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Profesorowi Bazy lentu Białokozowiczowi 
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na Jego Siedemdziesięciolecie

w dowód uznania i szacunku 
tom niniejszy dedykują pracownicy 
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Od Redakcji

Tom niniejszy jest poświęcony prof. zw. dr. hab. Bazylemu Białokozo- 
wiczowi z okazji Jego siedemdziesięciolecia. Nasz Jubilat urodził się 2 stycznia 
1932 roku w Widowie, stanowiącym przedmieście starodawnego grodu Bielsk 
Podlaski. Do szkoły podstawowej oraz gimnazjum i liceum uczęszczał w Bielsku 
Podlaskim. Tamże w roku 1951 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tade
usza Kościuszki. Studia uniwersyteckie w zakresie filologii rosyjskiej oraz histo
rii odbywał w latach 1951-1956 w Gorkim (wcześniej i dziś Niżnij Nowgorod) i 
Leningradzie (wcześniej i dziś Sankt Petersburg). Od roku 1957 do 1973 praco
wał na Uniwersytecie Warszawskim, a od 1973 do 1992 w Polskiej Akademii 
Nauk. Doktoryzował się w 1965 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego na podstawie rozprawy Lew Tołstoj wobec Polski i Polaków. 
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych przyznała Mu 
Rada Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego w 
1972 roku na podstawie pracy Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związ
ków literackich w XIX wieku. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał 
w 1978, a zwyczajnego w 1986 roku.

W latach pracy na Uniwersytecie Warszawskim pełnił następujące funk
cje: kierownika Zakładu Literatury Rosyjskiej (1969-1973), zastępcy dyrektora 
Instytutu Filologii Rosyjskiej (1969-1971) oraz kierownika Zespołu Naukowego 
Polsko-Wschodniosłowiańskich Stosunków Literackich (1969-1973), w Polskiej 
Akademii Nauk -  kierownika Pracowni Literatur Wschodniosłowiańskich w 
Zakładzie, od 1978 -  w Instytucie Słowianoznawstwa PAN (1973-1978, 1986— 
1988) oraz tamże zastępcy kierownika, później dyrektora (1974 -1984), a w la
tach 1984-1988 zastępcy sekretarza Wydziału I Nauk Społecznych PAN.

Profesor był pomysłodawcą, organizatorem i redaktorem serii wydawni
czej „Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria” (t. I—XII 1974-1992), w 
latach 1975-1991 pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Slavia 
Orientalis”, organu Komitetu Słowianoznawstwa PAN. Brał czynny udział w 
pracach licznych pism naukowych i serii wydawniczych jako członek komitetów 
i rad redakcyjnych. Odegrał inicjatywną rolę jako współzałożyciel, wiceprze
wodniczący i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego oraz 
jego organu „Przegląd Rusycystyczny”. W latach 1976-1986 pełnił funkcję wi
ceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka i Litera
tury Rosyjskiej (MARJAL). Występował w charakterze inicjatora, organizatora, 
współorganizatora i uczestnika wielu kongresów, sympozjów, sesji i konferencji 
naukowych międzynarodowych i krajowych. Jako visiting professor odbywał 
wykłady monograficzne i kursowe oraz odczyty na Uniwersytetach Moskiewskim 
(1969-1970, 1989-1990), Leningradzkim (1981), w Niżnim Nowgorodzie, w
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Karagandzie, Białoruskim w Mińsku (1978, 1984, 1995), Wileńskim (1978, 
2000), w Instytutach Pedagogicznych w Kołomnie (1989) i w Sterlitamaku 
(1990).

Po wygraniu konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Bia- 
łokozowicz 1 lutego 1992 roku został zatrudniony w WSP w Olsztynie (obecnie 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Prowadził różnorodne zajęcia dydaktyczne, 
w tym wykłady z literatury powszechnej, komparatystyki literackiej, literatury 
rosyjskiej, polsko-wschodniosłowiańskich stosunków literackich oraz historii 
Słowiańszczyzny Wschodniej, Rosji i Ukrainy, a także seminaria magisterskie. 
Wypromował ponad 200 magistrów (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski) oraz 23 doktorantów, z których 5 uzyskało tytuł naukowy 
profesora. Łączny dorobek naukowy to około tysiąca pozycji bibliograficznych. 
Pracując w Olsztynie włączył się aktywnie we współpracę z Państwowym Uni
wersytetem w Kaliningradzie, gdzie nie tylko wygłaszał wykłady, ale także brał 
udział w konferencjach i publikował swoje prace. Za wybitne osiągnięcia na
ukowe Uniwersytet w Niżnim Nowgorodzie (gdzie, przypominam, Profesor za
czynał studia) uhonorował Go zaszczytnym doktoratem honoris causa. Nota bene 
wcześniej Uniwersytet w Leningradzie przyznał Mu to prestiżowe wyróżnienie. 
Ponadto Profesor jest laureatem wielu odznaczeń państwowych, nagród rektor
skich, wyróżnień i listów gratulacyjnych za swoje osiągnięcia naukowe. Obecnie 
kieruje Katedrą Historii i Kultury Wschodniosłowiańskiej UWM w Olsztynie, 
jest członkiem komitetów redakcyjnych „Acta Polono-Ruthenica” (periodyk na
ukowy wydawany w Olsztynie), „Bałtijskij Fiłołogiczeskij Kurier” (kalinin
gradzkie pismo naukowe), członkiem Akademii Euro-Azja, aktywnym członkiem 
Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego, uczestniczy w konferencjach na
ukowych w Polsce oraz organizowanych na Litwie, Rosji, Białorusi, Ukrainie, 
nadal promuje magistrantów i doktorantów, nieustannie publikuje nowe rozpra
wy, pracuje nad kilkoma monografiami, które, jak mniemam, wniosą znaczny 
wkład do slawistyki międzynarodowej. Życzymy Profesorowi dużo zdrowia i 
nieustającej aktywności naukowej. Zawartość niniejszego tomu świadczy o doce
nieniu dorobku Profesora. Jego nazwisko funkcjonuje dziś w slawistyce europej
skiej, co zresztą nas, pracowników Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej 
UWM w Olsztynie, ogromnie cieszy i napawa dumą, że On właśnie jest naszym 
Kolegą, Współautorem, Promotorem, Inicjatorem wielu naszych poczynań na
ukowych. Proszę, Profesorze, zawsze być z nami.

Walenty Piłat
Olsztyn, w grudniu 2001 roku


