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WielonurtowoyÂ
polonistycznych badaÍ jÆzykoznawczych.
Próba typologii
Uwagi wstÆpne
Wielonurtowoœý to sâowo, które nie zostaâo odnotowane w polskich sâownikach języka ogólnego1, choý jest akceptowalne i oddaje potencję języka.
Utworzyâam je, posâugujĊc się mechanizmem analogii, waůnym dla opisu nie
tylko poziomu sâowotwórczego. Mamy przecieů w powszechnym uůyciu wieloaspektowoœý, wielofunkcyjnoœý, wielojęzycznoœý czy wielogâosowoœý. Semantycznie
najbliůej wielonurtowoœci do zapisanej i utrwalonej leksykograficznie wielokierunkowoœci – uznaâam jednak, ůe w tym przypadku podstawa, czyli przymiotnik wielokierunkowy o znaczeniu ‘reprezentujĊcy róůne kierunki, tendencje,
prĊdy, dotyczĊcy wielu zagadnieľ’ (USJP)2, nie oddaje tego, co jest przedmiotem moich rozwaůaľ. Chodzi mi bowiem bardziej o wieloœý kategorii
porzĊdkujĊcych wspóâczesne polskie językoznawstwo polonistyczne niů
o pokazanie kierunków, w których się ono rozwija czy podĊůa. Przyjmuję zatem perspektywę obserwatora, który próbuje przyporzĊdkowaý wybranym
kategoriom to, co dzieje się w polskim językoznawstwie polonistycznym.

1 Rejestruje je jedynie Sâownik bibliograficzny języka polskiego Jana Wawrzyľczyka (Wawrzyľczyk 2010), poœwiadczajĊc uůycie w jednym tylko ŭródle. W Narodowym Korpusie Języka
Polskiego wyszukiwarka Pelcra wskazuje pięý uůyý pochodzĊcych z dwóch tekstów.
2 Wykaz ŭródeâ i stosowanych skrótów podaję na koľcu artykuâu w sekcji Ŭródâa.
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ZasadĊ etykietowania jako pewnej operacji intelektualnej jest to, ůe dokonuje
się ono niejako post factum (facta to w tym przypadku badania lingwistyczne)
i jest dziaâaniem zewnętrznym wobec prac badawczych.
Celem prezentowanego tekstu nie jest oczywiœcie umieszczenie kaůdego
typu badaľ polonistycznych w przeznaczonej dla nich szufladce – to z pewnoœciĊ by się nie udaâo; chodzi raczej o zbudowanie owej „wirtualnej szafy”,
jej zaprojektowanie (wedâug subiektywnych, lecz uzasadnionych kryteriów),
rozmieszczenie „póâek” i „szuflad”, czyli stworzenie i nazwanie przestrzeni
badawczych; kolejnym zadaniem byâoby jej wypeânienie, „poukâadanie” istniejĊcych typów prac w odpowiednich miejscach. Tak zamierzony tekst zakâada, ůe moůliwy i potrzebny jest taki katalog, ůe praca nad nim nie jest
marnotrawstwem czasu i energii. Zabieg ten nie jest z pewnoœciĊ „szaleľstwem katalogowania” (por. Eco 2009), lecz jedynie próbĊ wyodrębnienia
i nazwania kategorii, wedâug których moůna by opisaý wspóâczesne polskie
językoznawstwo polonistyczne.
Nazwy szuflad, czyli jak porzdkowaÂ?
