
Ocena 

działalności naukowej w przewodzie habilitacyjnym dr Marzeny 

Makuchowskiej z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego 

Ocena niniejsza obejmuje trzy obszary działań: kwalifikacje naukowe, dorobek i 

osiągnięcia oraz rozprawę habilitacyjną. 

1. Kwalifikacje naukowe habilitantki 

Marzena Makuchowska jest dobrze przygotowana do samodzielnej pracy na-

uko wo-badawczej. Taki wniosek nasuwa się po analizie jej naukowej kariery. 

Rozpoczęła się ona studiami polonistycznymi w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Opolu, zakończonymi uzyskaniem tytułu zawodowego 

magistra na podstawie pracy pt. Czas artystyczny a czas językowy w powieści Wiesława 

Myśliwskiego „Kamień na kamieniu", napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. 

Stanisława Gajdy. 

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskała 13 listopada 1997 ro-

ku na podstawie rozprawy Pragmatyka i poetyka modlitwy, której promotorem, podob-

nie jak przy magisterium, był prof. dr. hab. Stanisława Gajda. Rozprawa ta ze względu 

na oryginalność tematu i wysoką jakość opracowania ukazała się drukiem pt. Modlitwa 

jako gatunek języka religijnego, Opole 1998. 

Habilitantka całe swoje dotychczasowe życie zawodowe związała z ośrodkiem 

opolskim - najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a od 1994 roku z Uniwersytetem 

Opolskim, zajmując kolejno stanowiska asystenta-stażysty, asystenta i adiunkta. Warte 

podkreślenia jest to, że pierwsze zatrudnienie miało miejsce jeszcze w czasie studiów 

podstawowych, rok przed uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Należy z tego 

wnioskować, że władze uczelni wybrały wtedy studentkę wyróżniającą się i rokującą 

nadzieje na przyszłość. 



W ramach działalności zawodowej na uczelni dr Marzena Makuchowska prowa-

dziła zajęcia dydaktyczne z języka polskiego, retoryki, analizy dyskursu, public rela-

tions', recenzowała 29 prac magisterskich i 3 licencjackie; była promotorem 1 pracy 

licencjackiej; pełniła kierownicze funkcje, np. od 2003 roku jest kierownikiem Studium 

Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców; organizowała lub współorganizowała 

różnego rodzaju imprezy o charakterze naukowym lub popularnonaukowym, np. 6 tur-

nusów letniej szkoły języka i kultury polskiej dla obcokrajowców; zasiadała w redak-

cjach i radach naukowych czasopism, np. od 2001 roku jest sekretarzem redakcji mię-

dzynarodowego czasopisma „Stylistyka". 

Na szczególną uwagę zasługuje jednak jej udział w projektach badawczych wła-

snych i zespołowych finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych. W ra-

mach tych pierwszych powstały rozprawy doktorska i habilitacyjna. Działalność ta zo-

stała zauważona przez władze uczelni i wyróżniona trzykrotnie nagrodą rektorską i Brą-

zowym Krzyżem Zasługi. 

Habilitantka nie ogranicza swej naukowej działalności tylko do własnego śro-

dowiska naukowego, ale wychodzi z nią daleko poza nie - na forum ogólnopolskie i 

międzynarodowe. Przykładem takiego wyjścia jest udział w pracach Komisji Języka 

Religijnego PAN od początku jej powstania, czy funkcja egzaminatora Państwowej 

Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

Wyjątkowo wartościowe jest zaangażowanie na polu międzynarodowym. W je-

go ramach wyjeżdżała trzykrotnie do Niemiec (dwa razy do Ratyzbony i raz do Mogun-

cji). 

W związku z zainteresowaniami glottodydaktycznymi razem z trzema innymi 

autorami opracowała w 2007 roku w Innsbrucku kompendium gramatyki polskiej dla 

slawistów niemieckojęzycznych wydanej jako trzeci tom z serii gramatyk słowiańskich 

(po gramatyce czeskiej i słowackiej). Dzięki tego typu działaniom dr Marzena Maku-

chowska stała się osobą znaną szerszemu gronu niż tylko własne środowisko pracy. 

