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Informacje ogólne 

Dr Marzena Makuchowska jest absolwentką filologii polskiej. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Opolu w roku 1987 na podstawie pracy dyplomowej nt. Czas artystyczny a 

czas językowy w powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu napisanej pod kierunkiem 

prof. Stanisława Gajdy. 

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadano Jej w 1997 r. na 

Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. 

Stanisław Gajda, a dysertacja nosiła tytuł Pragmatyka i poetyka modlitwy. Od początku swojej kariery 

naukowej Habilitantka jest więc związana z uznaną nie tylko w Polsce tzw. opolską szkołą stylistyki, 

najpierw jako jej adept, a następnie członek zespołu naukowego w istotny sposób przyczyniający się do 

rozwoju badań nad stylami polszczyzny. Jej znacząca naukową pozycję w kraju jako badaczki stylu 

religijnego poświadcza fakt, że jest członkiem Komisji Języka Religijnego przy Prezydium Rady 

Języka Polskiego PAN od samego początku jej powstania (tzn. od 2000 г.). 

Dr M. Makuchowska od 1986 roku pracuje w Katedrze Języka Polskiego w Instytucie Filologii 

Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Od 1998 r. zatrudniona jest na stanowisku adiunkta. 

Charakterystyka dorobku naukowego 

a) Dr M. Makuchowska ma w swoim dorobku naukowym: 

- 2 monografie autorskie, 

- 3 0 artykułów (16 po doktoracie, w tym 4 we współautorstwie), które zostały opublikowane w 

czasopismach zagranicznych („Theolinguistik", „Heiliger Dienst") i krajowych („Stylistyka", „Przegląd 

Pastoralno-Homiletyczny") oraz w monografiach zbiorowych wydanych w takich ośrodkach 
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akademickich, jak: Poznań, Kraków, Warszawa, Łódź, Lublin, Opole. 

- 1 bibliografię, 

- 5 recenzji i sprawozdań w czasopismach naukowych i akademickich. 

Ilościowo dorobek nie jest może imponujący, ale ma znaczącą wartość jakościową. 

b) Zdecydowana większość opublikowanych przez dr M. Makuchowską tekstów naukowych 

podejmuje tematykę z kręgu odmiany religijnej języka polskiego. Metodologicznie opracowania te 

sytuują się w obszarze stylistyki i genologii lingwistycznej oraz analizy dyskursu. 

Szczególnie wysoko należy ocenić artykuły omawiające rozwój polskiego języka/stylu/dyskursu 

religijnego od czasów przyjęcia chrześcijaństwa po czasy współczesne oraz jego ewolucję dokonującą 

się pod wpływem dwóch czynników: instytucjonanego oraz kulturowego. W opracowaniach tych 

podjęta została udana próba syntezy stanu badań nad religijną odmianą polszczyzny, zarówno w 

perspektywie diachronicznej, jak i synchronicznej, oraz ustalenie statusu tej odmiany na tle innych 

odmian funkcjonalnych języka polskiego, także opis jej wykładników językowo-tekstowych Wymienić 

należy przede wszystkim: Język religijny (w: Najnowsze dzieje języków słowiańskich Język polski, red. 

S. Gajda, Opole 2001, ss. 33) oraz Polski dyskurs religijny - tradycja i zmiana (w: Język polski w 

europejskiej przestrzeni kulturowo-komunikacyjnej, red. S. Gajda, Opole 2008, ss. 91), a także: Język 

religijny względem pozostałych odmian polszczyzny (w: Od Biblii Wujka do współczesnego języka 

religijnego, red. Z. Adamek, S. Koziara, Tarnów 1999, ss.13), Przemiany współczesnego języka 

religijnego (w: Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa, red. S. Gajda, A. Vidovic Muha, 

Opole 2003, ss. 27), Tradycja i nowoczesność w polskim dyskursie religijnym (w: Tradycja a 

nowoczesność, red. E. Woźniak, Łódź 2008, ss. 9). W swoim dorobku 

dr M. Makuchowska ma też, jako współautorka, opracowanie poświęcone porównawczej syntezie 

polskiej i niemieckiej teolingwistyki (Neuere Forschungen zur sakralsprache im deutsch-polnischen 

Vergleich. Ertrage - Tendenzen - Aufgaben, „Heiliger Dienst" 2, Salzburg 2005, ss. 18). 

