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kontrastywna lingwistyka tekstu  
w Polsce i Niemczech

Przyrost badań kontrastywnych w zakresie języka i kultury, 
badań, których orientacja stopniowo zmierza w kierunku od 
wspólnot językowych do wspólnot komunikacyjnych, stanowi 
[...] dezyderat przyszłych lingwistycznych badań nad tekstem. 

(eckkrammer 2002)1

1. wstęp
w niniejszym artykule skupiam swoją uwagę na zaprezentowaniu przede 
wszystkim dorobku polskich germanistów w zakresie kontrastywnej2 lingwi-
styki tekstu (tzw. ‘tekstologii kontrastywnej’). tłem dla zaprezentowania stanu 
badań germanistycznej tekstologii kontrastywnej w Polsce stanowić będzie 
kontrastywna lingwistyka tekstu w Niemczech. odnośnie do badań kontra-
stywnych w zakresie innych neofilologii w Polsce por. np. biłas-Pleszak/suj-
kowska-sobisz 2009.

Gdyby chcieć wyznaczyć choćby symboliczną datę początku germanistycz-
nych tekstologicznych badań kontrastywnych w Polsce i w Niemczech, 
trzeba by sięgnąć do lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. badania kontra-
stywne jako takie prowadzone były bowiem „od zawsze”. owo kontrastowa-
nie lub konfrontowanie dotyczyło początkowo głównie pojedynczych zjawisk 
językowych (systemu języka), z czasem zaczęto kontrastować teksty3, następ-

1 cytat pochodzi z tłumaczenia artykułu m. eckkrammer (2002) zamieszczonego w całości 
w tomie pierwszym niniejszej publikacji.

2 abstrahuję tu od rozróżnienia kontrastywny versus konfrontatywny i używam obu określeń 
synonimicznie, przy czym częściej posługuję się ‘kontrastowaniem’, gdyż to określenie przewa-
ża zarówno w rodzimych, jak i zagranicznych pracach germanistycznych.

3 jeśli odwołamy się do stwierdzenia P. Hartmanna, że „język manifestuje się w tekstach” 
(1964: 17; cyt. za: Heinemann/Heinemann 2002: 62), to oczywiście tego typu rozróżnienie 
traci aktualność, bo kontrastowanie tekstów będzie kontrastowaniem języka/języków w nim 
użytego/ w nich użytych.
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nie rodzaje (gatunki) tekstów4, a dziś próbuje się porównywać ze sobą dys-
kursy. wymienione etapy rozwoju badań kontrastywnych przypominają etapy 
rozwoju językoznawstwa w ogóle: począwszy od etapu lingwistyki systemo-
wej, poprzez tzw. przełom pragmatyczny, w wyniku którego zainteresowanie 
lingwistów coraz bardziej przenosiło się na teksty jako „manifestacje języka” 
(również w badaniach kontrastywnych jednostką odniesienia stały się teksty, 
reguły ich wytwarzania, zagadnienia związane ze spójnością, uwarunkowaniem 
sytuacyjnym, funkcjonalnością itd.), aż po rozwój typologii tekstów i rodza-
jów (gatunków) tekstów – ten ostatni spowodował wykształcenie się nowej 
dziedziny lingwistyki zwanej w polskiej tradycji naukowej genologią lingwi-
styczną. od stosunkowo niedawna intensywnie rozwijają się również badania 
międzykulturowe, oparte w dużej mierze na porównywaniu ze sobą tekstów 
wytworzonych w różnych kulturach. Gwoli ścisłości należy dodać, że ostatnie 
lata to także rozkwit badań kognitywnych oraz próba „wyjścia poza tekst” 
i odniesienia go do jednostki nadrzędnej, jaką stanowi dyskurs rozumiany jako 
otwarty zbiór tekstów powiązanych tematycznie5.

w niniejszym artykule nie skupiam uwagi na kontrastowaniu systemów ję-
zyków niemieckiego i polskiego. obszar ten został stosunkowo dobrze zba-
dany. od 1974 na uniwersytetach w Polsce studenci germanistyki wśród róż-
nych przedmiotów mają także przedmiot zwany gramatyką kontrastywną (por. 
kątny 2004: 313). Nie ma natomiast przedmiotu „tekstologia kontrastywna”, 
w gruncie rzeczy sama „tekstologia” (teoria tekstu, lingwistyka tekstu) weszła 
na stałe do kanonu przedmiotów na studiach filologicznych tylko na niektó-
rych uniwersytetach.