2. Ocena dorobku i osiągnięć naukowych 

Dorobek naukowy habilitantki składa się z dwóch części: z publikacji i refera-

tów wygłoszonych na kongresach, konferencjach i sympozjach. 
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Jeśli chodzi o publikacje, to dorobek ten liczy ogółem 39 pozycji. Wśród nich 

znajdują się: 4 prace zwarte: Modlitwa jako gatunek języka religijnego, Opole 1998 

(rozprawa doktorska), Podstawy gramatyk polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami. Kom-

pendium dla kursów języka i nauki własnej. Grundlagen der polnischen Grammatik mit 

Texten und Ubungen: ein Kompendium fur Schprachkurse und zum Selbststudium, 

Innsbruck 2007 (współautorstwo), Bibliografia języka religijnego 1945 - 2005, Tarnów 

2007 (zgromadzenie materiału i opracowanie), Od wrogów do braci. Posoborowe zmia-

ny w dyskursie Kościoła katolickiego, Opole 2011 (rozprawa habilitacyjna); 30 artyku-

łów i rozdziałów monografii (14 sprzed doktoratu, 16 po doktoracie) i 5 opracowań po-

pularnonaukowych (recenzje i sprawozdania). 

Z punktu widzenia ilościowego, ta część dorobku, zwłaszcza powstała po dokto-

racie, nie jest zbyt duża (23 publikacje), ale wystarczająca w staraniach o stopień dokto-

ra habilitowanego, tym bardziej, że niektóre opracowania są bardzo obszerne i liczą po 

kilkadziesiąt stron, np. Polski dyskurs religijny - tradycja i zmiana zawiera 91 stron. 

Natomiast pod względem jakości omawiany dorobek należy uznać za warto-

ściowy, o czym świadczy m.in. miejsce jego opublikowania. Duża część tego dorobku 

ukazała się bowiem w renomowanych wydawnictwach, np. w Wydawnictwie KUL lub 

recenzowanych i punktowanych czasopismach, np. w „Stylistyce". 

W dorobku tym da się wyróżnić dwie grupy publikacji, które odsłaniają warsztat 

naukowy autorki i należą do jej osiągnięć. W pierwszej z nich mieści się książka pt. 

Modlitwa jako gatunek języka religijnego, Opole 1998. Stanowi ona przykład, jak nale-

ży przeprowadzać analizy tekstów. Autorka przedmiotem swoich analiz uczyniła teksty 

modlitw liturgicznych. Dzięki tymże analizom udało się jej odnaleźć w nich cechy 

wspólne i w ten sposób zbudować wzorzec gatunkowy modlitwy. Osiągnięcie to zostało 

zauważone przez innych badaczy, zwłaszcza tych, którzy zajmują się genologią i języ-

kiem religijnym. Maria Wojtak w swojej recenzji napisała, że książka doktorska Marze-

ny Makuchowskiej jest pierwszym w polskiej literaturze filologicznej opisem modlitwy 

jako gatunku mowy, ukazującym jej składniki strukturalne, właściwości komunikacyjne 

i pragmatyczne oraz dominanty stylowe („Stylistyka" VII). 

Drugą grupę tworzą publikacje ukazujące umiejętności związane z tworzeniem 

syntez. Przykładem takiej publikacji jest opracowanie pt. Polski dyskurs religijny - tra-

dycja i zmiana, które powstało w ramach realizacji projektu badawczego Polskie dzie-

dzictwo kulturowe w nowej Europie, koordynowanego przez Instytut Badań Literackich 

Polskiej Akademii Nauk. Zawiera ono opis polskiego dyskursu religijnego, a dokładnie 
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dyskursu Kościoła katolickiego w Polsce pod kątem tradycji i zmiany przed i po Vati-

canum II. Autorka na podstawie bardzo bogatej literatury językoznawczej, teologicznej 

i historycznej pokazała w sposób przekonujący, jak dyskurs ten zmieniał się przez lata i 

jak zmienił się pod wpływem Soboru Watykańskiego II. 