Materiaâ do moich rozwaůaľ nie pochodzi li tylko z obserwacji uczestniczĊcej – uzupeâniâam go znaczĊco danymi pochodzĊcymi z ogólnopolskiej
listy mailingowej ling3, której jestem od wielu lat czâonkiem, oraz danymi
z róůnego rodzaju opracowaľ podsumowujĊcych (zob. np. projekt „Języka
Polskiego” zatytuâowany Dwadzieœcia pięý lat badaľ nad polszczyznĊ: 1989–2014,
którego rezultaty opublikowane zostaây w zeszytach 1–2 rocznika XCV
z 2015 roku, czy materiaâ z jubileuszowej sesji Komitetu Językoznawstwa
PAN pt. Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badaľ i perspektywy rozwoju – Grochowski 2012). O ile jednak wspomniane opracowania przyjmujĊ okreœlonĊ
wyraŭnie perspektywę oglĊdu, o tyle ja chciaâabym się pokusiý o wskazanie
kilku kategorii porzĊdkujĊcych, które majĊ zdecydowanie bardziej pojemny
i ogólny charakter.
Opracowanie Komitetu Językoznawstwa PAN jest w zasadzie zbiorem tekstów przygotowanych przez wybitnych polskich językoznawców (m.in. przez

3 Lista jest ogólnopolskim forum, którego celem jest rozpowszechniane wszelkich informacji na temat tzw. wydarzeľ lingwistycznych: konferencji, seminariów, warsztatów, referatów (zob. http://lists.nlp.ipipan.waw.pl/mailman/listinfo/ling). Obecnie lista liczy 935 subskrybentów.
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Macieja Grochowskiego, Jerzego Baľczerowskiego, Krystynę KleszczowĊ,
Janusza Siatkowskiego), którzy prezentujĊ stan uprawianej przez siebie subdyscypliny (np. artykuâ Krystyny Kleszczowej Polskie badania sâowotwórcze
u progu XXI wieku), stosowanĊ metodę (np. artykuâ Jerzego Baľczerowskiego
Metoda aksjomatyczna w językoznawstwie polskim) bĊdŭ dzieâo, któremu poœwięcili
znacznĊ częœý swojego naukowego ůycia – tu np. artykuâ Janusza Siatkowskiego OsiĊgnięcia Polski w zakresie badaľ nad „Ogólnosâowiaľskim atlasem językowym”. Brak natomiast wskazania jakiejœ nadrzędnej kategorii porzĊdkujĊcej
(bo nie taki byâ cel autorów opracowania). Z kolei projekt naukowy redakcji
„Języka Polskiego” podporzĊdkowany zostaâ œciœle wydzielonym polom badawczym, wynikajĊcym w znacznej mierze z przyjęcia strukturalistycznej
perspektywy opisu języka: znajdziemy tam bowiem prezentację dokonaľ językoznawstwa polonistycznego między innymi w zakresie skâadni, fonologii,
fleksji czy sâowotwórstwa.
Proponowany przeze mnie zestaw przykâadowych kategorii, które mogâyby posâuůyý jako kryteria porzĊdkujĊce obraz wspóâczesnego językoznawstwa polonistycznego, naleůaâoby nazwaý minimalistycznym. PosâugujĊc się
tak wyodrębnionymi, ogólnymi kategoriami, daâoby się, juů na niůszych piętrach podziaâu, dokonaý typologii badaľ polonistycznych. Oczywiœcie propozycja ta nie ma nic wspólnego ze œcisâĊ taksonomiĊ dyscyplin naukowych.
Uůycie okreœlenia kategoria obliguje do wyjaœnienia, co przez nie rozumiem,
poniewaů termin ten jest rozmaicie pojmowany w róůnych dyscyplinach.
Zdarza się nawet, ůe w obrębie subdyscyplin językoznawczych inaczej się go
postrzega. Doœý wspomnieý o strukturalistycznych kategoriach gramatycznych (np. aspekt, przypadek, liczba), kategoriach sâowotwórczych (np. nazwy
miejsc, nazwy narzędzi) czy kategoriach w językoznawstwie kognitywnym
(np. kategorie radialne, rozmyte, homologiczne, schematyczne).
