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Felietonowo sprofilowana publicystyka ewangelizacyjna 
w ujęciu dyskursywnym (na wybranych przykładach)

Niniejszy artykuł zawiera analizę monotematycznego i izofunkcyjnego zbioru wypowiedzi autor-
skich realizujących konwencje gatunkowe felietonu. Nie są one jednak analizowane w perspek-
tywie genologicznej. Autorka dąży do zilustrowania zagadnienia parametrów tożsamościowych 
tekstów, postrzegając je jako mozaikę relacji wyznaczonych przez pojęcia z zakresu kulturowo 
uwikłanej komunikacji takie, jak: publicystyka, ewangelizacja, dyskurs (ewangelizacyjny, praso-
wy), gatunek, tekst. Uporządkowanie pojęć od typów ludzkiej aktywności, przestrzeni komunika-
cyjnych, dyskursów poprzez filtry gatunkowe do tekstów pozwoliło wydobyć i scharakteryzować 
ujęte w tytule zjawisko felietonowo sprofilowanej publicystyki ewangelizacyjnej w analizach osa-
dzonych w lingwistyce dyskursu, choć bez eksponowania jej konkretnego nurtu. 
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Column profiled evangelistic journalism in a discursive perspective (on selected examples)

The article contains an analysis of a monothematic and isofunctional set of author’s utterances  
implementing genre conventions of the column. However, they are not analyzed in the genre per-
spective. The author aims to illustrate the issue of identity parameters of texts, perceiving them as 
a mosaic of relations determined by concepts in the field of culturally entangled communication 
such as: journalism, evangelization, (evangelistic, press) discourse, genre, and text. The arrange-
ment of concepts from types of human activity, communication spaces and discourses through 
genre filters to texts allowed to extract and characterize the phenomenon of the column profiled 
evangelization journalism in analyses embedded in discourse analysis, yet without displaying its 
specific current. 
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Feuilletonistisch profilierte Publizistik aus diskursiver Perspektive (an ausgewählten 
Beispielen)

Dieser Artikel enthält eine Analyse einer monothematischen und isofunktionalen Sammlung von Au-
torenaussagen, die die Gattungskonventionen des Feuilletons umsetzen. Diese werden jedoch nicht 
aus Sicht der Textsortenlinguistik analysiert. Die Autorin will Fragen zu den Identitätsmerkmalen
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von Texten veranschaulichen und betrachtet diese als ein Mosaik von Beziehungen, die durch Kon-
zepte aus der kulturell verwobenen Kommunikation bestimmt sind, wie z. B.: Publizistik, Evange-
lisierung, Diskurs (Evangelisierungs- und Pressediskurs), Gattung und Text. Durch die Hierarchi-
sierung der Begriffe nach Arten menschlicher Aktivität, Kommunikationsräumen und Diskursen 
über Textsorten-Filter bis hin zu den Texten lässt sich das Phänomen der feuilletonistisch profilieren 
Publizistik aus diskurslinguistischer Sicht charakterisieren, ohne jedoch ihren spezifischen Ansatz 
hervorzuheben. 

Schlüsselwörter: Evangelisierung, Journalismus, Diskurs, Gattung/Textsorte, Text

Celem artykułu jest aspektowo wyprofilowana analiza zbioru tekstów, któ-
re można uznać za gatunkową kolekcję (por. Wojtak 2006: 143–152)1, złożoną 
z tekstów jednego autora, tekstów, dodajmy, monotematycznych, izofunkcyjnych, 
tworzących pierwotnie serię (typowe uporządkowanie gatunku, jakim jest pra-
sowy felieton), a potem opublikowanych w książce zasługującej na miano antolo-
gii. Chodzi o zbiór felietonów autorstwa Szymona Hołowni zat. Instrukcja obsługi 
solniczki. Felietony z „Tygodnika Powszechnego”, wyd. WAM, Kraków 2017. 

Dlaczego nie zaczynam od przypomnienia wyznaczników gatunkowych fe-
lietonu i nie próbuję charakteryzować wspomnianego zbioru jako realizacji reguł 
gatunkowych? Odpowiadając wstępnie, deklaruję, że w tym przypadku wska-
zana ścieżka analityczna i interpretacyjna nie rysuje się jako poznawczo nośna. 
Nawet jeśli uwzględnimy elastyczność reguł wzorca i odtworzymy skalę jego pa-
radoksów (por. Wojtak 2004: 202–237; 2016b: 121–126), nie zdołamy uchwycić 
istoty autorskiego zamiaru, zakładanych przez felietonistę funkcji, osobliwości 
stylu. Wymienione parametry nie ułożą się w całość, która mogłaby być uznana 
za satysfakcjonującą. Konieczna jest zatem zmiana perspektywy opisu i posłuże-
nie się aparaturą pojęciową, która jawi się jako bardziej adekwatna.2 

Ścieżka interpretacyjna zasygnalizowana w tytule nasunęła mi się dopiero 
po lekturze książkowego wydania zbioru felietonów Szymona Hołowni, czyli 
po zmianie kontekstu życiowego gatunku.3 Pojedyncze teksty łatwiej analizować, 

1 Eksplikacja pojęć kolekcja gatunków oraz gatunek w formie kolekcji znajduje się w kilku 
moich pracach. Zob. dla przykładu Wojtak 2006: 143–152. Analizowanego zbioru nie chcę 
nazywać korpusem, dlatego, że nie będę prowadzić analiz w duchu lingwistyki korpusowej. Na 
temat możliwości zastosowania metod lingwistyki korpusowej do analiz dyskursu zob. m.in. 
Pawlikowska (2012: 111–125). 

