Prof. Zuzanna Topolińska doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego
12 maja 2016 roku w Auli Leopoldyńskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Zuzannie Topolińskiej. Uroczystość, której
przewodniczył rektor Marek Bojarski, poprzedziła XIII Międzynarodową Konferencję Naukową
„Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład”, zorganizowaną przez
Zakład Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.
Profesor Zuzanna Topolińska jest jednym z najwybitniejszych językoznawców slawistów na
świecie. Doktorat (1959) i habilitację (1964) uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1992
roku pracowała w Polskiej Akademii Nauk, później na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego
w Skopju. Do niedawna kierowała zorganizowanym przez siebie w roku 2000 Centrum Badawczym
Lingwistyki Arealnej im. Bożydara Widoeskiego przy Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk.
Profesor Topolińska jest autorką ok. 630 prac podejmujących fundamentalne zagadnienia
językoznawstwa polskiego i słowiańskiego oraz teorii języka. Jej książki i artykuły dotyczą całej
słowiańszczyzny, przede wszystkim języka polskiego i kaszubszczyzny, języka macedońskiego
i pozostałych języków południowosłowiańskich. Ich przedmiotem są problemy fonologii, składni,
semantyki, leksykologii i leksykografii, dialektologii i geografii lingwistycznej, historii języka i in.
W każdej z tych dyscyplin osiągnęła godne najwyższego podziwu rezultaty, a jej koncepcje
wywarły i nadal wywierają znaczący wpływ na rozwój i kształtowanie się myśli językoznawczej
w Polsce i w krajach byłej Jugosławii, zwłaszcza w Macedonii. Dla językoznawstwa polskiego
i słowiańskiego doniosłe znaczenie ma zwłaszcza Gramatyka współczesnego języka polskiego
(1984), tzw. żółta gramatyka, której była inicjatorką i współautorką, oraz projekt badawczy Polski ~
macedoński. Konfrontacja gramatyczna. Łącznie w ramach projektu ukazało się 10 tomów. Prof.
Topolińska jest autorką siedmiu i współautorką dwóch tomów z tej serii. Ostatni tom, zatytułowany
Spirala ewolucji, również jej autorstwa, opublikowany został w 2015 roku we Wrocławiu.
Profesor Topolińska wykładała jako visiting professor na uniwersytetach w Chicago (1966/1967)
i Los Angeles (1988/1989). Jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem
zwyczajnym Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk, w której pełniła funkcję sekretarza Wydziału I
Nauki o Języku i Literaturze, członkiem zagranicznym Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk, członkiem
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i kilku innych towarzystw naukowych. Uniwersytet św. św.
Cyryla i Metodego w Skopju nadał jej tytuł doktora honoris causa.
Profesor Zuzanna Topolińska od lat współpracuje z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego, przy którym działa Pracownia Macedonistyki.

