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Profesor Janusz Siatkowski

– polonista, bohemista, slawista
1

Stopnie i tytu³y

Prof. dr hab. Janusz Siatkowski urodzi³ siê wWarszawie 5 marca 1929 roku. Stu-
dia wy¿sze w zakresie filologii polskiej odbywa³ naWydziale FilologicznymUniwer-
sytetu Warszawskiego w latach 1948/1949�1951/1952, na tym¿e Wydziale uzyska³
tytu³ zawodowy magistra filozofii (sic! taka wówczas obowi¹zywa³a nomenklatura)
24 stycznia 1953 roku za pracê pt. S³ownictwo warmiñsko-mazurskie z zakresu bu-
downictwa, przygotowan¹ pod kierunkiem profesora Witolda Doroszewskiego. Po-
dejmowa³a ona zagadnienia leksykalno-s³owotwórcze z zakresu dialektologii pol-
skiej. Dodaæ tu tak¿e trzeba, ¿e w roku akademickim 1950/1951 studiowa³ równie¿
bohemistykê na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Dysertacja doktorska prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego nosi³a tytu³ Dialekt
czeski okolic Kudowy, dotyczy³a wiêc problematyki dialektologicznej z zakresu bohe-
mistyki w ujêciu synchronicznym. Jej promotorem by³ profesor Zdzis³aw Stieber,
a recenzentami profesorowie � Witold Doroszewski i Karol Dejna. Publiczna obrona
tej rozprawy odby³a siê 3 maja 1960 roku o godz. 1730 w sali 17 budynku polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego i zosta³a zwieñczona uzyskaniem przez ówczesnego
doktoranta (wówczas � aspiranta) stopnia doktora nauk humanistycznych, który �
bior¹c pod uwagê realia dzisiejsze oraz tematykê doktoratu � nale¿y u�ci�liæ jako sto-
pieñ doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii s³owiañskiej.

Rozprawa habilitacyjna prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego dotyczy³a proble-
matyki komparatystycznej, ³¹czy³a niejako dwie jego jêzykoznawcze specjalno�ci
naukowe � polonistyczn¹ i bohemistyczn¹, obejmuj¹c szerokie spectrum procesów
fonetycznych w ujêciu diachronicznym i synchronicznym. Rozprawa sk³ada³a siê
z trzech czê�ci, co wyra�nie zosta³o zaznaczone w jej tytule:Bohemizmy fonetyczne w
jêzyku polskim, cz. 1.: Grupy trat, tlat; cz. 2.: h zamiast g; cz. 3.: Spó³g³oski twarde
przed i, e. Wraz z rozpraw¹ habilitant przedstawi³ � jako podstawê tego przewodu �

ponad 20 opublikowanych prac naukowych. Wynikiem tego postêpowania by³o
uzyskanie przez niego habilitacji oraz nadanie mu stopnia naukowego docenta nauk
humanistycznych 14 grudnia 1965 roku.

Dalsze tytu³y pozyskiwa³ prof. dr hab. Janusz Siatkowski wraz z rozwojem jego
dorobku naukowego, dydaktycznego i pe³nionych funkcji w organizacji nauki. Tytu³
profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w 1972 roku, profesora zwyczajnego � w 1979
roku, a w 1998 roku zosta³ obdarzony tytu³em doktora honoris causa Uniwersytetu
Karola w Pradze.

W czasie swej ponadpiêædziesiêcioletniej kariery akademickiej prof. dr hab. Ja-
nusz Siatkowski przeszed³ wszystkie szczeble jej wtajemniczenia. Zadziwiaæmusi je-
go systematyczno�æ, sta³e poszerzanie spectrum naukowego i benedyktyñska wrêcz
pracowito�æ.

Dorobek naukowy

Lista publikacji naukowych autorstwa prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego za la-
ta 1951�2013 obejmuje 366 pozycji autorskich oraz ponad 20 edycji � niejednokrot-
nie wielotomowych � z jego udzia³em redakcyjnym2. Warto tu dodatkowo zauwa¿yæ,
¿e w ostatnim 15-leciu dorobek ten wzrós³ o ponad 130 pozycji, co �wiadczy o nie-
zwyk³ej dynamice rozwoju jego twórczo�ci naukowej.