2 Do zagadnień z zakresu poetyki felietonu, które się gubią w tak zaprojektowanych analizach, 
wracam w końcowej części artykułu. 

3 Pojęcie kontekstu życiowego gatunku wywodzi się z biblistyki (zob. Lohfink 1987: 29–40), 
ale jest już dobrze zadomowione w genologii i oznacza „prymarne zastosowanie komunikacyjne 
gatunku” (Wojtak 2011b: 13). 
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posługując się siatką wyznaczników gatunku, nie uwyraźnią się jednak wtedy, 
w moim przekonaniu, ani związki owych wypowiedzi z publicystyką, ani nie 
ujawni się jasno funkcja ewangelizacyjna. 

Już w tym miejscu powinnam zaznaczyć, że obrana ścieżka interpretacyjna 
pozwoli mi formułować hipotezy na temat parametrów tożsamościowych tekstu 
oraz traktować analizy zbioru jako egzemplifikację wspomnianego zagadnienia, 
ważnego dla współczesnej lingwistyki.4

Publicystyka jest, jak wiadomo, formą aktywności komunikacyjnej, która nie 
musi wiązać się z mediami.5 Felieton uznaje się jednak za podstawowy, obok 
artykułu i komentarza, gatunek medialnej publicystyki, gatunek, łatwo, jak wspo-
minałam, zmieniający konteksty użycia, a więc czytelnicze obiegi. Czym zatem 
wyróżnia się publicystyka i dlaczego w niniejszym opracowaniu może stanowić 
punkt wyjścia analiz? Na użytek prowadzonych tu rozważań wystarczy odwoła-
nie do zbioru cech, jakie wyodrębniłam (na podstawie bogatej literatury przed-
miotu) w książce poświęconej gatunkom prasowym (por. Wojtak 2004: 33) oraz 
rozprawie dotyczącej tendencji modernizacyjnych we współczesnej publicystyce 
(por. Wojtak 2015: 217).6 Za istotę publicystyki uznaje się subiektywne naświe-
tlenie faktów w tekstach poświęconych aktualnej, społecznie ważkiej problema-
tyce, stosownie nacechowanych aksjologicznie, adresowanych do określonego 
kręgu odbiorców, na których oddziałuje się perswazyjnie, uwzględniając perswa-
zję mentalną i emocjonalną, z troską o wspólne dobro, tekstach zredagowanych 
przystępnie, odzwierciedlających dociekliwość autora oraz jego inwencję, czy-
li samodzielne, nieszablonowe myślenie (co nie wyklucza odwoływania się do 
uznanych autorytetów), twórczy stosunek do omawianych problemów, szukanie 
nowych rozwiązań, troskę o precyzję wysłowienia, impresyjność, czyli, jak to 
formułuje Michał Szulczewski (1964: 101), „oświetlanie zjawisk przez pryzmat 
indywidualności autora”. 

Wszystkie wymienione parametry odnajdujemy w analizowanym zbiorze 
felietonów. Przypomnienie paradoksów gatunku (por. Wojtak 2016b: 121–122) 
nasuwa myśl o znaczącym redukowaniu ich skali. Felietony Hołowni odznaczają 
się bowiem specyfikacją tematyczną, ścisłym związkiem z profilem pisma, aktu-
alnością problemową, samoistną formą, charakterem publicystycznym7, a więc 
tendencyjnością w przedstawianiu autentycznych faktów i eksponowaniem au-
torskiej postawy wobec prezentowanych zjawisk, tonacją poważną (elementy 

4 Odwołań tu można wskazać wiele. Ograniczam się do jednego: (Witosz 2016: 31). 
5 Zob. Wojtak 2004: 33–34 i wskazaną tam literaturę. 
6 Problematyka modernizacyjna nie musi być bliżej charakteryzowana w niniejszym opraco-

waniu. 
7 Niektóre felietony innych autorów, przypomnijmy, wykazują ścisłe związki z literaturą (zob. 

Wojtak 2004: 218–236).
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humoru są nieliczne i mało wyraziste) oraz konceptyzmem, który jest nie tylko 
znamieniem inwencji twórcy, lecz zyskuje głębokie problemowe uzasadnienie.8 

Dlaczego w tytule niniejszego opracowania pojawia się określenie felietono-
wo sprofilowana publicystyka ewangelizacyjna?9 Co ma wskazany zbiór wypo-
wiedzi do zjawiska ewangelizacji? W jakim zakresie się z nim zazębia? 