Dla potrzeb niniejszego tekstu konieczne jest „odterminologizowanie” rozumienia kategorii. Zabieg taki jest moůliwy tylko przez odwoâanie się do
pierwotnego, filozoficznego jej pojmowania. Barbara Skarga pisze tak:
myœl ludzka w róůnych okresach swego rozwoju zdradza wyraŭnĊ tendencję do organizowania problemów wokóâ pewnych pojęý, które nazywam kategoriami, (…) te kategorie nie sĊ niezmiennie wâaœciwe naszemu
intelektowi i nie majĊ charakteru ani powszechnoœci, ani koniecznoœci,
a jednak majĊ dostateczny zasięg, by tę myœl ukierunkowaý. Nie majĊ
formalnego charakteru, ale na ogóâ wysoki stopieľ ogólnoœci, pozwalajĊcy na zastosowanie w róůnych dziedzinach wiedzy (Skarga 1989, 107).
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KierujĊc się takim rozumieniem kategorii, jakie proponuje Skarga, przyjęâam zestaw, który byâ kompasem orientujĊcym moje myœlenie. Koniecznie
naleůy teů pamiętaý, ůe zestaw kategorii nadrzędnych skonstruowany zostaâ
dla potrzeb językoznawstwa polonistycznego uprawianego w kraju, poniewaů nie dysponuję peânymi danymi na temat polonistycznych badaľ językoznawczych prowadzonych za granicĊ. Nie braâam teů pod uwagę projektów
badawczych mieszczĊcych się w ramach tzw. językoznawstwa ogólnego (dlatego nie uwzględniaâam konferencji typu Gramatyka i korpus). Waůna jest
jeszcze jedna uwaga: zgodnie z proponowanĊ w tym artykule zasadĊ opisu
kaůde przedsięwzięcie naukowe moůe, czy wręcz powinno, byý opisywane
z uwzględnieniem kaůdej wyróůnionej kategorii – dopiero wówczas uzyskamy peâny, wielostronny obraz danego nurtu badawczego. Moim zamiarem
jest stworzenie typologii, nie klasyfikacji – jestem zresztĊ przekonana, ůe
stworzenie œcisâej klasyfikacji jest niemoůliwe.
Zgromadzony materiaâ (ten z listy ling) pochodzi z roku 2015 i pierwszego
póârocza roku 2016. Po wnikliwej analizie zdecydowaâam się wyodrębniý
trzy nadrzędne kryteria porzĊdkujĊce.
Metodologia i metoda
Jak wiadomo, wspóâczesne dziaâania lingwistyczne rozgrywajĊ się gâównie
na dwóch polach: strukturalistycznym – ze wszystkimi modyfikacjami, które
powodujĊ, ůe mówi się czasem o poststrukturalizmie – i antropologicznym –
tak okreœla się te nurty, które wâĊczajĊ do badaľ aspekt semantyczno-komunikacyjny, czyli kognitywizm i pragmalingwistykę (zob. np. Kiklewicz
2007). Mam œwiadomoœý, ůe taki podziaâ językoznawczych obszarów zainteresowaľ jest znacznym uproszczeniem, bo w obrębie wymienionych paradygmatów badawczych istnieje wiele kierunków majĊcych swojĊ specyfikę.
Wydaje się jednak, ůe tak „grube” rozróůnienie jest wyraŭnie widoczne
w większoœci dokonaľ i zamierzeľ dzisiejszej lingwistyki.
W obrębie rozróůnieľ metodologicznych mieœci się teů wydzielenie poziomów języka podlegajĊcych analizie: mam na myœli gramatykę, semantykę
i pragmatykę, poniewaů ich opis wymusza podporzĊdkowanie się odmiennym metodologiom i obliguje do wyboru okreœlonych narzędzi. Wszystkie te
typy analiz sĊ reprezentowane w polskich badaniach lingwistycznych. Przykâadem strukturalistycznie zorientowanych badaľ systemu gramatycznego
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moůe byý konferencja pt. Badanie walencji czasownika w krajach sâowiaľskich
wczoraj i dziœ4. Termin pojawiajĊcy się w tytule narzuca metodologię i wynika
z metodologii. Nurt semantyczny reprezentuje wydarzenie pt. Sympozjum semantyczne „Czâowiek – język – rzeczywistoœý” zorganizowane z okazji 35-lecia
konwersatorium Kierunki wspóâczesnej semantyki5, badawcze zainteresowanie
pragmatykĊ realizuje zaœ konferencja pt. Demokratyzacja debaty publicznej. Zagadnienia teoretyczne i badania dyskursu6. Podaâam tylko przykâady – moůna by
tu wymieniý wiele projektów naukowych, które bardziej lub mniej eksplicytnie nawiĊzujĊ do wybranej metody badawczej mieszczĊcej się w okreœlonym
paradygmacie.