Do dorobku naukowego należą także kongresy i konferencje naukowe. Habili-

tantka brała udział w 1 kongresie teologicznym i 18 konferencjach językoznawczych o 

zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i środowiskowym, z czego 11 odbyło się po 

doktoracie. Ich organizatorem były uznane w Polsce instytucje naukowe (np. Komitet 

Językoznawstwa PAN, Rada Języka Polskiego, Towarzystwo Kultury Języka) lub liczą-

ce się w kraju ośrodki naukowe (np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski). Podczas tych konferencji 

wygłaszała referaty, które w większości dotyczyły zagadnień związanych z językiem 

religijnym. Udział habilitantki w tej rangi wydarzeniach świadczy o tym, że w środowi-

sku językoznawców i teologów uchodzi ona za specjalistę w zakresie języka religijne-

go. 

Dorobek naukowy Marzeny Makuchowskiej zawarty w publikacjach i wystąpie-

niach konferencyjnych jest znaczący. Dotyczy on przede wszystkim zagadnień związa-

nych z językiem religijnym. Najcenniejsze w nim są osiągnięcia związane z kanoniczną 

odmianą tego języka, jaką jest język modlitwy liturgicznej. To one właśnie czynią au-

torkę uznanym autorytetem wśród teolingwistów w Polsce. 

3. Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Głównym celem badawczym rozprawy jest ukazanie przeobrażeń, jakie w dys-

kursie Kościoła katolickiego dokonały się w związku z zadekretowaną przez II Sobór 

Watykański zmianą stosunku do świata zewnętrznego, a w szczególności do ludzi in-

nych wyznań chrześcijańskich, innych religii oraz niewierzących. Ostatni sobór przyjął 

szereg dokumentów, które wyraziły ideę pozytywnych relacji między katolikami i róż-

nymi kategoriami niekatolików, relacji budowanych ze względu na godność każdej 

osoby ludzkiej, jej prawo do wolności religijnej, dla dobra ludzkości oraz w ramach 

konsekwentnych dążeń do stworzenia na ziemi jednego Kościoła Chrystusowego (eku-

menizm). W ciągu półwiecza, jakie upłynęło od soboru, powzięte na nim postanowienia 

znalazły swe wielorakie realizacje, przekształcając przede wszystkim sferę komunikacji 
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Kościoła ze światem i model mówienia o i do Innych. Istotę, skalę i znaczenie zmian w 

tej właśnie sferze zamierzyła w swej pracy opisać dr Marzena Makuchowska. 

Bazę materiałową analiz stanowią zasadniczo teksty Kościoła powszechnego 

oraz Kościoła w Polsce: dokumenty soborowe, encykliki, pisma i przemówienia papie-

ży (głównie Jana Pawła II), listy pasterskie biskupów, kazania, modlitewniki, kościelne 

encyklopedie i leksykony, prasa katolicka i in. Autorka sięgnęła także do tekstów eku-

menicznych, przygotowanych wspólnie przez nadawców reprezentujących różne wy-

znania i przeznaczonych do między konfesyjnego użytku. Uchwycenie zmian wymagało 

zestawienia ze sobą tekstów dobranych chronologicznie: przed- i posoborowych, przy 

czym kategorię „przedsoborowych" tworzą głównie wypowiedzi z przedwojennych 

dziesięcioleci XX wieku, choć niekiedy także wcześniejsze, ukazujące źródła, głębokie 

korzenie i długie trwanie określonych wątków, stereotypów itp. Analizowany w roz-