Ewangelizacja wszak, choć traktowana jako zjawisko złożone i trudno defi-
niowalne (por. Przyczyna 2017a: 9–22), wiąże się z misją Kościoła, przepowia-
dającego światu Jezusa Chrystusa oraz Jego Dobrą Nowinę, by człowiek mógł 
dążyć do zbawienia (zob.: Nowak, Przyczyna 2017; Wojtak 2017: 123–124). 
Obecnie jednak jest realizowana w formie tzw. nowej ewangelizacji. Jej założe-
nia wstępnie zaproponował Jan Paweł II (por. Rybka 2017: 39–62), uściślali i mo-
dyfikowali zaś jego następcy – Benedykt XVI i Franciszek (por. Górecka 2017:  
63–76; Sławiński 2017: 231–255). Znawcy zagadnienia podkreślają, że wspo-
mniana nowość ewangelizacji dotyczy wszystkich jej elementów, a więc podmio-
tu, celu, treści, sposobu i środków, a także adresatów (Przyczyna 2017b: 150). 

Ponieważ wspomniane okoliczności są ważne dla interpretacji zbioru felieto-
nów Szymona Hołowni, należy tę problematykę nieco rozwinąć. Podmiotem nowej 
ewangelizacji powinni być wszyscy członkowie Kościoła, celem „pomoc poszuku-
jącemu człowiekowi w odnalezieniu Chrystusa w życiu i wejściu na drogę wiary” 
(Przyczyna 2017b: 150), treścią orędzie o Bogu (Bóg kocha człowieka i zbawia 
go przez Chrystusa w Duchu Świętym) i orędzie o człowieku (ewangeliczna wizja 
człowieka). Zbiór metod powinien być dostosowany do umiejętności ewangeliza-
tora i potrzeb adresatów, których trudno zamknąć w konkretnej grupie społecznej. 

Najbardziej zwięźle istotę nowej ewangelizacji oddaje definicja Antoniego 
Lewka, którą przytaczam za wyzyskiwanym już tu opracowaniem (Przyczyna 
2017b: 151):

Nowa ewangelizacja to odnowiona w duchu Vaticanum II i dostosowana do dzisiej-
szych uwarunkowań społeczno-kulturowych działalność ewangelizacyjna wszyst-
kich chrześcijan, którzy czerpiąc ze źródeł objawienia, dzięki pomocy Ducha Świę-
tego starają się z nowym zapałem i wszelkimi możliwymi sposobami przekazywać 
Ewangelię Jezusa Chrystusa o wielkiej miłości Boga do człowieka wszystkim lu-
dziom, zwłaszcza swoim współbraciom zdechrystianizowanym, celem wzbudzenia 
i ukształtowania w nich dojrzałej wiary chrześcijańskiej jako fundamentu ich zba-
wienia, czyli zjednoczenia z Bogiem w Chrystusie i Jego Kościele. 

8 Na poziomie wyznaczników stylistycznych, które w niniejszym opracowaniu nie będą 
szczegółowo przedstawiane, Szymon Hołownia odszedł od zwyczajów eksponowanych we 
wcześniejszych publikacjach (zob. Klimek/Nowak 2012: 302–317).

9 Autorki wskazanego wyżej artykułu posługiwały się kategorią szerszą, pisząc o publicystyce 
religijnej. 
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Działalność ewangelizacyjna sprowadzona do wyprofilowanej elastycznie 
praktyki komunikacyjnej może być aspektowo ujmowana jako kategoria dyskur-
su, mieszczącego się z powodzeniem w ramach dyskursu religijnego. Polimor-
ficzny dyskurs religijny ograniczany tu do praktyk komunikacyjnych wspólnoty 
wiernych określanych jako katolicy, zawiera bowiem kilka subdyskursów (w tym 
bliski dyskursowi katechetycznemu) dyskurs ewangelizacyjny. 

Dyskurs nazywałam przed laty pojęciem „niegotowym”, uznając, że można 
je „plastycznie formować na użytek konkretnych opracowań” (Wojtak 2010a: 7).  
Obecnie sytuacja się wprawdzie zmieniła, badania nad dyskursem nabrały dy-
namiki (nie tylko w obrębie językoznawstwa), ale nie doprowadziły do ujed-
noznacznienia wspomnianego pojęcia, gdyż takiego celu nie stawiają sobie za-
interesowani sprawą badacze. Wracam więc w tym opracowaniu do własnych 
propozycji eksplikacyjnych, deklarując, że dyskurs ujmuję jako sposób zorgani-
zowania ludzkiej aktywności, praktykę komunikacyjną określonej społeczności 
(wspólnoty), która w trakcie różnorodnych interakcji ustala i uzgadnia istotne dla 
siebie treści (wizję świata), konserwuje stosowne scenariusze zachowań komuni-
kacyjnych oraz reguły ich wypełniania za pośrednictwem wypowiedzi (i/lub środ-
ków niewerbalnych) (por. Wojtak 2010a: 7–30; 2010b: 81–91; 2010c: 13–15).10

Przestrzeń dyskursywną dookreślają następujące parametry: tematyka, relacja 
świata dyskursu do rzeczywistości (świat odzwierciedlony), funkcje (podstawo-
we illokucje po stronie nadawcy, bądź nadawców, i sposoby ich percepcji przez 
odbiorców), relacje nadawczo-odbiorcze i inne parametry modelowych interakcji, 
a także świat wartości (Miczka 2002: 91–94; Wojtak 2011b: 29–31). Takie uję-
cie nie wyklucza zatem koncentracji na bardziej wyspecjalizowanej problematyce 
wiązanej z pojmowaniem dyskursu jako „systemu znaczeń kształtujących tożsa-
mość podmiotów i przedmiotów” (por. Witosz 2016: 27 i wskazaną tam literaturę). 

