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Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Marzeny 

Makuchowskiej w postępowaniu habilitacyjnym prowadzonym przed Radą 

Naukową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego 

Dr Marzena Makuchowska jest dobrze znaną w polonistycznym środowisku 

językoznawczym badaczką, kojarzoną głównie z problematyką języka religijnego. 

Cały Jej dotychczasowy dorobek, konsekwentnie rozwijany i stale, rytmicznie 

pomnażany, skupia się wokół tematyki następującej: język i styl religijny i jego 

wyznaczniki oraz jego miejsce na tle odmian współczesnej polszczyzny, gatunki 

języka religijnego ze szczególnym uwzględmemem modlltw^' ewolucja dyskursu religijnego 

w Polsce. Swą drogę naukową dr Makuchowska rozpoczęła od pracy magisterskiej 

poświęconej analizie czasu artystycznego i czasu językowego w powieści Wiesława 

Myśliwskiego „Kamień na kamieniu" (1987), następnie w roku 1997 obroniła pracę 

doktorską na temat „Pragmatyki i poetyki modlitwy", napisaną pod kierunkiem prof, 

dr hab. Stanisława Gajdy. W 1998 ukazała się Jej książka pt. „Modlitwa jako gatunek 

języka religijnego", a w 2011 r. obszerna rozprawa „Od wrogów do braci. Posoborowe 

zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego", którą Autorka rekomenduje jako 

podstawę przewodu habilitacyjnego. W chwili obecnej Habilitantka ma w swym 

dorobku 30 artykułów naukowych (16 powstało po doktoracie) i cztery książki. 

Oprócz wyżej wspomnianych dwóch książek chodzi o „Bibliografię języka 

religijnego 1945-2005" z 2007 r. oraz współautorskie dzieło „Podstawy gramatyki 

polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami, Kompendium dla kursów języka i nauki 

własnej". Dorobek ten jest nie tylko zadowalający ilościowo, ale przede wszystkim 

ważki merytorycznie. 

Kilka prac p. dr Makuchowskiej ma charakter bardzo solidnych, 

czasochłonnych opracowań, wymagających dużej skrupulatności, ale zarazem 

budujących podwaliny warsztatu polonisty językoznawcy. Mam na myśli przede 



wszystkim bardzo cenną „Bibliografię języka religijnego 1945-2005" (2007), 

obejmująca ponad dwa tysiące prac, następnie syntetyczne i zarazem krytyczne ujęcie 

stanu badań nad językiem religijnym pt. „Język religijny", opublikowane w 

„Przewodniku po stylistyce polskiej" pod red. S. Gajdy (1995) oraz rozdział o języku 

religijnym w tomie Język polski, seria: Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. 

S.Gajda (2001). Każdy, kto dziś w Polsce zajmuje się językiem religijnym, musi 

sięgnąć do wymienionych opracowań, co czyni już dr Makuchowską swoistym 

klasykiem w tym nurcie badań. 

Wszystkie prace p. Makuchowskiej są na wysokim poziomie, przemyślane i 

dopracowane. Unika dr Makuchowska podejmowania tematów przypadkowych, jest w 

swych badaniach wierna raz obranej dziedzinie. Szkoda tylko, że prace dr 

Makuchowskiej nie są publikowane w czasopismach naukowych o szerszym zasięgu 

(wyjąwszy „Stylistykę"), lecz głównie w tomach zbiorowych, co sprawia, że mają 

ograniczoną recepcję. Na uznanie zasługuje natomiast fakt, że dr Makuchowska 

ogłasza też wyniki swoich prac za granicą, głównie w Niemczech, pisząc artykuły po 

niemiecku. Nie jest więc naukowcem o zasięgu wyłącznie lokalnym. 