prawie materiał badawczy reprezentuje wypowiedzi różnej rangi (normatywne teksty 

urzędowe Kościoła oraz - na drugim biegunie - teksty prasowe) i o różnym obiegu (eli-

tarne i popularne). Taki piramidalny sposób doboru bazy materiałowej (od oficjalnych 

wypowiedzi Kościoła powszechnego do wypowiedzi prasowych) jest rozwiązaniem 

interesującym. Pewne wątpliwości może budzić przywoływanie przez autorkę pojedyn-

czych przykładów ukazujących stosunek katolików do niekatolików, które świadczą 

jedynie o zaistnieniu jakiegoś zjawiska, a nie mówią nic o skali jego występowania. To 

zaś z punktu widzenia przeprowadzonych badań wydaje się być sprawą istotną. 

Metodologicznie praca mieści się w nurcie badań lingwistycznych określanych 

jako analiza dyskursu, przy czym spośród wielu możliwych definicji dyskursu Marzena 

Makuchowska (zainspirowana m.in. badaniami K. Skowronek) przyjmuje tę, w myśl 

której dyskurs jest „językową praktyką społeczną, wykorzystywaną przez aktorów spo-

łecznych do reprodukowania określonych znaczeń i realizowania swych celów strate-

gicznych, a przez to - do kształtowania rzeczywistości, w której żyją" (s. 10). Przyjęcie 

tej definicji warunkuje teza, że za takiego aktora społecznego można uznać Kościół 

katolicki, co autorka uzasadnia zasadniczą stabilnością wizji świata i celów, które on 

reprezentuje. 

Do wieloaspektowych analiz obficie przywoływanych i cytowanych tekstów 

wykorzystany został bogaty zestaw metod zaczerpniętych m.in. z semantyki aksjolo-

gicznej i kognitywnej, pragmalingwistyki, stylistyki, genologii, nauk o komunikowaniu 

i retoryki. Ta kompilacja wielorakich instrumentów analitycznych nadaje rozprawie 

charakter wyraźnie eklektyczny, jest to jednak uzasadnione dążnością do możliwie naj-
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bardziej pełnego uchwycenia zjawisk, jakie charakteryzują poznawczą, pragmatyczną 

oraz językową warstwę tekstów przed- i posoborowych, wyznaczając tym samym róż-

nicę między nimi. Szkoda tylko, że autorka nie ukazała związków między tymi meto-

dami, co mogłoby wzmocnić zasadność ich użycia. Bez tego jawią się one w rozprawie 

jakby obok siebie, względem siebie niezależne. 

Rozprawa składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza daje obraz dyskursu 

przedsoborowego, jaki wyłania się z analiz tekstów na temat: tzw. heretyków i sekcia-

rzy, czyli chrześcijan odłączonych od Kościoła katolickiego w wyniku schizmy w 1054 

roku i reformacji (ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedycznego tekstu o Mar-

cinie Lutrze); tzw. nowych sekciarzy, czyli wyznań, które pojawiły się w Polsce na 

przełomie XIX i XX wieku; wyznawców innych religii (islam, judaizm, religie polite-

istyczne) oraz tzw. nowych herezji, czyli pooświeceniowych prądów laickich. Ostatni 

rozdział tej części zbiera zasadnicze rysy stylu oblężonej twierdzy: językowe sposoby 

wyznaczania i zamykania własnej, katolickiej strefy, metaforykę militarną itp. Autorka 

jako dominujący cel tych tekstów uznała dyskredytację Innych, postrzeganych jako 

wrogów Boga, prawdziwej wiary, moralności itp., a także narodu polskiego, i rozpozna-

ła wiele technik dyskredytacji, obniżania statusu, zakorzeniania ich negatywnego wize-

runku w świadomości społecznej. Notabene, ta obszerna część rozprawy poświęcona 

dyskursowi przedsoborowemu nie została uwidoczniona w tytule, który informuje jedy-

nie o zmianach w dyskursie Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II: Od 

wrogów do braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego. 