Z poniższych rozważań wykluczam również kontrastowanie frazeologii 
i leksyki. te obszary nie zostały poddane tak dokładnym badaniom jak gra-
matyka obu języków, ale z pewnością cieszyły się dotychczas większą popu-
larnością wśród badaczy niż zagadnienia związane ściśle z lingwistyką tekstu. 
Do takich wniosków dochodzi a. kątny, autor wielu bibliografii dotyczących 
prac kontrastywnych w zakresie pary języków niemiecki – polski (por. kąt-
ny 2004). wniosek taki potwierdza również ostatnia bibliografia dotycząca 
zagadnień lingwistyki kontrastywnej (stan z czerwca 2001), opublikowana 
w roku 2002 przez a. czechowską-błachewicz i Z. weigta. Dział V: Probleme 
des deutsch-polnischen Sprachvergleichs [Problematyka niemiecko-polskiego porównawczego 
językoznawstwa systemowego], obejmujący: 1. fonetykę/fonologię; 2. gramatykę 
(w tym takie części mowy jak czasownik, rzeczownik, zaimek, przymiotnik, 

4 określeń gatunek	tekstu i rodzaj tekstu używam tu synonimicznie.
5 oczywiście pojęcie dyskurs jest nieostre. Powyższa definicja – przedstawiona tu w bardzo 

uproszczonej wersji – wydaje się coraz bardziej upowszechniać w niemieckiej lingwistyce teks-
tu. abstrahuję tutaj od sposobu rozumienia pojęcia dyskurs w polskiej tekstologii (często jako 
tekst + kontekst; por. na ten temat np. witosz 2007).
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liczebnik, przysłówek, rodzajnik, przyimek, spójnik, partykuła; ponadto ne-
gacja, zdanie, zagadnienia różne); 3. leksykę (słowotwórstwo, zapożyczenia, 
frazeologia, „fałszywi przyjaciele”, leksykografia/słowniki, języki fachowe, 
zagadnienia różne), to w sumie 468 prac, z czego 135 obejmuje zagadnienia 
związane z porównywaniem czasownika.

Natomiast dział Vi: Text [Tekst] to 18 prac, a jeśli doliczyć do tego 25 
prac umieszczonych w podrozdziale działu Vi: Interkulturelle Kommunikation 
[Komunikacja międzykulturowa], otrzymamy w sumie 43 prace. oczywiście nie 
są to najbardziej aktualne wyniki badań. od czasu opublikowania bibliografii 
upłynęło bowiem siedem lat. Za jej plus uznać należy fakt, że autorzy zdecy-
dowali się na stworzenie działu Tekst mimo skromnego dorobku w tej dziedzi-
nie. opublikowany dwa lata później przeglądowy artykuł a. kątnego opisuje 
stan badań w dziedzinie niemiecko-polskiej lingwistyki i wyróżnia tylko cztery 
płaszczyzny kontrastowania: fonetyka/fonologia (według kątnego najlepiej 
zbadane), morfologia, składnia, frazeologia i leksyka. jedynie w formie przy-
pisu autor wspomina kilka ważnych monografii z zakresu pragmalingwistyki 
kontrastywnej: e. tomiczek (1983), w. miodek (1994) i k. buchenau (1997); 
wymienia również empiryczną pracę z dziedziny analizy konwersacyjnej – mo-
nografię i. Prokop (1995). autor pomija opracowania z zakresu kontrastywnej 
lingwistyki tekstu czy też genologii lingwistycznej. brak jest aktualniejszych 
bibliografii6.

2. Początek kontrastywnych badań tekstologicznych i ich podsta-
wy teoretyczne

wróćmy jednak do początków – choćby symbolicznych. Za początki kon-
trastywnej lingwistyki tekstu przyjmuje się w tradycji językoznawstwa zachod-
nioeuropejskiego opublikowaną w 1980 roku monografię r.k.k. Hartmanna 
Contrastive Textology. jej autorowi chodziło o „przystosowanie” lingwistyki teks-
tu do celów kontrastywnych (por. Pöckl 1999: 13), o stworzenie teoretycznych 
podwalin nowej lingwistycznej dyscypliny na bazie dyscyplin już istniejących 
(por. adamzik 2001: 13 i nast.). jednak zarówno adamzik (ibidem) jak i Pöckl 
(1999) zgodnie stwierdzają, że dzieło Hartmanna – śmiałe w zamyśle – sta-
nowi raczej kontynuację ‘stylistyki porównawczej’ na płaszczyźnie tekstu. rok 
później znów pojawia się pojęcie ‘tekstologii kontrastywnej’, ale tym razem 

6 Przy opracowywaniu niniejszego artykułu oprócz wymienionych w tekście bibliografii 
korzystałam również z bibliografii „convivium” wydanej w roku 2004 (a więc w tym samym, 
w którym ukazał się artykuł a. kątnego), obejmującej pozycje germanistyczne w Polsce z lat 
2002-2003. Dane bibliograficzne prac, które ukazały się po tym okresie, pochodzą ze źródeł 
„niebibliograficznych”, niektóre (zwłaszcza dotyczące prac niepublikowanych) z nieoficjal-
nych rozmów.
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rozumiana jest ona jako interlingwalne kontrastowanie gatunków (rodzajów) 
tekstu. chodzi o artykuł b. spillnera (1981) Textsorten im Sprachvergleich. Ansätze 
zu einer Kontrastiven Textologie [Kontrastowanie rodzajów tekstu. Przyczynek do teksto-
logii kontrastywnej]. autor mniej uwagi poświęca zagadnieniom teoretycznym, 
koncentruje się na zagadnieniach porównywalności rodzajów tekstu wytwo-
rzonych w różnych językach (teksty paralelne), kwestiach metodologicznych 
i celowości tego typu procedur. Zresztą spillner jest autorem wielu analiz 
kontrastywnych różnych rodzajów tekstu, przede wszystkim w zakresie pary 
języków niemiecki – francuski (prognoza pogody, teksty fachowe, teksty han-
dlowe, nekrologi i in.; por. bibliografia).