Trzeba podkreślić, że Habilitantka sama znacznie przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy o 

języku religijnym, co poświadczają inne teksty jej autorstwa. Szczególnie zajmowały Ją przemiany 

dokonujące się współcześnie w języku/dyskursie/stylu religijnym, które badała analizując zróżnicowane 

gatunkowo teksty religijne, m.in.: modlitwniki, pieśni, modlitwy, listy pasterskie, kolędy. Interesowały 

ją przede wszystkim trzy zagadnienia: 

1) zmiany w językowym obrazie kategorii/pojęć/figur kluczowych dla dyskursu 

religijnego, takich jak: Bóg, Matka Boska, Kościół (.Język religijny dawniej i dziś - na przykładzie XX-

wiecznych modlitewników, w: Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 

2001, ss. 9; Obraz Maryi w starych i nowych pieśniach kościelnych, w: Język religijny dawniej i dziś / / , 

red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 2005, ss. 16). Ta sama metoda badawcza wykorzystana 

została do analizy różnych obrazów podmiotu-autora w listach pasterskich kardynała Wyszyńskiego 
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(Prymas, ojciec, pasterz.... Role komunikacyjne kardynała Wyszyńskiego, „Stylistyka" 2009, ss. 14); 

2) patriotyczny wymiar polskiego dyskursu religijnego jako jego specyficzna cecha 

(Polak-katolik z polskich pieśni religijno-patriotycznych, w: Tożsamość a język w perspektywie 

slawistycznej, red. S. Gajda, Opole 2008, ss. 23; Die patriotische Strommung im polnischen religiosen 

Diskurs, „Theolinguistik" 4, A. Greule, E. Kucharska-Dreiss (Hg.), Regensburg 20011, ss. 18); 

3) stylistyczna kategoria zrozumiałości (jasności - mglistości) w odniesieniu do języka 

współczesnych tekstów religijnych adresowanych do wiernych (O komunikatywności języka modlitw 

liturgicznych, „Przegląd Pastoralno-Homiletyczny" 2000/4, ss. 14). 

Najważniejsze przemiany dokonujące się w polskim dyskursie religijnym, opisane w kolejnych 

artykułach, to: przekształcenia w językowym obrazie świata sacrum, modernizacja języka tekstów 

utrwalonych i tekstów „żywych" (zbliżenie do współczesnego języka potocznego), zmiana 

perswazyjności z agresywnej formalno-emocjonalnej na dialogową treściowo-intelektualną, 

inkulturacja przekazu religijnego (dostosowanie do nowej mentalności). 

Wartość naukowa opublikowanych przez Habilitantkę artykułów sprowadza się nie tylko do 

poszerzenia w istotnym stopniu stanu wiedzy lingwistycznej o polskim dyskursie religijnym, ale także 

do udokumentowania wniosków bogatą i urozmaiconą bazą materiałową. Dr M. Makuchowska bada 

teksty religijne na poziomie wyrażania, by dojść do pogłębionej, ukontekstowionej interpretacji 

zebranych danych. Mimo widocznej monotematyczności udało się Jej uniknąć nadmiernej 

powtarzalności tych samych wątków w kolejnych tekstach - w rezultacie każda kolejna publikacja 

wnosi coś nowego. Niemniej należałoby postulować poszerzenie perspektywy badawczej w przyszłości 

o nowe obszary niepowiązane z komunikacją językową w sferze sacrum. Merytorycznie i metodycznie 

dr M. Makuchowska jest bardzo dobrze do tego zadania przygotowana. 