Dyskurs religijny traktowany, co już sygnalizowałam, jako zbiór praktyk 
komunikacyjnych, charakterystycznych dla określonej wspólnoty wiernych, 
przedstawia się jako zjawisko osobliwe na tle innych dyskursów. I nie chodzi 
tu wyłącznie o skalę otwierania się na inne praktyki dyskursywne, o nieostrość 
granic, o wewnętrzną dyferencjację, lecz przede wszystkim o reguły organizowa-
nia samej komunikacji i innych składników (parametrów dyskursu) (por.: Wojtak 
2010a: 14–22; 2011b: 28–45; 2016a: 71–85). 

Poszerzenie przestrzeni dyskursywnej o sferę transcendencji powodu-
je bowiem, że nietypową formę zyskują wszelkie parametry dyskursu. Przede 

10 Jest to więc w pewnym zakresie odwołanie do niemieckiej szkoły ujmowania dyskursu 
(zob. dla przykładu: Bilut-Homplewicz 2010: 21–33; Czachur/Miller 2012: 25–43). Synteza 
francuskich badań nad dyskursem w: Grzmil-Tylutki (2010). Syntetyczny ogląd polskich badań  
w: Witosz (2012: 61–76; 2016: 19–39). 
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wszystkim tematyka i sposób jej ujmowania, a więc wizja świata ukształtowana 
nie tylko i nie wyłącznie przez człowieka (Objawienie), stawiająca w centrum 
wartości transcendentne. Modyfikacji podlegają też cele globalne, czyli działania 
(podejmowane przez różne podmioty) zakodowane w różnorodnych komunika-
tach, które są podporządkowane misji zbawczej (istotna jest tu rola Kościoła jako 
instytucji strzegącej doktryny i sprawującej kult, a więc organizującej religijne 
życie wspólnoty). Role dyskursywne układają się w skomplikowaną konfigura-
cję. Sposób postrzegania owych ról w odniesieniu do sfery sacrum jest dookre-
ślany w formie dogmatów, dziedzictwa tradycji i innych przekazów sankcjono-
wanych przez instytucje kościelne.11 

Wyróżnikiem charakteryzowanej szkicowo wersji dyskursu religijnego, czyli 
dyskursu ewangelizacyjnego, jest zjawisko interferencji składników Objawienia, 
różnorodnych dyskursów związanych z kultem, dyskursu katechetycznego, nor-
matywnego czy naukowego.12 Zagadnienie polimorficzności dyskursu religijne-
go jest faktem dostrzeżonym zarówno przez przedstawicieli nauk teologicznych, 
jak i językoznawców, brak jednak zgody co do zbioru subdyskursów oraz relacji 
między nimi. Ponieważ w niniejszym opracowaniu skupiam uwagę na jednym 
z dyskursów szczegółowych, nie rozwijam tego zagadnienia. 

Rysem charakterystycznym dyskursu religijnego w uwzględnianej tu wer-
sji jest obecnie przede wszystkim otwarcie na świecki sposób komunikacji (por. 
Przybylska/Przyczyna 2005: 213–232; Draguła 2005: 88–93). Dynamika owych 
procesów jest ogromna i obejmuje przede wszystkim różnorodne oddziaływa-
nia wybranych składników dyskursu religijnego na sferę komunikacji publicznej 
(por. m.in. Draguła 2012: 74, 95). Wspomniane procesy mają jednak także cha-
rakter oddziaływań wzajemnych. W kilku obszarach dyskursu religijnego oraz 
licznych przestrzeniach dyskursów świeckich pojawiają się różnego rodzaju in-
terferencje obejmujące płaszczyznę języka i płaszczyznę komunikacji. Dostrzega 
się bez trudu liczne i różnorodne przykłady przesunięć komunikacyjnych i two-
rzenia komunikacyjnych stref przejściowych.

W przypadku dyskursu ewangelizacyjnego (tu rozpatrywanego) źródłem 
przeobrażeń staje się płaszczyzna interakcyjna dyskursu. Niewielkim (jeśli 
w ogóle) modyfikacjom może podlegać płaszczyzna poznawcza dyskursu, po-
nieważ doktryna się nie zmienia, choć ewangeliczne przesłanie zbawcze może 
być na nowo interpretowane.

11 Bliższą charakterystykę przeobrażeń dyskursu religijnego charakterystycznego dla 
wspólnoty katolików w Polsce zawiera rozprawa Wojtak (2016a: 72–74). 

12 Interferencja jest, jak się wydaje, typowa dla wielu subdyskursów w ramach dyskursu 
religijnego. 
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Dodać trzeba, że sam dyskurs ewangelizacyjny stanowi konglomerat różnych 
działań komunikacyjnych. Wchłania przede wszystkim praktycznie wszelkie 
płaszczyzny dyskursu religijnego (symbolikę biblijną, komunikację liturgiczną, 
pewne segmenty dyskursu teologicznego) (por. Nowak/Przyczyna 2017). Do-
głębna charakterystyka tego dyskursu, z jego rozwarstwieniem, zakresami inter-
ferencji komunikacyjnych, zbiorem gatunków, które stanowią typowe dlań filtry 
komunikacyjne, przekracza w znacznym stopniu ramy niniejszego opracowania. 
Pewne zagadnienia szczegółowe wrócą jednak w analitycznej jego części. 