O tym, jaki warsztat naukowy i styl wykładu reprezentuje Habilitantka, można 

się przekonać, przyglądając się bliżej jednej z jej prac, mianowicie wielostronicowemu 

studium pt. „Polski dyskurs religijny - tradycja i zmiana", opublikowanemu w tomie 

„Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowej" (s. 283-374). Poruszając się 

swobodnie po bardzo obszernej literaturze na ten temat, Autorka daje świetnie 

zakrojoną, ciekawie napisaną syntezę polskiego języka religijnego w przekroju 

historycznym, ukazując najpierw tworzenie się tekstuarium chrześcijańskiego w 

Polsce, rozwój polskiego stylu biblijnego, następnie omawia język polskiego 

kaznodziejstwa (z jego odmianami takimi jak kaznodziejstwo katechetyczne, 

humanistyczne, dogmatyczno-apologetyczne, moralistyczne itd.), dalej cały nurt 

religijno-patriotyczny w polskim Kościele, jego narodziny i utrwalanie się w 

kontekście dramatycznej polskiej historii, by przejść do czasów nowożytnych i opisać 

niezwykle trafnie a treściwie współczesne zmiany w językowym obrazie świata 

sacrum, w mówieniu i pisaniu o Bogu, w postrzeganiu Kościoła w relacji do świata 

zewnętrznego, w samej komunikatywności języka religijnego i stylu porozumiewania 
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się z wiernymi w Kościele. Studia p. Makuchowskiej o języku religijnym zawsze 

mają bardzo szeroki oddech, w istocie dane językowe - choć bardzo starannie 

kolekcjonowane i interpretowane - stanowią w nich punkt wyjścia do poszukiwań i 

wniosków ogólniejszych. Uprawia p. Makuchowska językoznawstwo kulturowe, 

antropologiczne, w którym język jest najistotniejszym, ale nie wyłącznym składnikiem 

opisu i interpretacji badanego wycinka rzeczywistości. 

Zajmują też dr Makuchowską zagadnienia związane z poprawnością językową 

tekstów religijnych, ich komunikatywnością, o czym traktują artykuły: „O 

zrozumiałości tekstów religijnych", „O komunikatywności języka modlitw 

liturgicznych", „O języku przekładów tekstów liturgicznych". Artykuł „O 

komunikatywności..." jest świetną analizą cech językowo-stylistycznych i 

pragmatycznych modlitw liturgicznych zawartych w tłumaczeniu na język polski 

„Mszału rzymskiego", uzupełnioną o opis procesu dekodowania sensów niesionych 

przez tekst i uwarunkowań skuteczności przebiegu tegoż procesu. Widać w tym 

artykule stałą cechę warsztatu naukowego dr Makuchowskiej, którą określiłabym jako 

skromność, uczciwość i prostotę w przedstawianiu badanych problemów a zarazem 

świeżość spojrzenia w podejściu do danego tematu. Wszystko to sprawia, że teksty p. 

dr Makuchowskiej czyta się z przyjemnością. 

Z uwagą śledzi dr Makuchowska współczesne przekształcenia języka 

religijnego, w celach porównawczych czyniąc w swych badaniach wycieczki w 

przeszłość. I tak np. w artykule „Język religijny dawniej i dziś - na przykładzie XX 

wiecznych modlitewników" opisuje znamienne odejście od wizerunku Boga, którego 

należy się bać, ku Bogu, który jest opiekuńczym dobrym ojcem. Analizuje dyskurs 

modlitewników, które stopniowo odchodzą do stylu patriarchalnego i autorytatywnego 

ku środkom językowym akcentującym podmiotowość i wolność jednostki. 

Tekst „Polak-katolik z polskich pieśni religijno-patriotycznych" z 2008 r. 

wpisuje się w nurt badań nad dyskursem tożsamościowym. Dr Makuchowska 

rekonstruuje w nim autostereotyp Polaka-katolika, słusznie konkludując, że 

wypracowany w badanych utworach „repertuar romantycznych, narodowych symboli 

oraz wyrażających je patetycznych frazesów tworzy pewien komunikacyjny idiom, 

który nie pozwala na porozumienie nawet wewnątrz polskiej wspólnoty językowej", a 



ostatecznie tworzy tzw. „mowę ograniczoną", która nie uwzględnia doświadczeń 

jednostkowych. Przestrzegając przed niebezpieczeństwami takiego autostereotypu, nie 

pisze jednak Autorka nic o uznanej przez socjologów także przecież istniejącej, lepszej 

czy wręcz dobrej stronie tego zjawiska, które jest częścią określania tożsamości każdej 

ponadindywidualnej wspólnoty. 