Część drugą stanowi sześć rozdziałów, z których pierwszych pięć opisuje zja-

wiska, które wynikają z wcielania w życie postanowień ostatniego soboru. Pierwszy 

rozdział tej części ma charakter ogólny, ukazuje rysy wspólne dla dialogu katolików ze 

wszystkimi grupami niekatolików. Autorka przedstawia tu samą ideę dialogu oraz spo-

soby jego pojmowania (a tym samym postulowane sposoby jego realizacji): poznawanie 

Innych oraz tworzenie przyjaznych relacji interpersonalnych. Na konkretnych przykła-

dach (głównie wypowiedzi papieskich) pokazuje rolę aktów grzeczności językowej; 

przedstawia redefinicje pewnych kluczowych pojęć teologicznych, które - zgodnie z 

pragmatyką dialogu - świadczą o porzuceniu przez Kościół wywyższonej, ekskluzyw-

nej pozycji na rzecz układów równorzędnych i partnerskich. 

Następne rozdziały poświęcone są kolejno dialogom z chrześcijanami (w ramach 

tzw. ruchu ekumenicznego), z żydami, z muzułmanami oraz ludźmi niewierzącymi. 

Autorka słusznie zwraca w nich uwagę na obecność środków wyrażających i stwarzają-
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cych wspólnotę; na rzetelne, obiektywne informowanie o Innych, mające przezwycię-

żyć dawne stereotypy, a tym samym niechęć i lęk; na afirmację niekatolików, wskazu-

jącą na to, co u nich wartościowo i dobre itp. 

Rozdział ostatni, zatytułowany Od wroga do wroga, koncentruje się wyłącznie 

na Kościele w Polsce i stanowi analizę tekstów, które świadczą o niepełnej recepcji idei 

soborowych w dziedzinie stosunków z Innymi. We współczesnym polskim dyskursie 

katolickim (poza jego wąskim, elitarnym obiegiem) autorka stwierdza - z jednej strony 

- nikłą obecność zagadnień ekumenicznych, a z drugiej - obecność tych cech, które 

znamionowały dyskurs przedwojenny: czarno-biały obraz świata, antagonizujące dzie-

lenie na swoich i obcych, reprodukowanie starych, antyheretyckich schematów, strate-

gie dyskwalifikowania przeciwników, silny emocjonalizm itp. 

Recenzowana rozprawa jest dziełem ważnym dla rozwoju polskiej teolingiwsty-

ki. Podjęty w niej temat stosunku katolików do niekatolików w dyskursie Kościoła ka-

tolickiego jest nowy, dotąd nieopracowany. Autorce udało się pokazać w sposób prze-

konujący, że wyznaczony przez ostatni sobór kierunek ewolucji dyskursu Kościoła ka-

tolickiego wiedzie od komunikacji negatywnej, nastawionej na walkę i pokonanie prze-

ciwnika do komunikacji pozytywnej, nastawionej na dialog, warunkujący współpracę i 

zgodne współżycie. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu obszernego materiału ba-

dawczego i zastosowaniu właściwych metod. Również pod względem formalnym roz-

prawa nie budzi zastrzeżeń. Jest dobrze poukładana, logiczna i napisana piękną polsz-

czyzną. 

4. Wniosek końcowy 

Doktor Marzena Makuchowska jest osobą dobrze przygotowaną do samodziel-

nej pracy naukowo-badawczej. Jej dorobek naukowy stanowi znaczny wkład w rozwój 

teolingwistyki w Polsce, rozprawa habilitacyjna zaś należy do dzieł oryginalnych i doj-

rzałych naukowo. W związku z tym wnoszę do Rady Wydziału Filologicznego Uniwer-

sytetu Opolskiego o nadanie dr Marzenie Makuchowskiej stopnia doktora habilitowa-

nego. 

Kraków, 19.12.2012r. 
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