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Profesorowi Stefanowi Grzybowskiemu 
w 70. rocznicę urodzin



Profesor Stefan Grzybowski

Fot. S. Stokłosa



Wstęp

„Rosja w dialogu kultur” jest projektem, w którym wzięło udział ponad 
stu autorów z Polski i zagranicy. Efektem tej międzynarodowej współ-
pracy są dwa tomy artykułów i rozpraw z zakresu różnych dziedzin 
językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i folklorystyki. 
Dzięki temu, że do naszego przedsięwzięcia udało się zaangażować tak 
liczne grono specjalistów, opublikowane rozprawy ukazują możliwie 
szeroki zakres interdyscyplinarnej problematyki kontaktów kulturo-
wych i językowych, którym centralnym elementem jest rosyjska kultura, 
literatura i język.

Tematyka projektu nie została wybrana przypadkowo. Odpowiada 
ona szerokim zainteresowaniom badawczym Profesora Stefana Grzy-
bowskiego, któremu dedykujemy zbiór „Rosja w  dialogu kultur” 
w 70. rocznicę urodzin. Autorami wielu artykułów są jego przyjaciele, 
wieloletni współpracownicy, a wreszcie uczniowie, do których mamy 
zaszczyt się zaliczać.

Pragniemy podziękować gronu Recenzentów, których wnikliwa 
ocena i uwagi były niezwykle pomocne w przygotowaniu obydwu 
tomów – Prof. Halinie Bartwickiej, Prof. Helenie Krasowskiej, Prof. 
Izabeli Malej, Prof. Joannie Orzechowskiej, Prof. Helenie Pociechnie, 
Prof. Iwonie Rzepnikowskiej, Prof. Wasilijowi Szczukinowi i Prof. Wło-
dzimierzowi Wysoczańskiemu.

Katarzyna Dembska,
Bożena Żejmo,

Michał Głuszkowski
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* * *

Stefan Grzybowski urodził się 23 maja 1943 roku w Smorgoniach 
(miejscowość obecnie znajduje się na terytorium Białorusi). W 1957 r. 
w ramach repatriacji wraz z rodziną przeniósł się do Polski.

Po ukończeniu LO w Ełku w 1960 r. podjął studia rusycystyczne na 
Uniwersytecie Warszawskim, które od 1962 r. kontynuował na Mo-
skiewskim Uniwersytecie im. M.W. Łomonosowa, uzyskując w 1965 r. 
tytuł magistra.

Pierwszym miejscem pracy Stefana Grzybowskiego po ukończeniu 
studiów był Uniwersytet Łódzki. W 1973 r. na Wydziale Filologicz-
nym UŁ po obronie pracy pt. Półgłoski [ъ] i [ь] w  języku staroruskim 
XI – XV wieku (na materiale nowogrodzkich gramot brzozowych) uzyskał 
tytuł doktora. W latach 1975–1990 pracował w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Bydgoszczy (w latach 1975–1980 jako kierownik Zakładu 
Filologii Rosyjskiej). Za opracowanie pt. Problemy fonetyki rosyjskiej 
i polskiej w ujęciu konfrontatywnym, na które składał się cykl artykułów 
oraz książka Podstawy fonetyki rosyjskiej dla Polaków (Warszawa 1983), 
Stefan Grzybowski w 1989 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1990 r. podjął pracę na UMK, gdzie w latach 1990–2013 kierował 
Zakładem Języka Rosyjskiego, pełniąc również inne funkcje kierowni-
cze: w latach 1993–1999 i 2001–2002 – dyrektora Instytutu Filologii 
Słowiańskiej, w latach 2002–2005 – prodziekana Wydziału Filologicz-
nego, a w  latach 2005–2011 – kierownika Studiów Doktoranckich 
w zakresie Językoznawstwa. Na każdym z wymienionych stanowisk 
zauważalna była jego umiejętność zjednywania sobie ludzi i zarażania 
pasją oraz wrodzona serdeczność. Jako przełożony wymagał więcej od 
siebie niż od innych i dbał o rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Na 
szczególną życzliwość mogli liczyć młodzi pracownicy oraz doktoranci, 
nie tylko z IFS, ale również z innych jednostek. Będąc prodziekanem, 
zawsze znajdował czas dla studentów i z wyrozumiałością podchodził 
do ich problemów. Stefan Grzybowski reprezentował również wydział 
na forum ogólnouczelnianym, będąc w latach 1996–2002 członkiem 
Senatu UMK.