Interesujący jest artykuł z 2009 r. poświęcony rolom komunikacyjnym 

kardynała Wyszyńskiego, w którym Autorka, analizując pragmatyczne, gramatyczne i 

semantyczne właściwości pism Wyszyńskiego, ukazuje postać nadawcy tych pism 

przez pryzmat przyjmowanych ról komunikacyjnych: prymasa, ojca, proroka. Artykuł 

pozwala poznać i zrozumieć specyfikę stylu komunikowania się prymasa ze 

społeczeństwem polskim w warunkach ówczesnego ustroju komunistycznego, 

tłumaczy też, w jakim stopniu autorytet prymasa Wyszyńskiego wiązał się właśnie z 

przyjętym przez niego stylem zwracania się do wiernych. Dzisiejszy czytelnik widzi 

też, jak dalece zestarzały się dawniejsze środki retoryczne stosowane przez prymasa 

Wyszyńskiego, nie ma też dziś powrotu do tamtego układu ról komunikacyjnych. 

W sumie dotychczasowe prace dr Makuchowskiej ukazują Ją jako badaczkę 

stale rozwijająca swój warsztat i poszerzającą swe pole badawcze, wnoszącą nowe 

ujęcia i propozycje tematyczne w zakresie badań nad dyskursem religijnym. 

Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Książka habilitacyjna dr Marzeny Makuchowskiej to bardzo poważne, 

obszerne, bogate i wielowątkowe studium poświęcone przemianom języka religijnego 

w Polsce w okresie przed Soborem Watykańskim II i po nim, w tym jego aspekcie, w 

którym chodzi o stosunek katolików do wyznawców innych religii i niewierzących. 

Wybór tematu zasługuje na uznanie, kwestia stosunków między wyznawcami różnych 

religii należy bowiem do wciąż aktualnych i poważnych problemów współczesnego 

świata. 

Podstawą materiałową ustaleń Autorki są (scharakteryzowane na s. 29 - 32) 

dokumenty soborowe, encykliki i przemówienia papieskie, listy pasterskie, kazania, 

prasa katolicka i katolickie publikacje książkowe, także modlitwy i pieśni oraz różne 

teksty ekumeniczne, oczywiście uwzględnione w określonym, siłą rzeczy 

subiektywnym wyborze, chronologicznie obejmujące okres od przełomu XIX i XX 



wieku do czasów obecnych. Zostały tak dobrane, aby stanowić próbkę 

reprezentatywną. Główny cel pracy to ukazanie charakteru zmian w sposobie 

mówienia o niekatolikach, znaczeniu tych zmian i ich skali. Książka dzieli się zatem 

na dwie zasadnicze części: pierwsza część przedstawia stan przedsoborowy, 

prezentując rozwijanie różnych wątków tematycznych w Kościele katolickim na temat 

„innych" czyli niekatolików. W szczególności Autorka zajmuje się w tej części opisem 

wizerunku „starych heretyków" i tzw. schizmatyków, stereotypem „największego 

heretyka" czyli Marcina Lutra, następnie omawia obraz niechrześcijan w tekstach 

katolickich: muzułmanów, pogan, Żydów oraz reprezentantów tzw. nowych herezji. 

Zamykający tę część rozdział czwarty przedstawia przyczyny i sposób przyjęcia przez 

Kościół katolicki w okresie przedsoborowym retoryki oblężonej twierdzy. O 

zawartości części drugiej książki, dotyczącej okresu posoborowego najlepiej pouczają 

tytuły rozdziałów: „Od wroga do Innego", „Od wrogów do rozdzielonych braci", „Od 

bogobójców do starszych braci", „Od pogan do młodszych braci w wierze" i „Od 

bezbożników do niewierzących braci". Rozdział 10. o charakterystycznym tytule „Od 

wroga do wroga" przynosi omówienie przyczyn ograniczonej recepcji idei Soboru 

Watykańskiego II przez Kościół katolicki w Polsce, powodującej utrzymywanie się 

m.in. postawy antysemityzmu w języku katolików i kreowanie na nowego wroga 

„Kościoła, chrześcijaństwa i ludzkości" ateisty, któremu dodaje się etykietkę już to 

komunisty, już to liberała. 