Niejako symboliczny wymiar maj¹ dane dotycz¹ce pierwszej i ostatniej publi-
kacji prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego. Pierwszy tekst nosi³ tytu³ Z gwary war-
miñsko-mazurskiej. Bajka o Panu Bogu, diable i krowie (�Poradnik Jêzykowy� 1951,
z. 1, s. 13), zosta³ opublikowany, gdy jego autor by³ jeszcze studentem, i dotyczy³ pro-
blematyki dialektologiczno-folklorystycznej (jak wiemy, dialektologii prof. dr hab.
Janusz Siatkowski jest wierny przez ca³e swe akademickie ¿ycie). By³ on wynikiem
badañ dialektologicznych prowadzonych wówczas w Ostródzkiem, na Warmii i Ma-
zurach pod kierunkiem profesoraWitolda Doroszewskiego i profesor Haliny Konecz-
nej przez zespó³ pracowników i studentów zUniwersytetuWarszawskiego, w których
prof. dr hab. Janusz Siatkowski bra³ udzia³ i które zaowocowa³y jego prac¹ magister-
sk¹ (zob. wy¿ej) i pierwsz¹ opublikowan¹ monografi¹ ksi¹¿kow¹ � S³ownictwo War-
mii i Mazur. Budownictwo i obróbka drewna (Wroc³aw 1958). Publikacja ostatnia to
artyku³ (opracowany wespó³ z D. K. Rembiszewsk¹) pt. Nazwy jarzêbiny na pogra-
niczu polsko-bia³orusko-ukraiñskim (tom jubileuszowy dedykowany profesor Vio-
letcie Koseskiej-Toszewej) z zakresu dialektologii komparatystycznej, slawistycznej.
W ten sposób symbolicznie zamyka siê kr¹g w dorobku naukowym prof. dra hab. Ja-

294293

2 Zob. Dorobek naukowy Profesora Janusza Siatkowskiego za lata 1951�2013, oprac.
I. Doliñski, Z. K³os, D. K. Rembiszewska, ISZiP UW, Warszawa 2014, ss. 80.

1 2 kwietnia 2014 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odby³a siê
uroczysto�æ jubileuszu 85-lecia Profesora Janusza Siatkowskiego. Niniejszy biogram zawiera
tre�ci zawarte w wyg³oszonej wówczas laudacji na cze�æ Jubilata.
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nusza Siatkowskiego � od jêzykoznawstwa polonistycznego do jêzykoznawstwa sla-
wistycznego.

Prof. dr hab. Janusz Siatkowski jest autorem o�miu naukowych publikacji ksi¹¿-
kowych (monografii problemu i monografii tematycznych). Oprócz wymienionej ju¿
publikacji S³ownictwo Warmii i Mazur. Budownictwo i obróbka drewna (Wroc³aw
1958) nale¿y tu w porz¹dku chronologicznym wymieniæ takie pozycje, jak: Dialekt
czeski okolic Kudowy, cz. 1�2, Wroc³aw 1962; Bohemizmy fonetyczne w jêzyku pol-
skim, cz. 1�3, Wroc³aw 1965; Slawizmy w utworach �l¹skich Horsta Bieñka, War-
szawa 1995, München 2000; Studia nad wp³ywami obcymi w »Ogólnos³owiañskim
atlasie jêzykowym«, Warszawa 2004; S³owiañskie nazwy wykonawców zawodów
w historii i dialektach, Warszawa 2005; Obce nazwy geograficzne w jêzyku czeskim
i polskim, Warszawa 2006; S³owiañskie nazwy czê�ci cia³a w historii i dialektach,
Warszawa 2012.

Monografie te wyra�nie uk³adaj¹ siê w dwa cykle chronologiczne � wcze�niejszy,
zwi¹zany z uzyskiwaniem stopni naukowych, polonistyczno-bohemistyczny, i pó�-
niejszy, zawieraj¹cy w wiêkszo�ci opracowania o charakterze ogólnoslawistycznym.
Trzydziestolecie miêdzy tymi cyklami (1965�1995) wype³ni³y inne prace.

Wymieniæ tu nale¿y udzia³ autorski i redakcyjny prof. dra hab. Janusza Siat-
kowskiegowwielkich, wieloletnich, zbiorowych przedsiêwziêciach z zakresu dialek-
tologii i kartografii lingwistycznej. S¹ to: Atlas jêzykowy kaszubszczyzny i dialektów
s¹siednich, 1964; Karpacki atlas dialektologiczny, 1981, 1988, 1989, 1991, 1993,
1994, 1997, 2001, 2003; Problemy differencjacji s³awjanskogo dialektalnogo ³and-
szafta (po dannym »Obszczekarpatskogo dialekto³ogiczeskogo at³asa«), Moskwa
1993; Ogólnos³owiañski atlas jêzykowy (OLA), 1990, 1994, 2000, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, 2012; Atlas linguarum Europae (ALE), 1997, 2002, 2007.

Ma równie¿ prof. dr hab. Janusz Siatkowski wa¿ny dorobek o charakterze leksy-
kograficznym i edytorsko-tekstowym. Wymieniæ tu trzeba nastêpuj¹ce pozycje:
S³ownik czesko-polski. Èesko-polský slovník (wraz z M. Basajem), wyd. I � Warsza-
wa�Praha 1991; wydania nastêpne � Warszawa 2002, 2007, 2010; Bohemizmy w jê-
zyku polskim. S³ownik (wraz z M. Basajem), Warszawa 2006; Wybór tekstów staro-
czeskich (wraz z E. Siatkowsk¹), Warszawa 1967, 1988; Gesta Romanorum linguae
polonicae (1543) cum fontibus latinis et bohemicis adiuvante R. Olesch nunc iterum
edidit J. Siatkowski, Köln�Wien 1986.

Wszystkie te du¿e przedsiêwziêcia naukowe, leksykograficzne i edytorskie,
w których prof. dr hab. Janusz Siatkowski bra³ udzia³, owocowa³y zarazem podejmo-
wanymi przez niego tematami badawczymi i publikacjami o charakterze artyku³ów.
Nie sposób ich tu wymieniaæ, analizowaæ i oceniaæ ze wzglêdu na ich liczbê i ró¿no-
rodno�æ. Przyk³adowo jedynie zestawiamy tylko pewien ich rejestr: Czechizmy w jê-
zyku Jana z Koszyczek (1959), Zró¿nicowanie terytorialne Kaszub w zakresie wystê-

powania a �cie�nionego (1962), Wp³yw poszczególnych dialektów niemieckich na
jêzyk polski (1967), Badania nowych dialektów mieszanych i mowy miejskiej w Cze-
chach (1976), Zakres i charakter wp³ywu jêzyka czeskiego na polski (1978),O cerkie-
wizmach w najstarszej polskiej terminologii chrze�cijañskiej (1981), S³owiañskie in-
terferencje w zakresie morfologii (1983), Przedcyrylometodejska i starobu³garska
terminologia chrze�cijañska w jêzyku polskim (1985), Kryteria ustalania wp³ywu
jêzyków bliskospokrewnionych (1986), Bú³garski i polski imena za mesta (1988),
Choronimy czeskie w porównaniu z polskimi (1991), S³owiañskie wp³ywy s³owo-
twórcze w jêzyku i dialektach niemieckich (1992), Koncepcja opisu s³owotwórstwa w
konfrontatywnej gramatyce bu³garsko-polskiej � wraz z J. Ba³tow¹ (1993), Polityka
jêzykowa na £u¿ycach w latach 1949�1989 (1996), Jêzykowe wp³ywy niemieckie
w Karpatach (1997), Regionalne s³owniki niemieckie jako �ród³o jêzykowych ma-
teria³ów s³owiañskich (2000), Morfologické zmìny v souèasném èeském jazyce
(2002), Jêzykowe wp³ywy tureckie w »Atlasie ogólnos³owiañskim« (2003), S³owiañ-
skie gwarowe nazwy �lekarza� i �lekarki� jako ilustracja konkurencji nazw rodzimych
i obcych (2007), Historyczne zmiany nazw czê�ci cia³a w dialektach wschodnios³o-
wiañskich (2009), Osi¹gniêcia Polski w zakresie badañ nad »Atlasem ogólnos³o-
wiañskim« (2012).

Istotny dla ogl¹du ca³okszta³tu prac prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego jest je-
go wk³ad w prace redakcji czasopism naukowych. Nie omawiaj¹c tej problematyki
szczegó³owo, wystarczy wskazaæ te periodyki, z którymi jego wspó³praca uk³ada siê
najd³u¿ej. S¹ to �Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej� (od 1967 r.), �Slavia Occi-
dentalis� (od 1979 r.), �Prace Filologiczne� (od 1991 r.), �Przegl¹d Humanistyczny�
(od 1995 r.). Nale¿y stwierdziæ, ¿e w wypadku tych czasopism ich ranga oraz pozycja
naukowa prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego doskonale ze sob¹ koresponduj¹.

Podsumowaæ te dane mo¿na nastêpuj¹co, nie roszcz¹c sobie bynajmniej pretensji
do ich kompletnej charakterystyki i oceny. Dorobek naukowy prof. dra hab. Janusza
Siatkowskiego dotyczy ca³ej S³owiañszczyzny, w tym szczególnie jêzyka polskiego,
czeskiego, bu³garskiego, s³owackiego oraz jêzyków ³u¿yckich i wschodnios³owiañ-
skich, a tak¿e jêzyka niemieckiego. Publikacje jego autorstwa ukazywa³y siê w jêzy-
ku polskim, czeskim, s³owackim, bu³garskim i niemieckim na terenie de factowszyst-
kich pañstw s³owiañskich, a tak¿e w Niemczech, Austrii i USA. Koncentruj¹ siê one
na problematyce z zakresu dialektologii i kartografii lingwistycznej, historii jêzyka
i zmian we wspó³czesnych jêzykach literackich, kontaktów jêzykowych i polityki
jêzykowej, leksykologii i leksykografii. W odniesieniu do systemu jêzyka prace au-
torstwa prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego dotyczy³y wszystkich jego warstw
strukturalnych � od fonetyki po s³ownictwo. Jest to dorobek oryginalny naukowo,
wielow¹tkowy, obszerny, wnosz¹cy wiele do dorobku polskiego jêzykoznawstwa,
polonistyki, bohemistyki i slawistyki w ogóle, trwale w ich tradycji zapisany.
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Przebieg pracy zawodowej, funkcje i wyró¿nienia

Pracê zawodow¹ po raz pierwszy podj¹³ prof. dr hab. Janusz Siatkowski jeszcze
podczas studiów w 1949 roku najpierw w Muzeum Narodowym, a nastêpnie w Bi-
bliotece Narodowej. We wrze�niu 1950 roku zosta³ zastêpc¹ asystenta w Zak³adzie
Jêzyka Polskiego UniwersytetuWarszawskiego, a nastêpnie asystentem, i na tym sta-
nowisku pozostawa³ do koñca studiów polonistycznych w 1952 roku, bior¹c zarazem
udzia³ w pracach Zespo³u Dialektologicznego przy Zak³adzie i prowadz¹c kolejno
zajêcia z gramatyki opisowej jêzyka polskiego, gramatyki historycznej jêzyka
polskiego, gramatyki jêzyka staro-cerkiewno-s³owiañskiego oraz stylistyki.

Po ukoñczeniu studiów polonistycznych przez kilka lat (1953�1956) by³ aspiran-
tem w Katedrze Filologii S³owiañskiej Uniwersytetu Warszawskiego, potem star-
szym asystentem, a od sierpnia 1956 roku zosta³ zatrudniony w Zak³adzie (od 1977
Instytut) S³owianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie jako adiunkt
(1956�1968), docent (1968�1972) i profesor (1972�1982). Pe³ni³ tu kolejno funkcje
zastêpcy kierownika Zak³adu (1972�1973), kierownika Zak³adu (1974�1977) i dy-
rektora Instytutu (1977�1982).

W 1982 roku prof. dr hab. Janusz Siatkowski powróci³ na Uniwersytet Warszaw-
ski, który sta³ siê jego podstawowymmiejscem pracy a¿ do osi¹gniêcia wieku emery-
talnego. By³ tu kierownikiem Zak³adu Filologii Bu³garskiej w Instytucie Filologii
S³owiañskiej (1985�1990), kierownikiem Zak³adu Jêzyków S³owiañskich (1992�
�1997) oraz dyrektorem tego Instytutu (1993�1999).W latach 1986�1990 pe³ni³ rów-
nie¿ funkcjê prodziekana Wydzia³u Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Oprócz funkcji administracyjnych prof. dr hab. Janusz Siatkowski pe³ni³ i pe³ni
nadal wiele funkcji z wyboru w towarzystwach, komitetach i organizacjach nau-
kowych. Od 1982 roku jest cz³onkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
(1989�1991 � przewodnicz¹cy Wydzia³u Jêzykoznawstwa i Literatury), od 1954 �
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego (1991�1993 � przewodnicz¹-
cy), jest honorowym cz³onkiem Towarzystwa Filologów Bu³garystów oraz Czeskie-
go Towarzystwa Jêzykowego, wchodzi w sk³ad cz³onków Towarzystwa Jab³onow-
skich i Towarzystwa Naukowego Bia³ostockiego. Od wielu lat jest cz³onkiem Miê-
dzynarodowego Komitetu Slawistów (1993�1998 � przewodnicz¹cy), Komitetu S³o-
wianoznawstwa PAN (1991�1996 � przewodnicz¹cy) oraz Komitetu Jêzykoznaw-
stwa PAN (1975�1984 � zastêpca przewodnicz¹cego). Spo�ród innych funkcji mo¿na
tu wymieniæ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Naukowej Instytutu Jêzyka Polskiego
PAN (1973�1980) oraz cz³onkostwo Rady Naukowej Instytutu £u¿yckiego w Budzi-
szynie (1991�1994).

Z przedstawionych (w wyborze) danych wynika, ¿e prof. dr hab. Janusz Siat-
kowski jest cz³owiekiem wielkiej pracy. Prof. dr hab. Janusz Siatkowski nie zosta³

wynagrodzony za sw¹ pracê na rzecz nauki proporcjonalnie do jego zas³ug, ale w �ro-
dowisku naukowców humanistów jest to zjawisko sta³e i nikt te¿ dla nagród tych prac
nie podejmuje3. Spo�ród odznaczeñ, które prof. dr hab. Janusz Siatkowski otrzyma³,
nale¿y w tymmiejscu wymieniæ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Medal �1 300 lat Bu³garii�, Or-
der Cyryla i Metodego oraz s³owacki Order Bia³ego Podwójnego Krzy¿a.

* * *

Wiekowo dzieli nas z Profesorem Januszem Siatkowskim lat dwadzie�cia. Demo-
graficznie nale¿ê wiêc do pokolenia jego nastêpców, naukowo za� dziel¹ nas dwa po-
kolenia � tu czas p³ynie szybciej, licz¹ siê dziesiêciolecia, chocia¿ pokolenie biblijne
liczy³o a¿ lat trzydzie�ci. Ten dystans czasowy nie jest jednak wa¿ny, poniewa¿ z Pro-
fesorem Januszem Siatkowskim ³¹czy mnie czterdzie�ci lat pracy i obcowania w tym
samym �rodowisku jêzykoznawców warszawskich.

Pozna³em go w 1972 roku, w którym on zosta³ profesorem a ja �wie¿o upieczo-
nym magistrem filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i S³owiañskiej Uni-
wersytetu Warszawskiego. Trwa³y wówczas przygotowania do VII Miêdzynarodo-
wego Kongresu Slawistów, który odby³ siê w Warszawie 21�27 sierpnia 1973 roku.
Przewodnicz¹cym Miêdzynarodowego Komitetu Slawistów by³ wtedy profesor Wi-
told Doroszewski, a profesor Janusz Siatkowski by³ cz³onkiem Polskiego Komitetu
Slawistów oraz cz³onkiem Komisji Wydawniczej, jednej z komisji organizacyjnych
Kongresu. Ja wchodzi³em w sk³ad Komisji Publikacji Kongresowych.

Potem tych spotkañ by³o wiele � w Pracowni Dialektologicznej Zak³adu Jêzyko-
znawstwa Instytutu Jêzyka Polskiego PAN wWarszawie, która mie�ci³a siê wówczas
na II piêtrze budynku polonistyki UniwersytetuWarszawskiego, gdzie pozyskiwa³em
swe pierwsze naukowe do�wiadczenia; w pokoju 35 na tym samym piêtrze tego sa-
mego budynku, gdzie mie�ci³ siê Zak³ad Historii Jêzyka Polskiego i Dialektologii
Instytutu Jêzyka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego (moje podstawowe miejsce
pracy przez lat trzydzie�ci piêæ) i gdzie mie�ci³a siê Redakcja �Prac Filologicznych�
w której Profesor Janusz Siatkowski by³ czêstym go�ciem.

Pó�niej spotykali�my siê na ró¿nych forach naukowych � konferencjach, kongre-
sach, posiedzeniach Komitetu Jêzykoznawstwa PAN � w codziennym ¿yciu Wydzia-
³u Polonistyki UniwersytetuWarszawskiego � na posiedzeniach RadyWydzia³u, Rad
Naukowych, w dziekanacie, w Instytucie.
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3 Por. H. Popowska-Taborska, O Profesorze Januszu Siatkowskim � oficjalnie (i mniej
oficjalnie), �Prace Filologiczne� XLIV, 1999, s. 9�12. Ten tom �Prac Filologicznych� by³
dedykowany Profesorowi Januszowi Siatkowskiemu z okazji jubileuszu jego 70-lecia.



Te osobiste spotkania utrwalaj¹ wemnie przekonanie, które wynika z ogl¹du jego
dorobku, ¿e Profesor Janusz Siatkowski ze wszech miar zas³uguje na miano Homo

faber et honorabilis honestus. Nale¿y Jemu i nam ¿yczyæ dalszych wielu lat
wspólnej pracy, do�wiadczeñ i spotkañ. Ad multos annos!

Stanis³aw Dubisz,
Uniwersytet Warszawski

Profesor Kazimierz Polañski jako slawista i anglista

(dorobek anglistyczny)

W powszechnej �wiadomo�ci prof. dr hab. Kazimierz Polañski jest znany jako
slawista, co miêdzy innymi zaznaczy³ prof. Janusz Arabski w laudacji wyg³oszonej
z okazji nadania Profesorowi przez Uniwersytet �l¹ski doktoratu honorowego: �[�]
wybitnemu slawi�cie i jêzykoznawcy� (Kazimierz Polañski. Doctor... 2008, s. 15).
�wiadczy o tym równie¿ Jego �cie¿ka rozwoju naukowego. Ukoñczy³ on bowiem stu-
dia slawistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego w 1955 r.
Tam te¿ siê doktoryzowa³ w 1961 r. na podstawie rozprawy pt. Morfologia zapo¿y-
czeñ w jêzyku po³abskim; tak¿e na UJ uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego, przed-
stawiwszy w 1967 r. monografiê zatytu³owan¹ Sk³adnia zdania z³o¿onego w jêzyku
górno³u¿yckim. Kolejne awanse równie¿ w regularnych 6-letnich odstêpach nastêpo-
wa³y tak¿e na podstawie prac slawistycznych.

Niemniej jednak, je�li spojrzymy na bibliografiê ksi¹¿ek i artyku³ów Profesora, to
oka¿e siê, ¿e spo�ród 110 pozycji 18 dotyczy bezpo�rednio lub po�rednio badañ z za-
kresu lingwistyki amerykañskiej, co stanowi blisko 20% Jego dorobku naukowego.
Z tego powodu wydaje siê uzasadnione, aby pokrótce omówiæ te mniej znane doko-
nania Pana Profesora.

Jego zainteresowania anglistyczne z pewno�ci¹ maj¹ korzenie w czterokrotnych
pobytach w Stanach Zjednoczonych (roczny w latach 1969/1970 oraz trzy nieco
pó�niejsze semestralne kontrakty) na Uniwersytecie w Yale w charakterze profesora
wizytuj¹cego. Prowadzi³ On tam zajêcia z jêzykoznawstwa ogólnego i s³owiañskie-
go. Podobnej tematyki dotyczy³y wyk³ady wyg³oszone miêdzy innymi na takich uni-
wersytetach, jak: Harvard University, University of California w Los Angeles i Uni-
versity of California w Berkeley czy University of Chicago. Dziêki tym pobytomKa-
zimierz Polañski zetkn¹³ siê z nowym kierunkiem badañ, jakim by³a gramatyka trans-

formacyjno-generatywna i temu zagadnieniu po�wiêci³ sporo prac, które �mia³o mo¿-
na uznaæ za anglistyczne, o czym bêdzie mowa poni¿ej.