c) Poza artykułami Habilitantka ma w swoim dorobku naukowym monografię autorską z zakresu 

genologii lingwistycznej pt. Modlitwa jako gatunek języka religijnego (Opole 1998, ss.127). To 

publikacja przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej, składająca się z dwóch części: w 

pierwszej podjęty został problem statusu i istoty języka religijnego (zgodnie z aktualnym wówczas 

stanem wiedzy, ze szczególnym akcentem na badania stylistyczne oraz z odniesieniem do opozycji 

język sacrum - język profanum); druga zawiera opis wzorca gatunkowego modlitwy. 

Do charakterystyki wyznaczników gatunkowych modlitwy autorka opracowania dochodzi 

poprzez analizę tekstów modlitewnych: modlitw liturgicznych oraz tzw. inskrypcji, czyli modlitw 

prywatnych, pozyskanych z wpisów do ksiąg kościelnych. Postępowanie badawcze zmierza do 

wyodrębnienia gatunkowych cech prototypowych (w kilku płaszczyznach tekstu: strukturalnej, 

pragmatycznej, treściowej i językowej) oraz wyznaczenia pola gatunkowego modlitwy. Habilitantka 

modlitwie przypisuje charakter dialogiczny (strukturę rozmowy z Bogiem o specyficznych relacjach 

nadawczo-odbiorczych), wskazuje typowe dla tego gatunku techniki delimitacyjne (nie tylko językowe, 
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jak np. przywołanie adresata, powitanie, tytuł, aklamacja, ale także psychologiczno-rytualne, np. 

skupienie, uklęknięcie, znak krzyża), uznaje modlitwę za makroakt mowy jednoczący szereg 

mikroaktów (m.in. wyznanie wiary, wyznanie win, podziękowanie, uwielbienie, prośbę), hierachizuje 

intencje komunikacyjne typowe dla tego gatunku, uznając, że główną intencją jest prośba, opisuje 

etykietę modlitewną oraz wskazuje zasady konstrukcyjne typowe dla tekstów modlitw (inwokacja, 

addytywność i kumulacja, powtórzenia, rytmiczność). 

Przyjęte założenia postępowania badawczego okazały się w kontekście analizowanego materiału 

niezwykle trafne, gdyż umożliwiły uwzględnienie bardzo różnych konkretyzacji wzorca gatunkowego 

modlitwy i ich zhierarchizowanie na mniej lub bardziej prototypowe, a także wyobrębnienie modlitw 

sytuujących się na pograniczu z innymi gatunkami. Docenić należy także odwołanie się w procedurze 

badawczej do ustalonego we wczesnym chrześcijaństwie kanonu modlitw liturgicznych, które 

przetrwały do czasów współczesnych - to pozwoliło pokazać stopień konwencjonalizacji, a nawet 

rytualizacji tego gatunku. 

O jeszcze jednym należałoby powiedzieć - w momencie publikacji tej monografii w Polsce 

badania genologiczne o orientacji lingwistycznej dopiero zaczynały się rozwijać i była to jedna z 

pierwszych monografii gatunkowych. O jej znaczeniu świadczą liczne odwołania w późniejszych 

publikacjach innych autorów poświęconych dyskursowi religijnemu. 

d) Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej publikacji zwartej - o Bibliografii języka 

religijnego 1945-2005 (Tarnów 2007), zawierającej uporządkowany zagadnieniowo wykaz ponad 

dwóch tysięcy tekstów naukowych, głównie stylistycznych. Pracę tę, o wartości dokumentacyjnej, 

Habilitantka przygotowała na zlecenie Komisji Języka Religijnego przy Prezydium Rady Języka 

Polskiego PAN. Każda bibliograficzna synteza stanowi nieocenioną pomoc dla badaczy zajmujących 

się danym obszarem rzeczywistości, a jej opracowanie wymaga dużego nakładu pracy, należy zatem 

docenić dr M. Makuchowska za podjęcie się tego trudnego zadania. 

e) Inne osiągnięcia naukowe, o których należałoby w tym miejscu wspomnieć, to aktywność 

grantowa i konferencyjna Habilitantki. 

Dr M. Makuchowska w swojej dotychczasowej karierze naukowej zrealizowała dwa 

indywidualne projekty badawcze, na które środki finansowe pozyskała z KBN: Poetyka i pragmatyka 

modlitwy (grant doktorski) i Przeobrażenia polszczyzny religijnej od zakończenia II wojny światowej do 

czasów obecnych (grant habilitacyjny). Uczestniczyła także w pracach badawczych w dwóch grantach 

zespołowych, międzynarodowym i krajowym między instytucjonalnym: Najnowsze dzieje języków 

słowiańskich (koordynowany przez UO) oraz Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie 

(koordynowany przez IBL PAN). Ponadto wygłosiła referaty na 19 konferencjach naukowych (w tym 

11 po doktoracie) zorganizowanych w kraju w takich ośrodkach akademickich, jak: Kraków, Łódź, 
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Lublin, Poznań, Warszawa, Kielce, Zielona Góra, Opole. 

Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Najważniejszą pracą w dorobku dr M. Makuchowskiej, wskazana przez Habilitantkę jako 

podstawa habilitacji, jest obszerna, licząca 496 stron, monografia pt. Od wrogów do braci. Posoborowe 

zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego (Opole 2011). 

Określona w tytule perspektywa badawcza na czas po II Soborze Watykańskim (1962-1965) nie 

oddaje bogactwa przedstawionych w pracy analiz, które obejmują również okres przedsoborowy 

stanowiący kontekst, punkt odniesienia do opisania przeobrażeń w dyskursie Kościoła katolickiego 

wywołanych zmianą jego stosunku do świata zewnętrznego (s. 9). Jak pisze autorka, brak opracowań 

naukowych dotyczących interesujących ją kwestii w czasie poprzedzającym sobór spowodował 

konieczność rozszerzenie perspektywy badawczej o okres bezpośrednio przed II Soborem 

Watykańskim. Diachronia rozciąga się także na czasy znacznie wcześniejsze - w monografii 

znajdujemy liczne odwołania do tekstów sprzed XX wieku. W efekcie otrzymujemy przekrojowe 

opracowanie pokazujące ewolucję stosunku katolików do świata niekatolickiego wyrażającego się w 

sposobie mówienia o niekatolikach przez autorów katolickich. 

Jak wskazuje tytuł monografii, jest ona poświęcona odtworzeniu kreowanych w tekstach 

nadawców katolickich obrazów Innego, czyli niekatolika, który przed soborem jawi się jako wróg 

Kościoła katolickiego, a po soborze jako jego brat. Autorka monografii stawia tezę, że przyczyną tak 

odmiennych obrazów niekatolików są zmiany w nadrzędnych celach komunikacyjnych: z jednej strony 

przedsoborowe dążenie do dyskredytacji wroga, z drugiej - posoborowy dialog z Innymi. 

Aby dowieść trafności tezy, analizie poddana została kolekcja tekstów powiązanych tematycznie, 

które w warstwie ideowej pozostawały w zgodzie z oficjalną i aktualną w danym momencie ideologią 

Kościoła katolickiego. W korpusie znalazły się: encyklopedie kościelne, leksykony, encykliki i 

przemówienia papieskie, dokumenty soborowe, zbiory kazań, modlitewniki, listy pasterskie, także 

teksty prasowe publikowane w czasopismach o orientacji katolickiej, takich jak m.in.: „Niedziela", 

„Znak", „Nasz Dziennik" (wykaz na s. 481-483). Są to zarówno teksty Kościoła powszechnego, jak i 

teksty Kościoła w Polsce, wybrane z dużym staraniem o ich reprezentatywność, choć oczywiście, jak 

zresztą sygnalizuje to autorka, to zaledwie mała część publikacji tego typu. Wydaje się słuszne 

założenie, że specyfika oficjalnego dyskursu religijnego polegająca na obowiązywaniu zasady 

mówienia jednym głosem (narzucanym instytucjonalnie i powielanym) zwalnia badacza od mnożenia 

podobnych w wymowie tekstów na rzecz ich różnorodności, chociażby gatunkowej. Teksty dobierane 

więc były osobno do poszczególnych zagadnień omawianych w monografii z dbałością o ich 

reprezentatywność zapewniającą rzetelność poznawczą. 