Pod względem metodologicznym praca ma charakter celowo eklektyczny, 

aczkolwiek można ją zaliczyć do nurtu krytycznej analizy dyskursu. Autorka korzysta 

z narzędzi analitycznych, jakie wypracowała semantyka kognitywna, 

aksjolingwistyka, z metod stosowanych w ramach badań nad językowym obrazem 

świata, posługuje się też pojęciem stereotypu i nawiązuje do metod badań nad 

stereotypami. Cały czas stoi jednak twardo na gruncie danych empirycznych, jakimi są 

badane teksty. Wszelkie tezy wysuwane przez badaczkę są bardzo obiektywnie i 

uczciwie udokumentowane odwołaniami do konkretnych tekstów i cytatami. Praca 

napisana jest piękną i sprawną, komunikatywną polszczyzną, idealnie realizująca 

zasady stylu naukowego. Wyważone, obiektywne, spójne i logiczne wywody 

prowadzą do interesujących i nierzadko odkrywczych wniosków. Bez wątpienia praca 
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ta jest znaczącym wkładem Habilitantki w rozwój językoznawstwa polonistycznego, 

zwłaszcza na polu badań nad językiem religijnym. 

Podsumowując - w świetle dotychczasowego dorobku p. dr Makuchowska 

jawi się jako specjalistka w dziedzinie badań nad dyskursem i językiem religijnym w 

Polsce, świetnie obeznana z kulturowymi i teologicznymi kontekstami tego dyskursu, 

szeroko oczytana w tekstach tworzących zasadniczą tkankę dyskursu współczesnego 

Kościoła katolickiego, godna miana autorytetu w zakresie badań nad komunikacją 

religijną w Polsce i językiem religijnym. 

Uwagi o działalności dydaktycznej i organizacyjnej dr Marzeny 

Makuchowskiej 

Dr Marzena Makuchowska prowadzi intensywną działalność dydaktyczną od 

momentu zatrudnienia Jej w 1987 r. w Instytucie Języka Polskiego WSP w Opolu, 

przekształconej potem w obecny Uniwersytet Opolski, do dziś. W autoreferacie 

wymienia różnorakie zajęcia prowadzone dla studentów filologii polskiej oraz 

lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców, co świadczy o Jej wszechstronności i 

talentach dydaktycznych. Jest Kierownikiem Studium Kultury i Języka Polskiego dla 

Cudzoziemców od 2002 r. Jest też członkiem Zespołu Autorów Zadań i 

Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka 

Polskiego jako Obcego, w jej ramach odbyła kilka sesji egzaminacyjnych w Polsce i 

za granicą. Jest aktywna jako organizator konferencji naukowych i przedsięwzięć 

mających na celu popularyzację nauki. Na uwagę zasługuje fakt, że p. Makuchowska 

uczestniczyła dotąd w kilku poważnych projektach badawczych, finansowanych jako 

granty przez MNiSZW, zrealizowała też z powodzeniem dwa projekty badawcze 

własne. To samo przez się świadczy jak najlepiej o Jej umiejętności pracy w zespole 

oraz talentach organizacyjnych. Dr Makuchowska była też beneficjentką kilku 

prestiżowych programów stypendialnych, w tym trzech zagranicznych. Uczestniczyła 

w kilkunastu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Jest 

zaangażowana w prace Komisji Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego 

PAN oraz w prace redakcyjne dwóch czasopism naukowych: „Stylistyki" i „Studia 

Slavica", jest członkiem rady naukowej niemieckiego czasopisma naukowego 



„Theolingiustik". Była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu 

Opolskiego, została też odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Konkluzja końcowa 

Dr Marzena Makuchowska może poszczycić się dorobkiem naukowym w 

zupełności wystarczającym do tego, aby uznać go za podstawę przewodu 

habilitacyjnego. 

Biorąc pod uwagę wartość dorobku naukowego dr M. Makuchowskiej w 

zakresie badań nad współczesnym polskim dyskursem 

religijnym, w tym przede wszystkim rozprawy habilitacyjnej "Od wrogów do 

braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego", która 

znacznie poszerza naukową wiedzę na ten temat, a także znacząca 

aktywność dydaktyczną oraz organizacyjną, wnioskuję do Komisji 

Habilitacyjnej, a za Jej pośrednictwem - do Wysokiej Rady Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego o nadanie Pani dr Marzenie 

Makuchowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie 

j ęzykoznawstwa. 

Kraków, 22 listopada 2012 r. 