PiszĊc o metodzie i metodologii, warto pamiętaý, ůe rozróůnienie zakresów znaczeniowych leksemów metoda, metodyka i metodologia ciĊgle nie jest
proste. Namacalnym dowodem wĊtpliwoœci jest notka zamieszczona na
stronie Poradni Językowej PWN7, w której odpowiedŭ na pytanie o rozróůnienie semantyczne pomiędzy zakresami tych wyrazów pokazuje, ůe równieů
eksperci majĊ z tym problem. IstniejĊce wahania ilustruje takůe wskazówka
w Sâowniku poprawnej polszczyzny (Markowski 1999), gdzie w haœle metoda
ostrzega się: „Niepoprawnie zastępowane wyrazem: metodologia”).
Wydaje się zatem w peâni uzasadnione uůycie kategorii metodologia takůe do
rozróůnienia metod (narzędzi) badawczych, jakimi posâugujĊ się poloniœci.
Z tego powodu wâaœnie wydzieliâam caâĊ, wcale nie maâĊ, grupę prac reprezentujĊcych tak zwanĊ lingwistykę korpusowĊ – i tu moůna podaý przykâadowo następujĊce projekty: Korpus języka polskiego XVII i XVIII wieku (do roku
1772) w IJP PAN; KORBA (Korpus Barokowy – projekt realizowany w IJP
PAN); korpus polszczyzny XVI wieku (realizowany w toruľskiej pracowni
IBL PAN); korpus polszczyzny (częœci) XIX wieku (realizowany na Wydziale

4 Konferencja zorganizowana przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Poâudniowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Slovanský ústav Akademie vĕd þeské republiky odbywaâa się 9–
11.06.2016 r. w Warszawie. Zob. np.: http://www.slu.cas.cz/cinnost/walencja-prog.pdf [dostęp: 6.11.2016].
5 Sympozjum zorganizowane przez Wydziaâ Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbywaâo się 18–19.04.2013 r. Zob. np.: http://ijp.uw.edu.pl/aktualnosci/-/blogs/sympozjum-se
mantyczne-czlowiek-%E2%80%93-jezyk-%E2%80%93-rzeczywistosc-18-19-04-2013-r- [dostęp: 6.11.2016].
6 Konferencja organizowana przez Wydziaâ Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu áódzkiego odbywaâa się 18–19.04.2016 r. Zob. np.: http://www.zbks.uni.lodz.pl/wp-content/up
loads/2016/03/Demokratyzacja-debaty-publicznej_PROGRAM-KONFERENCJI.pdf [dostęp: 6.11.2016].
7 Dostępna pod adresem: http://sjp.pwn.pl/slowniki/metoda.html [dostęp: 16.06.2016].

140

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2016 • 2 (18)

Polonistyki UW; powstanie w jego ramach model diachroniczny polskiej
fleksji – Automatyczna analiza fleksyjna polszczyzny XIX wieku). Tworzenie korpusów i badania prowadzone z ich wykorzystaniem stanowiĊ dynamicznie
rozwijajĊcy się nurt w językoznawstwie polonistycznym. Warto podkreœliý,
ůe sĊ to zwykle prace prowadzone w kooperacji ze specjalistami technologii
informatycznych. Naleůy teů wspomnieý, ůe metody cyfrowe zaczynajĊ byý
stosowane coraz częœciej, niezaleůnie od tego, czy dotyczĊ materiaâu wspóâczesnego, czy dawnego, zob. np. ubiegâoroczne warsztaty Bibliografia jako narzędzie w humanistyce cyfrowej i konferencja Humanistyka cyfrowa – badanie tekstów,
obrazów i dŭwięku8. Przedstawiona wieloœý metodologii (rozumiana takůe jako
róůnorodnoœý metodyczna) dowodzi, ůe to kryterium stanowi istotny element charakteryzujĊcy prowadzone prace.