Kluczową kategorią dla przyjętej w opracowaniu metodologii badawczej jest dyskurs, kategoria 

nieostra, rozmyta, różnie ujmowana. Dr M. Makuchowska, nie wdając się w teoretyczne dyskusje, 
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przyjmuje własną definicję tej kategorii: dyskurs to Językowa praktyka społeczna wykorzystywana 

przez aktorów społecznych [za aktora uznany został Kościół katolicki - J.N.] do reprodukowania 

wytworzonych przez siebie znaczeń i realizowania celów strategicznych, a przez to - do kształtowania 

rzeczywistości, w której żyją" (s. 10). Ta definicja pozwala dookreślić perspektywę badawczą: na 

pierwszy plan wysuwa sie aspekt poznawczo-ideowy z określoną wizją świata i aksjologią, następnie 

perswazyjność jako podstawowy cel komunikacyjny (dążenie do przyjęcie przez odbiorcę-wierzącego 

katolika wizji świata propagowanej w analizowanych tekstach) i wreszcie wszelkiego rodzaju środki 

językowe, a także niejęzykowe (np. graficzne), za pomocą których kreowana jest ta wizja świata i 

realizowany nadrzędny cel komunikacyjny. Autorka opracowania wychodzi od analizy środków 

językowo-stylowo-tekstowych, by na tej podstawie odtworzyć i zderzyć ze sobą dwa skrajne obrazy 

świata: przedsoborowy i posoborowy, ich ideologię i aksjologię, a także strategie i mechanizmy 

perswazji językowej. Monografia sytuuje się zatem w przestrzeni analizy dyskursu (z wyraźnym 

ciążeniem ku krytycznej analizie dyskursu), a do opisu konotacji ujawnianych w badanych tekstach 

wykorzystana została kompilacja różnych metod i narzędzi badawczych pozyskanych głównie z 

semantyki kognitywnej, semantyki aksjologicznej, stylistyki, retoryki i tekstologii. Autorka nie tworzy 

więc własnej, oryginalnej metody badawczej, ale w kreatywny sposób sięga po sprawdzone 

rozwiązania. Należy podkreślić, ze robi to w sposób efektywny. 

Monografia składa się z dziesięciu linearnie uporządkowanych rozdziałów: czterech 

poświęconych dyskursowi przedsoborowemu i sześciu posoborowemu. Można by się zastanowić, czy 

przejrzystości układu treści nie sprzyjałoby wydzielenie w pracy dwóch głównych części: przed 

soborem i po soborze, a w ich obrębie dopiero kolejnych rozdziałów - taka segmentacja oddałaby 

zhierarchizowaną strukturę treści. 

W czterech pierwszych rozdziałach przedstawiony został utrwalony w wybranych katolickich 

tekstach przedsoboworych stosunek katolików do innych chrześcijan (rozdz.l Przeciw heretykom i 

sekciarzom), do niechrześcijan - pogan, muzułmanów i żydów (rozdz. 2 Przedsoborowy obraz 

niechrześcijan) oraz do niewierzących - komunistów i laickiej inteligencji (rozdz. 3 Nowe herezje). Tę 

część pracy zamyka rozdz. 4, Retoryka oblężonej twierdzy, odtwarzający obraz miejsca Kościoła 

katolickiego w otaczającym go świecie widziany oczami nadawców katolickich. 

