważnego dla rozwoju literatur po-
łudniowosłowiańskich fenomenu. Jej najważniejsze projekty z nim 
związane dotyczyły między innymi zagadnień demitologizacji, form 
tożsamości i jej kryzysu, a następnie – w szerszej perspektywie – 
także podmiotu i podmiotowości w ewoluującej perspektywie hi-
storycznej, utopii oraz problematyki wartości w literaturach byłej 
Jugosławii po roku 1991. 

Istotną rolę odegrała Pani Profesor w organizowaniu programo-
wo-dydaktycznych podstaw studiów slawistycznych w Uniwersy-
tecie Śląskim w Katowicach, w szczególności ich kierunku literatu-
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roznawczego. Pełniła ważne funkcje administracyjne w tej uczelni, 
będąc kierownikiem Studium (i Katedry) Filologii Słowiańskiej, 
prodziekanem Wydziału Filologicznego (1990–1993), a przez wiele 
lat – również obecnie – kierując Zakładem Literatur Słowiańskich 
w macierzystym Instytucie. W ramach Jej aktywności zewnętrznej 
na szczególną uwagę zasługuje natomiast członkostwo w Komisji 
Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie), 
Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności oraz Rady 
Naukowej periodyku „Pamiętnik Słowiański”. Sprawowała opiekę 
nad rozwojem doktorantów, przyczyniła się do wielu awansów 
naukowych oraz wypromowała kilkuset absolwentów studiów ma-
gisterskich i licencjackich. Za Swą działalność została wyróżniona 
wieloma nagrodami J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach, otrzymała także nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1988), 
a w roku 1998 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 

W imieniu autorów tego tomu, pracowników, współpracowni-
ków, koleżanek i kolegów z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach składam Drogiej Pani Profesor 
najserdeczniejsze życzenia wielu lat zdrowia, radości dnia codzien-
nego i wszelkiej pomyślności!

Mariola Szymczak-Rozlach
dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach




