
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-generatywny czasowników 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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matyczne opracowanie bogatego materia³u jêzykowego z punktu widzenia sk³adni leksykalnej.
S³ownik sta³ siê wzorcem na przyk³ad dla podobnego opracowania sk³adni czasownika mace-
doñskiego (Kazimierz Polañski. Doctor... 2008, s. 44).

Kazimierz Polañski równie¿ poddawa³ krytyce pewne za³o¿enia gramatyki gene-
ratywnej zarównow jej wczesnej fazie rozwoju, jak i w pó�niejszej, o czym �wiadcz¹
daty poni¿ej zacytowanych przyk³adowych artyku³ów. Dotyczy³y one funkcji i miej-
sca transformacji (Gramatyki generatywne a metoda transformacyjna 1966, The
Place of Generative Grammar 1970, Some Remarks on Transformations 1986), struk-
tur wyj�ciowych (Pojêcie struktur wyj�ciowych i ich rola w sk³adni 1967), modalno�-
ci (Sentence Modality and Verbal Modality in Generative Grammar 1969), struktury
g³êbi (Notes on Functional Properties of Deep Structure Categories 1972,On the No-
tion Underlying Structure as Used in Various Theories 1990) czy wreszcie po-
prawno�ci jêzykowej (Some Remarks on the Correctness of Language 1999). Warto
nadmieniæ, i¿ prace te by³y wielokrotnie cytowane w literaturze �wiatowej.

Inn¹ zas³ug¹ Pana Profesora by³o wprowadzenie polskiej terminologii zwi¹zanej
z gramatyk¹ transformacyjno-generatywn¹, jak na przyk³ad: znacznik frazowy, drze-
wo derywacyjne, sk³adnia kreskowa, teoria �ladowa, a tak¿e zwrócenie uwagi na
prace polskich badaczy, którzy pos³ugiwali siê koncepcj¹ transformacji, np. Ku-
ry³owicza z 1933 r. (Some Remarks on Transformations 1986) czy Ajdukiewicza
z 1960 r. (Gramatyka transformacyjno-generatywna a inne teorie jêzyka 1971), choæ
uwagi tego ostatniego jako logika maj¹ nieco inny charakter, gdy¿ nie odnosz¹ siê do
jêzyka naturalnego.

Ponadto, warto podnie�æ tu wysi³ek K. Polañskiego w³o¿onyw redakcjê naukow¹
Aspects of the Theory of Syntax Noama Chomskiego (1965), która to praca zosta³a
przet³umaczona przez Ireneusza Jakubczyka i wydana pod tytu³em Zagadnienia teo-
rii sk³adniw 1982 r. Ksi¹¿kê tê poprzedza wstêp autorstwa Pana Profesora. We wstê-
pie tym przedstawia On ró¿nicê pomiêdzy modelami zaproponowanymi w Syntactic
Structures z 1957 r., a tym z przet³umaczonej ksi¹¿ki. W tzw. standardowym modelu
w wyniku krytycznych publikacji, które siê ukaza³y w Stanach po 1957 r., Chomsky
w³¹czy³ komponent semantyczny. Poniewa¿ ksi¹¿ka ta zosta³a bardzo pó�no prze-
t³umaczona na jêzyk polski, Polañski wspomina we wstêpie o kolejnych propozy-
cjach opisu jêzyka, które siê pojawi³y w amerykañskiej lingwistyce po 1965 r., a wiêc
o standardowej wersji rozszerzonej oraz o semantyce generatywnej.

Do zupe³nie innej kategorii publikacji anglistycznych trzeba zaliczyæ dwa ar-
tyku³y, które wpisuj¹ siê w nurt angielsko-polskich badañ kontrastywnych. S¹ to: In-
tensions, Extensions and Contrastive Grammar (1985) oraz Idiomatic Expressions
and Contrastive Studies (1999). O ile pierwszy z nich ma charakter teoretyczny, o tyle
drugi, jak wskazuje tytu³, stanowi studium kontrastywne dotycz¹ce rozmaitego typu
wyra¿eñ idiomatycznych w angielszczy�nie i ró¿nych rodzajów frazeologizmów

w jêzyku polskim. Wiadomo, ¿e ich znaczenia nie s¹ sum¹ poszczególnych jednostek
tworz¹cych czasowniki frazowe b¹d� idiomy w jêzyku angielskim lub frazeologizmy
w polszczy�nie. Funkcjonuj¹ one bowiem jako pojedyncze wyrazy, np. behind the
time �zacofany� lub jako zdania, np. I see �rozumiem�, których znaczeñ, podobnie jak
s³ownictwa, trzeba siê nauczyæ.

Wydaje siê, ¿e pokrótce omówiona tu dzia³alno�æ organizacyjna, jak i publika-
cyjna zezwalaj¹ na uznanie Profesora Kazimierza Polañskiego równie¿ za anglistê
i chyba za takiego tak¿e sam siê uwa¿a³.

El¿bieta Mañczak-Wohlfeld,
Uniwersytet Jagielloñski, Kraków
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