Pöckl uznaje go za prekursora współczesnych badań z zakresu kontrastyw-
nej genologii lingwistycznej (por. Pöckl 1999: 14). samo pojęcie ‘tekstologia 
kontrastywna’ nie jest jednoznaczne, zarówno na gruncie polskiej, jak i nie-
mieckiej teorii tekstu. adamzik wyróżnia trzy grupy badań prowadzonych pod 
szyldem ‘tekstologia kontrastywna’ (por. adamzik 2001 i polskie tłumaczenie 
w pierwszym tomie niniejszej publikacji): ‘style intelektualne’, teorie z zakresu 
lingwistyki tekstu i grupę badań zjawisk nie tyle tekstowych, ile językowych, 
w których teksty dostarczają „tylko” materiału do badań (porównanie syste-
mów języków). Pöckl mówi natomiast o dwu różnych kierunkach rozwoju 
badań z zakresu ‘kontrastywnej lingwistyki tekstu’. są to ‘style intelektualne’ 
prowadzące do badań z zakresu tzw. „komunikacji międzykulturowej” i z dru-
giej strony ‘tekstologia kontrastywna’ w rozumieniu spillnera, której przed-
miot badań stanowią rodzaje tekstów (teksty paralelne wytworzone w różnych 
językach).

w niniejszych rozważaniach interesują nas przede wszystkim badania, któ-
re są pochodną lingwistyki tekstu (ich metodologia zasadza się na metodolo-
gii tej dyscypliny), czyli nie tzw. ‘style intelektualne’ (kaplan, clyne, Galtung, 
a w Polsce np. Duszak, wierzbicka) i nie badania zjawisk językowych na kor-
pusach tekstów.

jeśli chodzi o fundament teoretyczny ‘tekstologii kontrastywnej’, to jak 
twierdzi adamzik, „wciąż go brak” (2001). wśród germanistów w Polsce rów-
nież nie miała i raczej nadal nie ma miejsca intensywna dyskusja o podstawach 
teoretycznych kontrastywnej lingwistyki tekstu. Za jej symboliczny początek 
można uznać artykuł Z. wawrzyniaka z 1989 roku Zum Vorverständnis einer 
konfrontativen Textlinguistik. Unterschiede in der Kohärenz- und Kohesionsbildung [Kon-
frontatywna lingwistyka tekstu w ujęciu przedteoretycznym. Różnice w budowaniu kohe-
rencji i kohezji], w którym autor główną uwagę poświęca zagadnieniom spójno-
ści (kohezja i koherencja) w języku polskim i niemieckim. cztery lata później 
w sprawie podstaw teoretycznych kontrastywnej lingwistyki tekstu głos zabie-
ra s. Grucza w artykule (1993) Zur konfrontativen Textlinguistik [O konfrontatywnej 
lingwistyce	tekstu], proponując poszerzenie zakresu badań w takim stopniu, by 
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obejmowały one wszystkie aspekty tekstualności. o potrzebie uwzględnienia 
aspektów genologicznych w polsko-niemieckich badaniach kontrastywnych 
wypowiada się również w swoim artykule (2004) Textsortenspezifik als Desiderat 
in der deutsch-polnischen und polnisch-deutschen kontrastiven Linguistik [Aspekt genolo-
giczny jako dezyderat niemiecko-polskiej i polsko-niemieckiej lingwistyki kontrastywnej] 
Z. bilut-Homplewicz. warto również wspomnieć tu o artykule (2008) Prinzip 
Kontrastivität [Zasada kontrastywności] tej autorki, który stanowi próbę zdefinio-
wania (a więc i rozróżnienia) i usystematyzowania podstawowych płaszczyzn 
kontrastowania, a także określenia zakresu badań kontrastywnych.

3. Główne etapy rozwoju badań tekstologicznych w Polsce ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kontrastywnych badań tekstologicznych
Poza wymienionymi wyżej nielicznymi rozprawami teoretycznymi w ramach 
germanistycznej kontrastywnej lingwistyki tekstu w Polsce powstały i nadal 
powstają prace empiryczne, których podstawę stanowią kontrastywne badania 
tekstów.

wróćmy do wspomnianej i jak dotychczas jedynej bibliografii badań kon-
trastywnych polsko-niemieckich, w której wyróżnia się tekst jako płaszczy-
znę kontrastowania. wymieniony wyżej artykuł Z. wawrzyniaka (1989) Zum	
Vorverständnis einer konfrontativen Textlinguistik. Unterschiede in der Kohärenz- und 
Kohesionsbildung to trzecia w kolejności chronologicznej praca dotycząca intere-
sującej nas dziedziny. Pierwsza to artykuł a. Gacy Zur nominalen Koreferenz im 
Deutschen und Polnischen [Koreferencja nominalna w języku niemieckim i polskim] (1979). 
kolejna praca i następne pojawiają się dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych 
– na ten okres przypada więc chronologiczny początek kontrastywnych prac 
z zakresu lingwistyki tekstu. w stosunku do językoznawstwa niemieckiego da 
się zauważyć „przesunięcie w czasie”, wynoszące mniej więcej jedną dekadę. 
Podobnie rzecz się miała zresztą z narodzinami germanistycznej lingwistyki 
tekstu w Polsce. w tym wypadku prekursorem był również Z. wawrzyniak 
(1980) i jego rozprawa Einführung in die Textwissenschaft. Probleme der Textbildung 
im	Deutschen7.

Germanistyczna lingwistyka tekstu w Polsce i lingwistyka tekstu w Niem-
czech przechodziły podobne etapy rozwoju: ogólne reguły tworzenia tekstu, 
właściwości tekstu jako tworu statycznego, tekst jako proces (twór dynamicz-
ny), a tekst jako jednostka komunikacji, zagadnienia genologii lingwistycznej, 
typologii tekstów i w ostatnim czasie aspekty kognitywne, a także zanurze-
nie tekstów w dyskursach. wspomniane już opóźnienie w badaniach polskiej 

7 w Niemczech za początek lingwistyki tekstu uznaje się przełom lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych.
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germanistyki w stosunku do rozwoju zachodnioeuropejskiej lingwistyki tekstu 
powoli zaczyna odgrywać coraz mniejszą rolę.

w Polsce w ramach germanistycznych badań kontrastywnych z zakresu 
lingwistyki tekstu początkowo badano zagadnienia dotyczące uniwersalnych 
zjawisk tekstowych (D. wesołowska/ k. michalewski (1995), Zu amorpholo-
gischen Textverweisungselementen im Deutschen, Polnischen und Russischen [Amorfolo-
giczne nawiązania tekstowe w niemieckim, polskim i rosyjskim], a. Gaca (1997), Zur 
Textkonnexion aus deutsch-polnischer Sicht. Untersuchung von Frage-Antwort-Sequenzen 
[Nawiązania tekstowe w ujęciu kontrastywnym niemiecko-polskim. Badania sekwencji py-
tanie-odpowiedź]). jednak w latach dziewięćdziesiątych tekstolodzy-germaniści 
skupiają się zwłaszcza na badaniu języków fachowych. trend ten utrzymuje 
się zresztą do dzisiaj. bada się również teksty literackie (np. bilut 1990, 1993a 
i b, 1994, monografia z 1998). Nie wszystkie z przywoływanych prac to pra-
ce kontrastywne, natomiast charakterystyczne jest to, że naukowe „szkiełko 
i oko” zwraca się już nie ku tekstom jako takim (por. np. Gliwiński/marko-
wicz/weigt 1994), ale ku rodzajom tekstów, zwłaszcza tekstów fachowych: 
medycznych, prawniczych (por. berdychowska 1989, 1993, 1994; iluk 1992, 
1998; Grucza 2003, 2004, 2006; weigt 2000 ) i innych (np. sobstyl 1996)8.

w latach dziewięćdziesiątych powstają również stosunkowo liczne prace 
z zakresu tzw. badań międzykulturowych lub też określane przez samych au-
torów jako prace z zakresu przekładoznawstwa (np. badania form grzecznoś-
ciowych: tomiczek 1996, 1997; tomiczek/kucharska 1995; miodek 1994; 
podobnie kucharska 1995; badania deiksy w procesie tłumaczenia: berdy-
chowska 1997, czy też tekstów literackich: wawrzyniak 1991).

translatologiczne badanie tekstów może być traktowane jako rodzaj 
kontrastywności, ale w teorii lingwistyki kontrastywnej translatologii się nie 
uwzględnia, bo stanowi ona odrębny zakres badań. badacze mogą, ale nie 
muszą czerpać z lingwistyki tekstu i często tego nie robią. warto podkreślić, że 
większość prac germanistycznych pisanych jest po niemiecku i jako takie znaj-
dują słaby oddźwięk wśród polskich tekstologów, nie przyczyniają się do roz-
woju dyskusji teoretycznej w Polsce, zazwyczaj również czerpią z odmiennych 
(germanistycznych) tradycji naukowych, posługują się bowiem wypracowaną 
na gruncie germanistycznym metodologią i aparatem pojęciowym.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zainteresowanie badaczy coraz wyraź-
niej skupia się na aspektach genologicznych. wtedy właśnie ukazały się wciąż 
jeszcze monolingwalne badania rodzajów tekstu, np. a. lewandowska (1999) 
bada przysłowia jako gatunek literacki, i. szwed (1999) analizuje listy handlo-
we, j. szczepaniak (1999) dowcipy, k. Drużycki (1999) teksty radiowe, a m. 

8 autorka nie jest wprawdzie germanistką, ale jej praca została ujęta w bibliografii (cze-
chowska-błachiewicz/weigt 2002) i jak najbardziej należy do omawianej tu dziedziny, gdyż 
analizuje polskie i niemieckie ogłoszenia matrymonialne pod kątem nadawcy.
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sosin (1999) graffiti (badania kontrastywne) i in. wymienione prace to w więk-
szości artykuły. wyjątek stanowi dysertacja j. szczepaniaka (2002) poświęcona 
komizmowi.

również pod koniec lat dziewięćdziesiątych, dokładnie w r. 1999, zostaje 
opublikowana praca zbiorowa, napisana pod kierunkiem U. engla, Deutsch-pol-
nische kontrastive Grammatik. jest to pierwsze tak obszerne (całościowe) opraco-
wanie zagadnień z zakresu polsko-niemieckich badań kontrastywnych. i mimo 
iż w tytule mowa jest o gramatyce kontrastywnej, tom pierwszy otwierają dwa 
rozdziały poświęcone kompozycji tekstu i rodzajom tekstu w ujęciu kontra-
stywnym. autorka tych rozdziałów, a. jurasz (1999a i b), porównuje w sumie 
32 różne rodzaje tekstów użytkowych według kryteriów pragmatyczno-komu-
nikacyjnych.

Po roku 2000 polscy germaniści podtrzymują swe zainteresowanie bada-
niem gatunków (w nomenklaturze germanistycznej rodzajów tekstów). Po-
wstają prace poświęcone kolejnym rodzajom tekstu, np. k. waligóra (2002) 
bada statut cechowy, a w. czachur w swojej monografii (2007a) XiX-wieczne 
statuty stowarzyszeń niemieckich. Nie są to jednak prace kontrastywne pol-
sko-niemieckie.

w ramach interlingwalnego kontrastowania rodzajów tekstu od roku 2000 
powstały m.in. prace poświęcone badaniom polskich i niemieckich tekstów re-
klamowych pod kątem wykorzystania w nich przysłów (schatte 2000), pojawi-
ły się analizy ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych (sobstyl 2002), polskich 
i niemieckich ulotek do leków (weigt 2000), listów handlowych, badanych 
głównie pod kątem aktów mowy (szwed 2001, 2003), prospektów turystycz-
nych i ogłoszeń reklamowych branży turystycznej w prasie w Polsce, Niem-
czech i austrii (smykała 2003, 2005, 2006), artykułów naukowych (rolek 2005 
a i b oraz 2006; autorka zaznacza już w tytule, że chodzi o studium kulturowe), 
dalej prace poświęcone kontrastywnej polsko-niemieckiej analizie przysłów 
(lewandowska 2008), tekstów naukowych pod kątem wyrażania w nich po-
dziękowań (mikołajczyk 2008), metafor w dyskursie dotyczącym przystąpienia 
Polski do Ue (miller 2007) i kontrastywnej analizie statutu (czachur 2007b). 
wymienione pozycje to w większości artykuły (z wyjątkiem monografii a. 
lewandowskiej i k. sobstyl), stanowiące analizy tekstologiczne poświęcone 
jakimś określonym aspektom, a nie całościowemu badaniu rodzajów tekstów.

w r. 2005 Z. bilut-Homplewicz i w. Heinemann w swoim artykule An-
merkungen zur germanistischen Textlinguistik in Polen zauważają: „Die kontrastiv 
angelegte textlinguistik bietet einem nichtmuttersprachlichen Germanisten 
ein äußerst breites spektrum von ansatzpunkten und wird mit sicherheit die 
Zukunft dieser Disziplin bestimmen” [„kontrastywna lingwistyka tekstu ofe-
ruje germaniście, którego językiem ojczystym nie jest język niemiecki, wyjąt-
kowo szerokie spektrum możliwości badawczych i z pewnością będzie wyzna-
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czać w przyszłości kierunki rozwoju tej dyscypliny”] i słusznie konkludują, że 
„kontrastive textlinguistik noch in ansätzen steckt, weil in den meisten kon-
trastiven arbeiten von polnischen Germanisten lediglich einzelne lexikalische 
Phänomene im sprachsystem diskutiert werden” [„kontrastywna lingwistyka 
tekstu znajduje się dopiero na początku swej drogi rozwoju, gdyż w większo-
ści kontrastywnych prac polskich germanistów uwaga badaczy skupia się na 
analizie pojedynczych zjawisk leksykalnych w ramach systemu języka”] (Hei-
nemann/bilut-Homplewicz 2005: 244; tłum. m.s.).

Podsumowując można stwierdzić, że zdiagnozowane w 2005 roku „po-
czątki” kontrastywnej lingwistyki tekstu wciąż są jeszcze raczej początkami, 
ale możliwości rozwoju tego kierunku badań wydają się coraz większe9.

4. rozwój lingwistyki tekstu w Niemczech ze szczególnym 
uwzględnieniem kontrastywnych badań tekstologicznych
można powiedzieć, że rozwój germanistycznej kontrastywnej lingwistyki 
tekstu przebiegał w Polsce w trzech etapach: zapoczątkowana pod koniec lat 
osiemdziesiątych, w latach dziewięćdziesiątych analizowała pojedyncze prob-
lemy kompozycji tekstów i teksty (zwłaszcza fachowe) jako zjawiska całościo-
we, od końca lat dziewięćdziesiątych do dzisiaj badania skupiają się na zagad-
nieniach z zakresu genologii lingwistycznej.

rozwój tej dyscypliny językoznawstwa w Niemczech przebiegał podobnie, 
tyle że w stosunku do badań germanistycznych w Polsce z pewnym wyprze-
dzeniem czasowym i – jeśli chodzi o kwantytatywną ocenę badań – z dużo 
większym rozmachem. Zresztą Niemcy (i kraje niemieckojęzyczne) uznawa-
ne są za kolebkę lingwistyki tekstu, również w zakresie badań kontrastyw-
nych. Na przełomie tysiącleci o bilans tych badań pokusił się zespół uczonych 
z Uniwersytetu w salzburgu w ramach projektu ‘kontrastive textologie’ (eck-
krammer/Hödl/Pöckl 1999). Z opracowanego raportu wynika, że najczęściej 
badań kontrastywnych dokonuje się na parze języków angielski – niemiecki, 
najwięcej prac z zakresu tekstologii kontrastywnej opublikowano pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych10, najlepiej zbadane rodzaje tekstów to tzw. teksty użyt-
kowe i teksty naukowe (por. Pöckl 1999). o prawdziwym rozkwicie badań 
kontrastywnych można bez przesady mówić pod koniec ubiegłego tysiąclecia. 
Zanotowały one bowiem wtedy największy wzrost, „[...] przy czym zakres ich 
przedmiotów, a zwłaszcza podlegające porównaniu wspólnoty językowe ogra-

9 Na marginesie dodam, że z moich doświadczeń wynika, iż porównywanie (badania kon-
trastywne), także kontrastowanie tekstologiczne, cieszy się wśród studentów ciągłym zaintere-
sowaniem i dość często stanowi przedmiot prac dyplomowych (nie tylko w Polsce).

10 Projekt zakończył się w 1999 r., tak więc nie obejmuje późniejszego rozwoju tej dyscy-
pliny.
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niczają się do kilku, głównie skandynawskiej lub germańskiej proweniencji. 
Dopiero w latach dziewięćdziesiątych częściowo nadrobiono opóźnienia w za-
kresie romanistycznych prac kontrastywnych, choć w dalszym ciągu to języ-
koznawstwo jest kopciuszkiem pod względem analiz kontrastywnych” (eck-
krammer 2002: 5111). autorzy wspomnianego wcześniej opracowania określają 
wprawdzie stan rozwoju tej dyscypliny jako „embrionalny” (por. Pöckl 1999: 
18), jednak jej dorobek w porównaniu z dorobkiem polskiej germanistycznej 
tekstologii kontrastywnej jest imponujący, zwłaszcza w zakresie kontrastowa-
nia różnych rodzajów tekstów. Na gruncie nauki niemieckiej powstało wiele 
kontrastywnych opracowań genologicznych12, począwszy od krótkich analiz 
pojedynczych, mocno skonwencjonalizowanych rodzajów tekstu, takich jak 
nekrologi (reiß 1977/78, eckkrammer/Divis-kastberger 1996), ulotki do le-
karstw (eckkrammer 1998a), przepisy kulinarne (Hödl 1999), prognozy po-
gody (spillner 1997), listy (büchle 1991), instrukcje obsługi (kussmaul 1990, 
ebert/Hundt 1997), ogłoszenia matrymonialne (eckkrammer 1998b) i in., po 
szeroko zakrojone badania obejmujące całe dziedziny komunikacji (s. Göpfe-
rich (1995), Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie 
– Kontrastierung – Translation [Rodzaje tekstów w naukach przyrodniczych i techni-
ce. Pragmatyczna typologia – kontrast – translacja], k. adamzik (2001), Kontrastive 
Textologie. Untersuchungen zur deutschen und französischen Sprach- und Literaturwis-
senschaft [Tekstologia kontrastywna. Badania niemieckiego i francuskiego językoznawstwa 
i literaturoznawstwa], m. Drescher (2002), Textsorten im romanischen Sprachvergleich 
[Rodzaje tekstów w tradycji romanistycznego językoznawstwa porównawczego] lub D. 
kaiser (2002), Wege zum wissenschaftlichen Schreiben. Eine kontrastive Untersuchung 
zu studentischen Texten aus Venezuela und Deutschland [Rozwój kompetencji pisania 
tekstów naukowych. Badanie kontrastywne tekstów pisanych przez studentów z Wenezueli 
i	Niemiec]).

trzy ostatnie wymienione pozycje ukazały się w serii Textsorten [Rodzaje 
tekstu] wydawanej w latach 2000-2002 przez wydawnictwo stauffenberg (red. 
k. adamzik, G. antos i w. Heinemann). w sumie w ramach serii opubliko-
wano siedem pozycji książkowych, od ogólnych rozważań o rodzajach tekstu, 
poprzez rozprawy o ich specyfice kulturowej, a także na temat tekstu i dyskur-
su i ich roli w komunikacji w przestrzeni publicznej, aż po badania konkret-
nych rodzajów tekstu i obszarów komunikacji (por. powyżej). ostatni tom, 
jaki ukazał się w tej serii, poświęcony był wiadomościom emailowym jako 
rodzajowi tekstu i formie komunikacji. w ramach serii ukazywały się zarów-
no monografie, jak i antologie. seria stanowiła bazę do dyskusji i współpracy 

11 tłumaczenie tego artykułu w tomie pierwszym.
12 Gwoli ścisłości należy dodać, że wymienione prace (podobnie jak w germanistyce pol-

skiej) często skupiają się na wybranych pojedynczych aspektach, choć nie brakuje wśród nich 
również całościowych analiz poszczególnych rodzajów tekstu.
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w dziedzinie genologii lingwistycznej, a jej wydawcy postawili sobie również za 
cel udoskonalenie przepływu informacji dotyczących najnowszych badań z tej 
dziedziny pomiędzy naukowcami niemieckimi i – co szczególnie ważne – ich 
kolegami z zagranicy, po to, by ułatwić tworzenie grup roboczych zajmujących 
się badaniami kontrastywnymi.

między innymi język prasy stanowi od wielu lat przedmiot badań takiej 
właśnie grupy roboczej, powołanej do życia na Uniwersytecie w landau. 
Prace kontrastywne dotyczyły początkowo przede wszystkim pary języków 
niemiecki – francuski (Frenkel/lüger/woltersdorff  2004), ale późniejsze wy-
dawnictwa uwzględniają także inne języki i inne punkty ciężkości, np. zmiany 
w prasie regionalnej (Hammer/lüger 2005) czy też kontrastowanie mediów 
i medialnych rodzajów tekstu (lüger/lenk 2008). ta ostatnia pozycja ukazała 
się pod znamiennym tytułem Kontrastive Medienlinguistik [Kontrastywna lingwisty-
ka mediów].

oczywiście powyższe prace stanowią tylko przykłady aktywności niemie-
ckich tekstologów i mają jedynie zobrazować osiągnięcia lingwistyki tekstu 
w Niemczech.

5. Podsumowanie
Fakt, że dorobek polskich germanistów jest w omawianym tu zakresie raczej 
skromny, nie dziwi, biorąc pod uwagę wąskie grono polskich tekstologów-
germanistów; poza tym wyżej wymienione niemieckojęzyczne prace to studia 
kontrastywne, w których teksty niemieckie porównuje się z tekstami w róż-
nych językach (zwłaszcza angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i in.). 
Prace polskie to raczej pojedyncze artykuły, w których bada się jakiś określony 
aspekt, np. składnię, deiksę. Niewiele jest wciąż prac poświęconych całościo-
wej analizie określonego rodzaju tekstu, zaś niemieckie to obszerne monogra-
fie lub tomy zbiorowe wydawane przez znanych tekstologów. o silnej pozycji 
lingwistyki tekstu, genologii lingwistycznej, w tym także badań kontrastywnych 
w Niemczech decyduje nie tylko ilość, jakość i zakres badań (całe obszary ko-
munikacji), ale także w dużej mierze fakt, że większość tych prac została opub-
likowana (również, a czasem wyłącznie) w języku niemieckim i w ten sposób 
weszła (także) do dorobku germanistyki (prace kontrastywne siłą rzeczy do-
tyczą przynajmniej dwóch języków, kultur, rzeczywistości pozajęzykowych). 
badania kontrastywne podejmowane przez polskich germanistów wzbogacają 
dorobek światowej myśli germanistycznej, w małym stopniu natomiast trady-
cje polskiej tekstologii. Z opublikowanych dotychczas w Polsce monografii 
polonistycznych poświęconych lingwistyce tekstu i genologii lingwistycznej 
żadna nie porusza kwestii kontrastywności (por. boniecka 1999, wilkoń 2002, 
witosz 2005, Żydek-bednarczuk 2005). Zagadnienia tego nie porusza się także 
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w antologii D. ostaszewskiej i b. cudaka (2008). Znamienny wyjątek stanowią 
tu prace a. Duszak, która wprawdzie nie jest germanistką, ale w swoich teks-
tach bardzo często odwołuje się do prac niemieckich lingwistów i w związku 
z tym nie powinna zostać pominięta w tej próbie podsumowania dorobku 
kontrastywnych badań tekstologicznych w Polsce, tym bardziej że zajmuje się 
ona również badaniami międzykulturowymi (por. np. Duszak 1998).