W tym miejscu należy się natomiast zająć problematyką relacji dyskursu 
religijnego i dyskursu prasowego. Ponieważ przedstawiałam już te zagadnienia 
w osobnym studium (por. Wojtak 2010a: 7–30), niniejszą prezentację postaram 
się ograniczyć do kwestii niezbędnych dla dalszych wywodów. 

Zacznijmy od szkicowej charakterystyki dyskursu prasowego, który określa-
łam jako: politematyczny, poliintencyjny, odznaczający się polipodmiotowością, 
poligatunkowy i polifoniczny (por. Wojtak 2010c: 183–185, 2012: 13–15). Z tego 
wynika, że zasadniczo wszystkie parametry owego dyskursu mają charakter nie-
jednorodny. Dla współczesnych mediów najistotniejsze jest dowartościowanie 
parametrów poznawczych i pragmatycznych, czyli budowanie wspólnoty dyskur-
sywnej na podstawie wspólnej wizji świata. Wizja ta jest kształtowana z punktu 
widzenia odbiorcy (z uwzględnieniem jego potocznych wyobrażeń i doświad-
czeń), zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy (chodzi przede wszystkim o zakresy 
poruszanych zagadnień), z udziałem odbiorcy (często fingowanym), za pomocą 
środków znanych odbiorcy (por. Wojtak 2012: 13–14). W grupie strategii dys-
kursywnych trzeba sytuować: fragmentację, czyli ujmowanie poruszanych za-
gadnień jako osobnych, konkretyzację, a więc interpretację zdarzeń bez odwołań 
do modeli, personalizację i sensacjonizm (Wojtak 2012: 14). Za ważny wyróżnik 
dyskursu prasowego uznaję jego absorpcyjny charakter. „Jest bowiem otwarty 
na inne dyskursy i dyskursy owe wchłania, czyniąc je przedmiotem prezentacji, 
a więc także źródłem tematyki, form przekazu i językowych środków” (Wojtak 
2012: 16). Ze względu na wielość filtrów komunikacyjnych, stosowanych w pra-
sie, można mówić o: (1) absorpcji przytoczeniowej, „gdy gazeta funkcjonuje jako 
medium i przekaźnik, stając się formą prezentacji dyskursu X” (Wojtak 2012: 
16), (2) absorpcji interpretacyjnej, gdy prasa przekształca wybrane parametry 
określonego dyskursu, profilując medialnie aspekt tematyczny, wpisując inten-
cje absorbowanego dyskursu w medialną płaszczyznę intencjonalną, uznając 
gatunek za podstawowy filtr komunikacyjny. W konkretnych przypadkach wspo-
mniane typy absorpcji mogą się kumulować i, co być może ważniejsze, przenikać 
(por. Wojtak 2012: 16–17). 

Dyskurs prasowy rozpatrywany od strony rezultatów jawi się jako utka-
ny (cytatowo lub interpretacyjnie) z innych dyskursów. „Charakteryzuje go 
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transgresyjność związana z otwieraniem granic samego dyskursu (co wiąże się 
z absorpcją oraz ekspansją na inne obszary dyskursywne), a także granic różnych 
aspektów (płaszczyzn) dyskursu” (Wojtak 2012: 17). 

Pisząc o relacjach dyskursu prasowego (medialnego) i religijnego, wskazy-
wałam na współwystępowanie dwóch pasm dyskursywnych w prasie (mediach): 
dyskursu religii (absorpcja przytoczeniowa) i dyskursu o religii (absorpcja inter-
pretacyjna) (por. Wojtak 2010a: 25 i n.). 

W przypadku zbioru wypowiedzi, które będą poddane aspektowej analizie 
w ramach tego opracowania, można mówić, że prezentują dyskurs ewangeliza-
cyjny w dyskursie prasowym. Filtr komunikacyjny, jakim jest felieton, wprowa-
dza dość znaczące modyfikacje obu pasm dyskursywnych. O kształcie wspólnoty 
świata decyduje w tym przypadku nadawca (twórca wypowiedzi), który optykę 
odbiorczą kształtuje na swój sposób. Świat przedstawiany w zbiorze felietonów 
zawiera nawiązania nie tylko do potocznych, lecz także religijnych wyobrażeń 
i doświadczeń odbiorców, z dość wyrazistym eksponowaniem, dodajmy, do-
świadczeń własnych autora. Świat ów nie zawsze odzwierciedla oczekiwania 
odbiorców, choć (zgodnie z poetyką felietonu zakładającą dialogową orientację 
wypowiedzi) uwzględnia udział odbiorców w kształtowaniu wizji świata. Zbiór 
środków odpowiada repertuarom znanym odbiorcom, ponieważ autor unika „teo-
logicznego żargonu”, a stosunkowo często sięga do zasobów polszczyzny po-
tocznej, wzbogacając je ekspresywnymi okazjonalizmami.13 

Zbiór strategii dyskursywnych nie stanowi wiernego odzwierciedlenia 
działań typowych dla dyskursu prasowego. Fragmentacja jest przezwyciężana 
przez kontekstowe i panoramiczne przedstawianie spraw (autor sięga przy tym 
do konwencji reportażowych, zderzając różne punkty widzenia i uzupełniając 
w wydaniu książkowym wypowiedzi felietonowe wstawkami – werbalnymi 
i ikonicznymi – typowymi dla reportażu). Brak sensacjonizmu, natomiast pełne 
odzwierciedlenie uzyskują dwie kolejne strategie, czyli konkretyzacja i persona-
lizacja. Ich uwyraźnieniu sprzyja gatunek w autorskiej wersji realizacyjnej. 