Szczegółowe analizy docierające do najgłębszych warstw konotowanych w tekstach znaczeń 

pozwoliły autorce opracowania wyodrębnić strategie i mechanizmy językowo-tekstowe, którymi 

posługiwali się nadawcy analizowanych tekstów w celu zdeprecjonowania świata niekatolickiego. 

Mimo istniejących różnic w obrazowaniu różnych kategorii niekatolików, zauważalny jest pewien 

wspólny zasób wykorzystywanych w tym celu środków - kreowane obrazy cechuje negatywna 

aksjologizacji i emotywizacji, powielanie utrwalonych stereotypów (z czasów reformacji, schizmy, 

krucjat), przesądów oraz mitów (szczególnie dotyczących żydów), dyskredytacja idei i ludzi na 

płaszczyźnie charakterologicznej, psychiatrycznej, moralnej, obyczajowej, poznawczej, także 

6 



biograficznej (bardzo dobra szczegółowa analiza obrazu Marcina Lutra w dwóch przedwojennych 

encyklopediach katolickich, odkrywająca mechanizmy językowo-tekstowe mające na celu zniszczenie 

wizerunku człowieka i jego dzieła) oraz asymetryczność obrazu świata przedsoborowego utrwalająca 

dominującą i uprzywilejowaną w nim pozycję katolików. Widzenie niekatolików w kategorii wroga 

zagrażającego Kościołowi katolickiemu i naturalnemu, danemu przez Boga, porządkowi świata, 

kreowane jest przez dwie główne grupy strategii językowo-tekstowych: strategie deprecjacji i strategie 

demaskatorskie, m.in. pejoratywne, obraźliwe deskrypcje osobowe o funkcji stygmatyzującej, epitety i 

etykiety o tym samym charakterze, opozycje, пр.: swój - obcy, prawda - fałsz, ład - chaos, topikę 

demoniczną i inne toposy, np. zdrady, wroga, logikę świata na opak, metafory, пр.: zgubnej drogi, 

błądzenia, choroby/zarazy, brudu, trucizny, kąkolu. Autorka monografii zwraca także uwagę na techniki 

służące podkreślania prawdziwości wypowiadanych w tekstach sądów o niekatolikach, m.in. na 

modalność prawdziwościową, specyficzny metetekst, stylizację na styl naukowy, wykorzystywanie 

pewnego typu argumentacji (np. argumentów z autorytetu). Ostatni wątek tej części pracy to niezwykle 

interesujące zagadnienie usytuowania się Kościoła katolickiego nie wewnątrz świata wypełnionego 

przez wrogów, a obok niego, z dominującą metaforyką militarną, nastawieniem na konfrontację, a nie 

na dialog oraz odwołaniem się do toposu Kościoła wojującego. Autorkę interesują także przedsoborowe 

ślady zmiany sposobu mówienia o niekatolikach nie w kategorii wroga, ale w duchu bliskim ideom II 

Soboru Watykańskiego - znajduje je, choć w ograniczonym zakresie, jedynie w stosunku do 

muzułmanów. 

Kolejnych pięć rozdziałów poświęconych jest zmianom stosunku Kościoła katolickiego do świata 

niekatolików, które dokonały się w okresie posoborowym, i jego eksponentom w postaci nowego 

sposobu mówienia o Innych i do Innych. Istotę tej zmiany oddaje ujednolicony schemat, którym 

posłużyła się autorka, nadając tytuły rozdziałom w tej części opracowania: od - do (rozdz. 5 Od wroga 

do Innego, rozdz. 6 Od wrogów do rozdzielonych braci, rozdz. 7 Od bogobójców do starszych braci, 

rozdz. 8 Od pogan do młodszych braci w wierze, rozdz. 9 Od bezbożnikow do niewierzących braci). 

Przedmiotem opisu są te same grupy niekatolików co w pierwszych czterech rozdziałach, tzn. 

chrześcijanie niekatolicy (nominacja rozdzieleni bracia), żydzi (nominacja starsi bracia), muzułmanie 

(nominacja młodsi bracia w wierze) oraz niewierzący (nominacja niewierzący bracia). 