KolejnĊ, w naturalny wręcz sposób narzucajĊcĊ się kategoriĊ porzĊdkujĊcĊ
jest temat podejmowanej eksploracji językoznawczej.
Temat
Temat wywodzi się z zupeânie innego porzĊdku, przy czym rozumiem go
tutaj w sposób narracyjny, który na gruncie językoznawstwa wyraůa się
w terminie pola tematyczne. Wydaje się (choý nie dysponuję konkretnymi danymi liczbowymi), ůe pojawiâa się wręcz moda na konferencje czy badania
tematyczne. Wœród tematów wydarzeľ językoznawczych anonsowanych na
liœcie ling pojawiây się na przykâad takie: region, nieokreœlonoœý, sport, podróů, dziecko. Tego typu projekty w ůaden sposób nie ograniczajĊ badacza
metodologicznie czy ŭródâowo – waůne, aby w dowolnie wybrany sposób
opisaý danĊ kategorię pojęciowĊ, przy czym materiaâ ma oczywiœcie charakter językowy – pochodzi z języka ogólnego bĊdŭ z tekstów literackich. Ta
kategoria porzĊdkujĊca jest o tyle waůna, ůe czasami staje się ona poczĊt

8 Warsztaty zorganizowane przez Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach
prac Grupy Roboczej DARIAH-PL „Filologia cyfrowa” odbyây się 29.02.2016 r. Zob. np.:
http://chc.ibl.waw.pl/pl/program-warsztatow-bibliografia-jako-narzedzie-w-humanistyce-cyfrowej/ [dostęp: 6.11.2016]. Z kolei konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Marii
Curie-Skâodowskiej w Lublinie, we wspóâpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyůszego, pod patronatem DARIAH-PL w ramach cyklu „Nowoczesne technologie w badaniach
humanistycznych” odbyâa się 26–27.11.2015 r. Zob. np. http://www.umcs.pl/pl/kalendarzwydarzen,1499,konferencja-humanistyka-cyfrowa-badanie-tekstu-obrazu-i-dzwieku,25475.cht m
[dostęp: 6.11.2016].
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kiem, punktem wyjœcia tworzenia się nowej subdyscypliny językoznawczej,
która poczĊtkowo odróůnia się tylko tematem, stopniowo zaœ konstruuje zestaw cech specyficznych, w którym mieszczĊ się takůe okreœlone narzędzia
badawcze. Wydaje się, ůe tak się staâo z aksjolingwistykĊ czy teolingwistykĊ –
wyrosây one wâaœnie z zainteresowania takimi tematami jak leksyka dotyczĊca wartoœci (zob. np. prace Jadwigi Puzyniny 1992, 2013) czy sâownictwo religijne. Warto przypomnieý teů, ůe za zaczyn teolingwistyki uwaůa się konferencję tematycznĊ zorganizowanĊ przez Irenę BajerowĊ, potem – w 1988
roku – ukazaâ się tom poœwięcony tej problematyce (Karpluk, Sambor
1988). Wiadomo, ůe sâowiaľska teolingwistyka zaczęâa się ksztaâtowaý na
przeâomie XX i XXI wieku, ale na gruncie polskim zapoczĊtkowaây jĊ wâaœnie prace na temat leksyki religijnej.
Nowo tworzĊce się subdyscypliny językoznawcze nie tylko zakreœlajĊ wâasne pola, ale takůe wâĊczajĊ w swój zakres te nurty myœlenia, które co prawda
przynaleůĊ do innych lingwistycznych obszarów, ale mogĊ byý zaaplikowane
w rodzĊcych się subdyscyplinach. Tak staâo się na przykâad z mediolingwistykĊ, w której – jak piszĊ autorki antologii Język w mediach – moůna wskazaý
takie oto:
nurty wyznaczajĊce lingwistyczne myœlenie o języku w mediach: socjolingwistyka (…), teoria tekstu (…) genologia (…), stylistyka (…), badania
o orientacji systemowej (…), pragmalingwistyka, teoria językowego obrazu œwiata, statystyka, onomastyka (Kita, Loewe 2014, 9).

Jak więc widaý, ta kategoria (tematycznoœý) implikuje interdyscyplinarnoœý, czy raczej moůe transdyscyplinarnoœý, o której Ryszard Nycz pisze tak:
o wiele bardziej interesujĊcĊ perspektywę ukazujĊ (…) badania nie inter-,
ale transdyscyplinowe: zmierzajĊ one do (…) identyfikacji powinowactw
przedmiotowo-problemowych idĊcych w poprzek istniejĊcych granic
dyscyplinowych, z drugiej zaœ – do uchwycenia historycznych procesów
ksztaâtowania i transformacji sztuk i nauk (za: Kita 2012, 24).

Na poziomie tematycznym najbardziej chyba uwidacznia się specyfika badaľ polonistycznych. Przywoâuję tu stosunkowo mâode dziedziny językoznawstwa, ale nie wolno zapominaý, ůe przyczynĊ wyodrębnienia się utrwalonych juů dzisiaj dyscyplin w większoœci byâo wâaœnie zróůnicowanie
tematyczne: wyraŭnym tego przykâadem jest onomastyka.
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Z odmiennego poziomu, który moůna by nazwaý warsztatowym, pochodzi
następna, istotna kategoria porzĊdkujĊca badania językoznawcze – ŭródâa.
nróda
SpecyfikĊ badaľ lingwistycznych w ogóle (nie tylko polonistycznych) jest
ich niezbywalny zwiĊzek z konkretnym, zgromadzonym w dowolny, lecz
uzasadniony sposób materiaâem językowym. Od lat trwajĊ w polskim œrodowisku językoznawczym nierozstrzygalne, jak myœlę, spory na temat, jaka
dokumentacja językowa uprawomocnia czynione konstatacje i uwiarygodnia
wnioski: sâownik czy tekst. Spór ten przestaje byý aktualny nie tylko z powodów merytorycznych, ale przede wszystkim dlatego, ůe pojawiây się nowe
typy ŭródeâ (korpusy) czy nowe typy tekstów (multimodalne komunikaty
medialne).
WyznaczajĊc ŭródâa jako kategorię porzĊdkujĊcĊ, miaâam takůe na myœli jej
niejako „piętrowy” charakter: chodzi mi bowiem nie tylko o to, skĊd, w sensie technologicznym, pozyskiwany jest materiaâ (sâownik, tekst czy korpusy
tekstów), ale przede wszystkim o to, czy przedmiotem badaľ jest język postrzegany jako wâaœciwoœý zbiorowa, czy indywidualna. W badaniach problem ten przekâada się na pytanie: czy przedmiotem refleksji lingwistycznej
w równym stopniu co język ogólny powinien byý język wybitnych twórców?
Zgromadzony przeze mnie materiaâ pozwala sĊdziý, ůe zapoczĊtkowane
u progu XX wieku badania języka pisarzy majĊ się dobrze i stanowiĊ waůny
element polonistycznych badaľ językoznawczych, czego dowodem sĊ na
przykâad cykliczne konferencje organizowane przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynaâa Stefana Wyszyľskiego poœwięcone wâaœnie językowi pisarzy9.
Odrębnym problemem jest przynaleůnoœý chronologiczna ŭródeâ (dawne
i wspóâczesne). To wâaœnie ŭródâo jako kryterium daje powód do wyodrębniania językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego (choý coraz częœciej ten podziaâ się zaciera). Wymienione i omówione pokrótce cechy ŭró
9 Dotychczas w ramach cyklu odbyây się konferencje: Język pisarzy jako problem lingwistyki (3–
5.12.2007); Język pisarzy II: problemy sâownictwa (6–7.05.2009); Język pisarzy III: problemy metajęzyka i metatekstu (9–10.05.2011); Język pisarzy IV: œrodki artystycznego wyrazu (8–10.05.2013); Język
pisarzy V: problemy gramatyki (20–22.05.2015). Zob. np. http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/965
[dostęp: 6.11.2016].
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dâa uzasadniajĊ, jak sĊdzę, jego wagę jako kryterium pozwalajĊcego typologizowaý badania lingwistyczne.
ZakoÍczenie
Analiza ogâoszeľ przesyâanych na ogólnopolskĊ listę ling okazaâa się bardzo zajmujĊcym i pouczajĊcym zajęciem. Z pewnoœciĊ obraz, który się z tej
analizy wyâania, nie jest ani kompletny, ani spójny. Nie moůna go jednak
pomijaý, warto się nad nim zastanowiý i braý go pod uwagę w kolejnych
szkicach przybliůajĊcych obraz językoznawstwa polonistycznego. WynikajĊce
z niego (a przeze mnie tylko nazwane) kategorie porzĊdkujĊce majĊ charakter
bardzo ogólny i z pewnoœciĊ wymagaâyby jeszcze wewnętrznych podziaâów
– jest to jednak zadanie wykraczajĊce poza ramy krótkiego tekstu o charakterze sygnalnym. Wskazanie trzech nadrzędnych kategorii pozwala wyjaœniý
tytuâowĊ wielonurtowoœý. Z kaůdej z tych nadrzędnych zasad porzĊdkujĊcych wyâoniý moůna podrzędne, które jĊ dodatkowo tâumaczĊ. PrzeprowadzajĊc w taki sposób procedurę typologizowania, daâoby się narysowaý
szczegóâowĊ mapę polskiego językoznawstwa polonistycznego. Na podstawie dotychczasowego oglĊdu moůna przedstawiý jedynie następujĊce syntetyczne wnioski:
± wskazanie kategorii porzĊdkujĊcych uâatwia uzasadnienie poglĊdu, ůe
językoznawstwo polonistyczne jest wielonurtowe;
± coraz częœciej językoznawstwo polonistyczne pozbawiane jest przydawki, okreœlenia polonistyczne – wâĊcza się w nurt badaľ ogólnolingwistycznych, a co najmniej slawistycznych, podejmuje wĊtki waůne nie
tylko z punktu widzenia polonistyki, ale lingwistyki w ogóle (np. gramatykalizacja, leksykalizacja, lingwistyka korpusowa, językoznawstwo
cyfrowe, przetwarzanie języka naturalnego); nie oznacza to zerwania
zwiĊzków z polszczyznĊ, a dowodzi jedynie, ůe poza problematykĊ
odnoszĊcĊ się tylko do polskiego materiaâu językowego podejmuje zagadnienia uniwersalne.
Nie wydaje mi się zatem uzasadnione mówienie o „potrzebach” czy „zadaniach” językoznawstwa polonistycznego, poniewaů podobnie jak literaturę
naleůaâoby dzieliý tylko na dobrĊ i zâĊ, tak i językoznawstwo moůna uprawiaý dobrze i rzetelnie lub ŭle i niedbale. Powinno nas interesowaý tylko to
pierwsze.
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Magdalena Pastuchowa: Many trends in Polonistic linguistic research.
Suggested typology
The article aims at creating a schema that can be used to structure Polonistic linguistic research. The author suggests basic categories, such as METHODOLOGY and METHOD,
SUBJECT and SOURCES. Each category, though derived from a different area has specific
and relevant information. Each research project described according to such categories
would be clearly depicted and placed in an appropriate position within Polonistic linguistics.
Keywords: Polonistic linguistic research, typology, organizing categories