Równie¿ na polu organizacyjnym, na którym, jak wiemy, by³ przez ca³e ¿ycie
niezwykle aktywny, da³ siê poznaæ jako anglista. Otó¿ w latach 1968�1973 pracowa³
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pe³ni³ funkcjê wicedy-
rektora Instytutu Filologii Angielskiej. Natomiast od 1973 r. do 1990 r. zwi¹za³ siê na
pierwszym etacie z Uniwersytetem �l¹skim, na którym obj¹³ stanowisko dyrektora
zorganizowanego przez siebie Instytutu Filologii Obcych, a pó�niej � po reorgani-
zacji Instytutu w 1975 r. � zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora Instytutu Filolo-
gii Angielskiej i Jêzykoznawstwa Ogólnego. W tym okresie prowadzi³ tak¿e zajêcia
dla studentów anglistyki, slawistyki i germanistyki na Uniwersytecie Jagielloñskim.

Przechodz¹c do omówienia bardziej szczegó³owo anglistycznego dorobku Kazi-
mierza Polañskiego, pragnê zwróciæ uwagê na Jego zainteresowania jêzykoznaw-
stwem amerykañskim widoczne ju¿ przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Po-
lañski zna³ bowiem jêzyk angielski, co w owych czasach nie by³o czêste i dziêki temu
mia³ dostêp do anglojêzycznych publikacji. �wiadczy o tym Jego wyst¹pienie w Ko-
misji Jêzykoznawstwa PAN, Oddzia³ w Krakowie, gdzie w 1964 r. wyg³osi³ referat
zatytu³owanyMetoda transformacyjna w gramatyce generatywnej. Streszczenie tego
wyst¹pienia ukaza³o siê w Sprawozdaniach Komisji Jêzykoznawczej PAN w 1965 r.
Kolejne dwa artyku³y przybli¿aj¹ce polskiemu czytelnikowi gramatykê transfor-
macyjno-generatywn¹ zosta³y równie¿ opublikowane przed wyjazdem do USA.

Nie jest moim celem streszczanie wszystkich prac, w których K. Polañski przed-
stawia³ i komentowa³ amerykañski(e) model(e) opisu jêzyka, jak i jego zastosowanie
do opisu polszczyzny. Jak wiadomo, model ten zosta³ zaproponowany do opisu an-
gielszczyzny, a wiêc jêzyka analitycznego. Z czasem zaczêto go stosowaæ do opisu in-
nych jêzyków (równie¿ spoza rodziny indoeuropejskiej), ale z pewno�ci¹ publikacje
z lat 1965�1977 by³y prekursorskie w zastosowaniu i ukazaniu walorów, jak i niedo-
ci¹gniêæ modelu Chomskiego w relacji do opisu polszczyzny. Jak bowiem napisa³
prof. Roman Laskowski w recenzji doktoratu honoris causa Polañskiego:

Profesor Polañski wykaza³ walory generatywnego modelu tak¿e dla analizy s³owiañskiego
materia³u jêzykowego. Istotne jest nowatorstwo w adaptacji teorii gramatyki generatywnej do
s³owiañskiegomateria³u jêzykowego.Model transformacyjno-generatywny zbudowany dla po-
trzeb opisu jêzyka angielskiego i pierwotnie odwo³uj¹cy siê wy³¹cznie do angielskiego mate-
ria³u jêzykowego wymaga³ istotnych przemy�leñ i rewizji w zastosowaniu do jêzyków
s³owiañskich odznaczaj¹cych siê bogatym systemem przypadkowym.Ukazanie kierunkówmo-
dyfikacji tej teorii lingwistycznej, narzuconych przez strukturê jêzyków s³owiañskich o bogatej
fleksji imiennej, jest w niema³ym stopniu zas³ug¹ Profesora. Ukoronowaniem tych badañ sta³ siê
5-tomowy S³ownik syntaktyczno-generatywnyczasowników polskich (1980�1992), opracowany
z inspiracji i pod redakcj¹ Profesora. Jest to jak dot¹d jedyny tak obszerny s³ownik syntaktyczny
(walencyjny) jêzyka s³owiañskiego. Jest to zarazem pierwsze w literaturze polonistycznej syste-
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