Poprzez analizę tekstów napisanych w duchu posoborowym pokazana została zmiana profilu 

wyróżnionych w monografii kategorii Innych, wynikająca ze zmiany stylu komunikacji na komunikację 

pozytywną, dialogową i aprobatywną. Zdaniem autorki to nastawienie na współpracę i wzajemne 

poznanie się, współistnienie a nie zwalczanie, poszukiwanie prawdy a nie powielanie stereotypów i 

utrwalonych obrazów, patrzenie pozytywne w miejsce totalnego negatywizmu, równouprawnienie 

partnerów interakcji zamiast jedynie słusznej doktryny katolickiej, było przyczyną nowego języka, 

jakim zaczęli posługiwać się nadawcy katoliccy, mówiąc o Innych. Spośród opisanych w opracowaniu 

najważniejszych strategii językowo-tekstowych, należałoby wymienić: aemocjonalizm, mowę rzeczową 

7 



i racjonalną, pozytywną aksjologizację świata niekatolickiego, akceptowanie partnera, strategie 

grzecznościowe wyrażające szacunek czy też kreowanie wspólnoty. Środki językowe realizujące te 

strategie, to m.in.: nienacechowane emocjami i negatywnymi konotacjami nominacje i kolokacje, 

leksyka charakterystyczna dla stylu naukowego, leksyka z semantycznego pola wspólnoty, użycie 

zaimków my oraz nasz, stosowanie 1. osoby liczby mnogiej, strona bierna z blokadą pozycji agensa, 

składnia uwspółrzędniająca, akty grzecznościowe, akty pochwalne, styl wzniosły. Tym samym 

pokazana została zmiana usytuowania Kościoła katolickiego we współczesnym świecie jako 

współistniejącego z Innymi, także z tymi, których poglądów się nie akceptuje (jak np. z ateistami). 

Ostatni rozdział 10, Od wroga do wroga, poświęcony jest niepełnej recepcji idei II Soboru 

Watykańskiego w Polsce, której przyczyn dopatruje się autorka monografii w specyficznych polskich 

uwarunkowaniach historyczno-politycznych oraz w stosunkowo ograniczonym do oficjalnych instytucji 

kościelnych obszarze tworzenia tekstów w duchu posoborowym. Na przykładzie tekstów prasowych z 

„Naszego Dziennika" scharakteryzowany został tzw. dyskurs radiomaryjny, będący zdaniem autorki 

egzemplifikacją trwania w przedsoborowej wizji świata, a jak pokazują analizy, także w 

przedsoborowym języku i stylu mówienia deprecjonującym przede wszystkim Żydów (problem 

antysemityzmu) oraz ateistów (o dwóch profilach: komunista i liberał) jako wrogów Kościoła, z 

którymi należy podjąć walkę. Szczególnie trafna wydaje się być wprowadzona w opracowaniu 

kategoria mowy ograniczonej, sprowadzającej się do powielania schematów, dokonywania 

nadmiernych uproszczeń w opisie rzeczywistości, odwoływania się do stereotypów, co nie wymaga ani 

uzasadnienia, ani krytycznego odbioru. 

Monografia Od wrogów do braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego 

wypełnia istotną lukę w badaniach nad dyskursem religijnym, przy tym znacznie wzbogaca wiedzę 

naukową na jego temat; imponuje rozległością ujęcia tak w płaszczyźnie problemowej, jak i czasowej 

(diachronicznej), trafnością analiz usytuowanych w szerokim kontekście kulturowym, a także erudycją 

autorki swobodnie poruszającej się wśród licznie w tekście przywoływanej literatury przedmiotu i to 

nie tylko o proweniencji lingwistycznej. Podkreślić należy wysoki poziom metodologiczny i 

merytoryczny opracowania, bogaty i trafnie dobrany materiał źródłowy oraz dążenie do pogłębionej 

interpretacji analizowanych zjawisk. Jestem przeświadczona, że monografia ta zaistnieje w obiegu 

naukowych i będzie wielokrotnie wykorzystywana i cytowana przez innych badaczy i to nie tylko 

dyskursu religijnego, gdyż opisuje uniwersalne mechanizmy perswazji językowej charakterystyczne 

także dla innych obszarów komunikacji społecznej. 