Poza tym badania kontrastywne, zwłaszcza całościowe kontrastowanie ro-
dzajów tekstu bądź obszarów komunikacji, to jednak wyzwanie nie dla poje-
dynczych uczonych, a dla zespołów badaczy, czasem z udziałem specjalistów 
z różnych dziedzin. Niemieccy lingwiści dostarczają doskonałych przykładów 
na efektywną pracę zespołową nad określonymi projektami badawczymi (por. 
dane wyżej). ważne jest jednak uświadomienie sobie celowości takich dzia-
łań. czemu ma służyć dany projekt? Zazwyczaj wymierne korzyści z takiego 
projektu – przeprowadzanego za pomocą metod badawczych lingwistyki teks-
tu – czerpie przekładoznawstwo czy metodyka nauczania języków obcych. 
Najnowszy trend w lingwistyce tekstu, aby tekst (rodzaj tekstu) zawsze badać 
w kontekście innych tekstów (w dyskursie) oznacza jeszcze większy nakład 
pracy i wzmożoną konieczność dyskusji o celach, metodach i modelach ana-
lizy. owo zorientowanie na dyskurs widoczne jest już również w lingwistyce 
tekstu w Polsce. badania nad dyskursem stanowiły temat przewodni tegorocz-
nej konferencji stowarzyszenia Germanistów Polskich; w 2008 roku ukazał 
się pierwszy numer rocznika „tekst i dyskurs – text und Diskurs”, który chce 
być platformą dyskusji dla wszystkich neofilologii i „ma umożliwić pogłębio-
ną debatę [...] nad tekstem i dyskursem w ujęciu synchronicznym, diachro-
nicznym, historycznym, kontrastywnym, interkulturowym, translatorycznym 
i glottodydaktycznym” (fragment przedmowy w numerze 1).

jeśli chodzi o kontrastowanie dyskursów (w duchu lingwistyki), to dorobek 
naukowy lingwistyki w Polsce w tym zakresie można podsumować dwojako: 
nie opublikowano na razie żadnej pracy prezentującej wyniki interlingwalnego 
kontrastowania dyskursów i przedstawiono już wiele prac z tego zakresu. jest 
to oczywiście sprzeczność. wszystko zależy bowiem od tego, jak zdefiniujemy 
pojęcie dyskurs (o różnicach w rozumieniu tego terminu por. np. warnke 2000, 
Heinemann 2005, różnice w wykładni polskiej i niemieckiej por. bilut-Hom-
plewicz, w druku). Na gruncie niemieckim powstało już kilka analiz dyskur-
sów, np. dyskurs dotyczący tożsamości narodowej w austrii (wodak/de cilia/
reisigl/liebhart/Hofstätter/kargl 1998), antysemityzmu w austrii (wodak/
Nowak/Pelikan/Gruber/de cilia/mitten (ed.) 1990), dyskurs dotyczący uży-
cia anglicyzmów i ich odbioru (spitzmüller 2005), dyskurs dotyczący energii 
jądrowej (jung 1994), dyskurs dotyczący „polityki i języka zbrojeń” (wenge-
ler 1992), imigracji (wengeler 2003; jung/wengeler/böke (ed.) 1997; a także 
jung/Niehr/böke 2000) i reformy ortografii (stenschke 2005). Nie są to jed-
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nak analizy kontrastywne. kontrastywne analizy poszczególnych płaszczyzn 
dyskursu w lingwistyce niemieckiej obejmowały dotychczas głównie schematy 
argumentacji (np. wengeler 2000) i metafory (musolff  2003). warto również 
nadmienić, że ostatnie lata to intensywny rozwój metodologii lingwistycznej 
analizy dyskursu (por. głównie warnke/spitzmüller 2008 i warnke 2007).

Podsumowując powyższe rozważania, chciałabym podkreślić, że polska 
myśl germanistyczna stara się na bieżąco dotrzymać kroku ogólnym germani-
stycznym trendom. obecnie staramy się nadrobić braki w zakresie kontrastyw-
nej genologii lingwistycznej, coraz śmielej podejmujemy tematykę dyskursu 
i tzw. ‘nowych mediów’ (również w wymiarze interlingwalnym czy między-
kulturowymi), ale owo „pozostawanie na bieżąco” zarówno w stosunku do 
nauki w leżącej dalej na zachód części europy, jak i wobec kolegów „po fachu” 
z polskich uczelni jest utrudnione brakiem dostępu do bieżących informacji, 
brakiem aktualnych bibliografii (najlepiej dostępnych za pośrednictwem in-
ternetu), a także wciąż niewielkim przepływem informacji między filologiami. 
Niniejsza publikacja stanowi drobną próbę usprawnienia przepływu informa-
cji w ramach tzw. „kontrastowania interlingwistycznego” (por. bilut-Homple-
wicz 2008: 484 i nast.), w którym chodzi o porównanie analogicznych obsza-
rów dwu lub więcej kultur naukowych, ich głównych tradycji, dorobku i stanu 
badań w celu udostępnienia i upowszechnienia wyników badań tej dyscypliny 
badaczom z innych krajów.
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