O kształcie analizowanej przestrzeni dyskursywnej decyduje jednak inter-
ferencja dyskursu ewangelizacyjnego i prasowego. Dyskurs ewangelizacyjny, 
przypomnijmy raz jeszcze, dobitnie pokazuje splatanie się przekazu, który jest 
składnikiem Ewangelii, z komunikacją, będącą dziełem człowieka. Rolę pośred-
nika odgrywa Kościół, więc jego obraz staje się ważnym tematycznym kom-
ponentem wybranych obszarów dyskursu ewangelizacyjnego. Typowe dla tego 
dyskursu strategie znajdują odzwierciedlenie w jego wersji prasowo zapośred-
niczonej. 

13 Część tych praktyk redakcyjnych może być postrzegana jako trwały składnik stylu 
osobniczego autora (zob. Klimek/Nowak 2012: 302–317). 
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Publicystyczny charakter przekazu decyduje w dużej mierze o tym, jakie 
składniki dyskursu ewangelizacyjnego są w felietonistyce przedstawiane, w ja-
kim zakresie i w jaki sposób. Ujawniają się przy tym oba wskazane typy ab-
sorpcji, stanowiąc jednak splot zjawisk trudnych do rozdzielania. Nie o typach 
absorpcji będzie więc mowa, lecz przede wszystkim o tym, jakie składniki prze-
kazu ewangelicznego są uwzględniane w zbiorze felietonów Szymona Hołowni, 
w jaki sposób autor odzwierciedla wybrane składniki dyskursu ewangelizacyjne-
go i jak ów dyskurs współkształtuje. 

Już na początku trzeba zaznaczyć, że pod względem poznawczym wspomnia-
ne wypowiedzi są bogate i tematyka ewangelizacyjna stanowi jedynie cząstkę 
poruszanych problemów. Poetyka felietonu pozwala autorowi przedstawiać kwe-
stie ewangelizacyjne w formie opisu i/lub towarzyszącej temu opisowi refleksji.

Siebie jako ewangelizatora Szymon Hołownia przedstawia wprost w felieto-
nie zat. Seria limitowana, poświęconym zagadnieniu wybujałego konsumpcjoni-
zmu, stanowiącego obecnie także w Polsce składnik życia wielu ludzi. Widząc 
koczujących na Chmielnej w Warszawie pod sklepem z trampkami, w którym 
ma się pojawić limitowana seria Kanye Westa, i ujmując ten obraz w formule 
„misterium ekonomicznego poświęcenia” (s. 13), autor snuje refleksje na temat 
ewangelizacji, odwołując się przy tym do własnych doświadczeń: 

Jako facet jeżdżący sporo po kraju i gadający ludziom o Bogu, stałem na Chmielnej, 
patrzyłem na ten tłumek i dumałem: co zrobić, żeby tak oddaną kolejkę zobaczyć kie-
dyś przed kościołem? Jakich argumentów użyć, by zwykli chrześcijanie w Wielkim 
Poście stali się zdolni do takiej ascezy, jak ci pod sklepem? A więc są tacy moi bracia 
Polacy, którzy dla buta są w stanie wyprowadzić się na ulice – dlaczego innym (bo 
nie wiem, czy tym samym) nie mieści się w głowie, że mogliby to zrobić  (nawet na 
parę przejściowych dni) dla swojego bliźniego uchodźcy? (s. 13–14). 

Owo bazowanie na własnych doświadczeniach jest stałym chwytem (w isto-
cie perswazyjnym) stosowanym przez Szymona Hołownię. Metody ewangeliza-
cji (co zresztą podkreśla przecież Kościół) powinny być dostosowane, stwierdza 
autor wprost, do potrzeb wspólnoty adresatów. Oto fragment felietonu zat. Recep-
ta na kryzys, w którym wspomniane refleksje znajdują dobitne odzwierciedlenie: 

Czasem myślę, że to jednak bywa zdrowsze dla ducha – pożyć w miejscu, w którym 
nasz Kościół katolicki jest jedną z religijnych mniejszości. Gdzie jego wybór nie jest 
wcale czymś oczywistym, nie bronią go żadne ustawy, będąc w nim nie można mieć 
nadziei na żadne doczesne serwituty, przeciwnie – można się komuś narazić, coś 
stracić albo zwyczajnie dostać po łbie. Tam jest już jasne, że ewangelizacji nie da się 
dokonywać wyłącznie tekstem, kazaniem, słowem. Ludzie słyszeli już wszystko od 
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wszystkich możliwych kaznodziejów. Tam sprawa jest prosta: jeśli jesteś dobry, to 
znaczy, że Bóg, w którego wierzysz, jest dobry. Nawrócenie, więź kościelna, na któ-
rej z czasem wyrośnie kawał duchowego życia, zaczyna się zawsze od konkretu, od 
gestu. Pisałem już o tym i mówiłem wiele razy: i Afryka, i Europa, i Azja, wszystkie 
kontynenty nie potrzebują dziś więcej teologicznych książek, potrzebują za to ewan-
gelizacji bandażem, krwią, uśmiechem, poświęconym czasem, przytuleniem, do-
brym słowem, podparciem. To jedyny uniwersalny język, który ludzie są dziś w sta-
nie naprawdę zrozumieć. Słowa to dla nich albo reklama, albo publicystyka. (s. 46)