Zainteresowania naukowe Stefana Grzybowskiego i zakres prowa-
dzonych przez niego badań są szerokie. Od początku pracy badawczej 
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skupiał się przede wszystkim na: fonologii rosyjskiej, rozwoju fonolo-
gicznym języka rosyjskiego (historia jerów), polsko-rosyjskiej fonologii 
konfrontatywnej, typologii fonologicznej języków słowiańskich, trans-
formacjach rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce oraz miejscu 
języka rosyjskiego w świecie. Jednak jego zainteresowania wykraczają 
poza zakres językoznawstwa i obejmują m.in. dzieje kultury rosyjskiej 
i problemy obszaru postsowieckiego.

Stefan Grzybowski wypromował 8 prac doktorskich. Autorzy 6 z nich 
są związani z UMK, a 2 osoby uzyskały już stopień doktora habilitowa-
nego, do czego istotnie przyczynił się swoimi uwagami krytycznymi 
i zachętami. Ponadto pełnił funkcję recenzenta w 11 przewodach dok-
torskich i 3 habilitacyjnych.

Praca Stefana Grzybowskiego ze studentami na uczelniach w Ło-
dzi, Bydgoszczy i Toruniu obejmuje całe spektrum zajęć z rosyjskiej 
gramatyki opisowej i historycznej oraz języka staro-cerkiewno-sło-
wiańskiego. Na UMK są to głównie wykłady i  ćwiczenia z  fonetyki 
opisowej języka rosyjskiego, wykłady monografi czne oraz kierowanie 
pracami magisterskimi. Zarówno studenci najmłodszych lat studiów, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem rosyjskim, jak 
i seminarzyści niezmiennie od wielu lat doceniają jego pasję, życzliwość 
i sprawiedliwość.

Stefan Grzybowski bierze aktywny udział w grantach zewnętrznych. 
W latach 2002–2005 pełnił funkcję kierownika grantu fi nansowanego 
przez Komitet Badań Naukowych „Komparacja systemów i funkcjono-
wania współczesnych języków słowiańskich – fonetyka”, a obecnie jako 
kierownik i wykonawca bierze udział w pracach grantu Narodowego 
Centrum Nauki „Dokumentacja rosyjskiej gwary staroobrzędowców 
w północno-wschodniej Polsce − internetowa baza danych” (projekt 
na lata 2011–2015).

W 2008 r. za realizację grantu KBN „Komparacja systemów i funk-
cjonowania współczesnych języków słowiańskich – fonetyka” uzyskał 
nagrodę zespołową Rektora UMK. Za swoją pracę badawczą i organi-
zacyjną został także odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi PRL w 1987 
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1999 roku.

Stefan Grzybowski odbył szereg staży zagranicznych: w ZSRR na 
Uniwersytecie Moskiewskim (9 miesięcy w 1969 r., miesiąc w 1977 
i 6 miesięcy w 1979–1980) oraz w  Instytucie Języka Rosyjskiego 



14 rosja w dialogu kultur

im. A. Puszkina (6 tygodni w 1989 r.), w Czechosłowacji na Uniwer-
sytecie Karola w Pradze (6 tygodni w 1978  r.), a  także w Stanach 
Zjednoczonych na Uniwersytecie w Pittsburghu (4 miesiące w 1984 r.). 
Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami slawistycznymi – z Instytutem 
Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk 
w Moskwie (od 1998  r.) oraz z  Instytutem Slawistyki Uniwersytetu 
Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu (od 2008 r.). Zagraniczni goście, 
których zaprasza na konsultacje, wykłady gościnne i do udziału w pro-
jektach, a także uczestnicy organizowanych przez niego konferencji, 
zachowują UMK w miłej pamięci i prawie zawsze wracają, by wziąć 
udział w kolejnych przedsięwzięciach naukowych.

Ważnym forum międzynarodowym, na którym Stefan Grzybowski 
współpracuje z badaczami staroobrzędowstwa z całego świata jest 
Komisja Badań Staroobrzędowców przy Międzynarodowym Komitecie 
Slawistów, będąc jej członkiem od momentu powstania w 2008 roku. 
Jest również członkiem krajowych organizacji: Polskiego Towarzystwa 
Językoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Rezultaty swojej pracy badawczej prezentował na ponad 70 kon-
ferencjach naukowych (z czego ponad 50 to konferencje międzynaro-
dowe), wśród których najważniejsze to kongresy MAPRJaŁ (Warszawa 
1976, Berlin 1979, Regensburg 1994) i kongresy Slawistów (Kraków 
1998, Ochryd 2008).

Osiągnięcia naukowe Stefana Grzybowskiego świadczą o  jego 
ogromnej pasji i potencjale twórczym, a w połączeniu z życzliwością 
i poczuciem humoru sprawiają, że współpraca z nim staje się wielką 
intelektualną i radosną przygodą, o czym mieli zaszczyt przekonać się 
redaktorzy zbioru Rosja w dialogu kultur.