Charakterystyka dorobku dydaktycznego 

Aktywność dydaktyczna dr M. Makuchowskiej wykracza poza obowiązkowy wymiar zajęć ze 

studentami. Od 2002 r. jest kierownikiem Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców 
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Uniwersytetu Opolskiego - organizuje i prowadzi zajęcia lektoratowe dla studentów studiujących w 

UO w ramach programu „Sokrates - Erasmus" oraz letnie szkoły języka i kultury polskiej dla 

cudzoziemców. Ponadto kieruje specjalnością Nauczanie języka polskiego jako obcego na kierunku 

filologia polska studia drugiego stopnia. Jest współautorką programu tej specjalności. 

Kolejne pole działalności edukacyjnej Habilitantki to współpraca (od 2003 r.) z Państwową 

Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego - jako egzaminator i autorka zadań 

egzaminacyjnych. 

Szczególnie warte podkreślenia jest współautorstwo podręcznika glottodydaktycznego Podstawy 

gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami. Kompendium dla kursów języka i nauki własnej (red. 

I. Ohnheiser i S. Gajda, Innsbruck 2007), przygotowanego dla slawistów niemieckojęzycznych w 

ramach serii gramatyk słowiańskich. Dr M. Makuchowska jest autorką rozdziałów poświęconych 

rzeczownikowi, czasownikowi i liczebnikowi. 

Działania organizacyjne i promocyjne na rzecz nauki 

Działania na rzecz nauki, w które angażuje się dr M. Makuchowska, mają wymiar 

międzynarodowy i ogólnopolski. Habilitantka współpracuje z redakcjami czasopism i serii 

wydawniczych: od 2001 r. jest sekretarzem redakcji „Stylistyki" (wyd. Opole), od 2008 r. członkiem 

rady naukowej „Theolinguistik" (wyd. Ratyzbona), a w latach 2005-2008 redagowała omówienia 

publikacji dla „Studia Slavica" (Opole). Była także sekretarzem konferencji nt. Człowiek - dzieło -

sacrum (Opole 1996) oraz członkiem komitetu organizacyjnego V Kongresu Polonistyki Zagranicznej 

(Opole 2012). 

Konkluzja 

Dr M. Makuchowska ujawnia się jako badaczka o ukształtowanej świadomości metodologicznej, 

niebojąca się podjąć trudnych i złożonych tematów, twórcza w poszukiwaniu narzędzi badawczych, 

świetnie orientująca się w dorobku współczesnej lingwistyki i potrafiąca z niego funkcjonalnie 

korzystać. Jej dotychczasowy wkład w naukę można określić jako znaczący. Dysponując rozwiniętym 

warsztatem metodycznym, jest badaczką dojrzałą naukowo, zdolną samodzielnie podjąć nowe 

wyzwania poznawcze z innych kręgów niż do tej pory. Docenić należy także umiejętność swodobnego i 

bardzo przyjaznego odbiorcy, niekoniecznie będącego językoznawcą, a przy tym niezwykle 

profesjonalego wypowiadania się na naukowe tematy. Teksty Habilitantki czyta się z wielką 

przyjemnością. 

Biorąc pod uwagę wartość dorobku naukowego dr M. Makuchowskiej, który oceniam wysoko, 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 poszerzenie naukową wiedzę na ten temat, a także znaczącą aktywność dydaktyczną oraz 
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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 językoznawstwa. 

Opole, 14 listopada 2012 r. 
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