Na marginesie zauważmy, że nie ufając publicystyce, w innym kontekście, 
w innej sytuacji ewangelizacyjnej, czyli w odniesieniu do polskich katolików 
autor publicystykę uprawia. Formułuje zresztą także subiektywne uwagi na temat 
publicystyki krajowej, która odgrywa przecież niebagatelną rolę ewangelizacyj-
ną. Obraz jest typową prezentacją felietonową, a więc subiektywną i przewrotną, 
zabarwioną stosowną dawką humoru. Oto pointa (w felietonie miejsce szczegól-
nie perswazyjnie nacechowane) wypowiedzi zat. Dobra zmiana:

Gdybyśmy wreszcie my, przyznający się do związków z Kościołem publicyści za-
łożyli sobie, że skoro tak nam zależy na wdrożeniu Ewangelii do życia narodu, to 
przez miesiąc (no, dwa tygodnie) nie damy nikomu (słownie) w twarz, z nikim się nie 
posprzeczamy, a jak ktoś nas wpieni i będziemy chcieli go intelektualnie zbrukać, to 
raczej postaramy się napisać o nim coś miłego? 
Dobra, zacznę. Minister Witold Waszczykowski jest z Piotrkowa. Tak jak Anita Lip-
nicka. A ona ładnie śpiewa. (s. 34) 

W autorskich refleksjach nad istotą ewangelizacji znalazły się też uwagi od-
noszące się do roli świadectwa, a więc życia zgodnego z Ewangelią. Ten wątek 
wraca w kilku felietonach, odwołam się jednak do jednej wypowiedzi dostatecz-
nie sugestywnej i odzwierciedlającej zarówno autorską postawę, jak i część dzia-
łań ową postawę uwiarygadniających. W felietonie pt. Kiwka z Panem Bogiem 
autor wraca znów na publicystyczne podwórko, pokazując, w jaki sposób powin-
no się splatać dyskurs ewangelizacyjny z prasowym. Dostrzega bowiem zjawiska 
niepokojące, czyli wtapianie kwestii wiary w przekaz o charakterze sensacyj-
nym (przypomnę, że w felietonistyce Hołowni ta strategia jest nieobecna) czy 
wręcz czysto rozrywkowym, co skutkuje zrównywaniem poważnej problematyki 
z popkulturową papką. Felietonista odnosi się w wielowątkowym wywodzie do 
sposobu przedstawiania w mediach problematyki religijności (wiary) idoli spor-
towych. Oto wybrane fragmenty tekstu, oddające najbardziej precyzyjnie per-
swazyjne intencje autora: 
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Katoliccy redaktorzy jednak, zamiast nadmiernie podniecać się, że wreszcie również 
oni, a nie tylko portal dla dietetyków może napisać coś o aktualnym idolu masowej 
wyobraźni, powinni może zastanowić się, jak z materiału, który im dano, uszyć coś 
więcej niż transparent albo inną (tyle że tym razem katolicką) chorągiewkę. […] 
Bo deklaracja to jeszcze nie jest świadectwo. Deklaracja informuje słuchacza; to 
świadectwo go zmienia. A świadectwo to nie dwa zdania do kamery, ale konkretne 
decyzje, postawa. Nie tyle mówienie: „nie wstydzę się Jezusa”, co życie tak, by to 
Jezus nie musiał się za mnie wstydzić. 
Zróbmy więc z piłkarzem głęboki wywiad nie o tym, co o wierze myśli, ale jak tą 
wiarą żyje. Jak może nieraz było mu z tym pod górkę, bo sportowcy robotę zaczy-
nają bardzo młodo, od początku mają cholernie ciężko, a jeśli udaje im się wejść 
na szczyt, widok na realny świat natychmiast próbuje zasłonić rzesza wielbicieli, 
hejterów i interesownych klakierów. Jaki jest ich patent na wychodzenie z zakrętów? 
Jak wygląda ich życie nie tyle modlitwy, co chrześcijańskiego działania? Komu po-
magają? Płacą dziesięcinę? Co czytają? Jak się wiarą dzielą? (s. 64)

Autor zbioru felietonów wykorzystuje wszelkie możliwości, jakie stwarza 
mu publicystyka, by przekazywać także, z konieczności wybrane, ewangeliza-
cyjne treści, a więc, by ewangelizować słowem. Stosuje przy tym różne techniki 
i strategie dyskursywne. Zatrzymajmy się najpierw przy objaśnianiu określonych 
zjawisk czy ludzkich postaw w ewangeliczny sposób, czyli tak, jak tego doko-
nywał Chrystus. Pierwszy przykład odnosi się do pieniędzy (kapitału) i zawiera 
autorską tezę, zinterpretowaną przez odniesienie do słów lub działań Jezusa. Oto 
fragment felietonu zat. Optymalny stan konta: 

Pieniądz kumulowany dla samego kumulowania potrafi zasmrodzić człowiekowi 
sumienie. To Jezus mówił, że „łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż 
bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego”. Ileż było później w egzegezie pomy-
słów: że na pewno nie chodziło o wielbłąda, ale o linę (w aramejskim podobno to 
możliwe); że Jezus miał na myśli nie przyrząd do szycia, tylko małą bramę w mu-
rach Jerozolimy (której istnienia jak dotąd nikt nie potwierdził, ale zawsze to lepiej 
wygląda: brama, nawet najmniejsza, daje jednak więcej szans niż igła). Tak czy siak, 
spójrzmy np. na katalog świętych wyniesionych na ołtarze w ciągu ostatnich paru 
dekad. Ile wśród nich to osoby z listy „Forbesa”? (s. 83)

Drugi przykład odnosi się do postawy chrześcijan wobec innych ludzi (ale 
też wobec siebie). W felietonie zat. Pielenie i wyrąb Szymon Hołownia opowia-
da o wrażeniach po obejrzeniu filmu Ksiądz, czyli dokumentu o zabójstwie ks. 
Jerzego Popiełuszki. Felieton jest wielowątkowy (trochę dygresyjny), nas inte-
resuje jednak fragment, odnoszący się do wypływającej z Ewangelii postawy 
życiowej i duszpasterskiej bohatera filmu: 
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Ksiądz Jerzy Popiełuszko często wracał do frazy św. Pawła: „Nie daj się zwycię-
żyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Jezus powstrzymał Jakuba i Jana, którzy – by 
dać świadectwo prawdzie – zaoferowali się, że spalą samarytańską wioskę, która nie 
przyjęła Zbawiciela na nocleg. Odpuszczając cudzołożnicy, nie nazywał jej najpierw 
– znów w imię prawdy o dobru i złu – puszczalską, nie kazał nawet wyznać swoich 
grzechów. Piłatowi nie powiedział, że jest tchórzem, Zacheuszowi, że złodziejem, 
kolaborantem. Kłamał? Nie. Pokazał jednak, że Bóg w pierwszym rzędzie chce oca-
lenia człowieka, nie triumfu idei. (s. 90)

Kilka słów poświęcić należy technikom perswazyjnym (część z nich już się 
w analizowanych przykładach objawiła). Ogólnie trzeba stwierdzić, że zarówno 
poetyka felietonu (tu zwłaszcza swoboda twórcza autora), jak i pragmatyczne 
pasmo obu dyskursów, o którym była mowa wcześniej, to czynniki, które pozwa-
lają felietoniście korzystać z arsenału technik i środków typowych dla perswazji 
pośredniej (Hołownia stosuje nagromadzenie pytań deliberatywnych, zakłada-
jących udział odbiorców w interpretacji faktów czy zdarzeń – zwłaszcza w tym 
przypadku jest to zaproszenie do współmyślenia), jak i perswazji bezpośredniej 
(w formie sądów powinnościowych czy apeli). Dostrzega się echa perswazji ka-
znodziejskiej, choć te autor traktuje z dystansem, a także elementy oddziaływań 
katechetycznych. Zanurzenie w dyskursie prasowym (publicystycznym) tuszu-
je jednak genezę wspomnianych zabiegów. W przypadku felietonistyki Hołow-
ni kluczową rolę odgrywa wpisanie autora w świat przedstawiony (tworzenie 
wspólnoty przeżyć i doświadczeń), na co pozwala poetyka felietonu (zob. Wojtak 
2004: 219), odwoływanie się w argumentacji zarówno do autorytetów, jak i do 
własnych doświadczeń (poetyka świadectwa), a zwłaszcza technika nawracania 
do tych samych problemów. 

Wspomniane zabiegi jawią się jako czytelne i jasne dla odbiorców felietoni-
styki Hołowni. Dla ilustracji odwołam się więc jedynie do pojedynczych przy-
kładów. 

Jako przykład perswazji pośredniej, odnoszącej się jednak do kwestii ewan-
gelicznej bezkompromisowości, niech posłuży następujący fragment, sugestyw-
nie wystylizowany dzięki nagromadzeniu pytań ujętych w tryb przypuszczający, 
a więc formułowanych hipotetycznie, jako delikatna propozycja do rozważenia:

A co by się stało, gdyby rzeczywiście wszystkie nasze słowa jak za dotknięciem 
różdżki zamienić w czyn? Gdyby wszyscy gorąco przekonujący teraz na Facebooku, 
że uchodźcom trzeba pomagać na miejscu – rzeczywiście natychmiast pojechali po-
magać na miejscu? Albo już dziś wsparli choć dziesięciozłotowym datkiem tych, co 
tam właśnie pomagają? Gdyby politycy, okresowo toczący z siebie wzruszające ape-
le o zgodę narodową, stanęli przed kamerą z tymi, których tępią, wykonali „misia” 

84 Maria Wojtak



i poszli z nimi na piwo? Gdyby ci, co z miłości do ojczyzny robią sobie dziś biceps 
i przebierają się za żołnierzy, ukochali ją do tego stopnia, by zamiast dręczyć mię-
sień na siłowni, skrzyknęli się i posprzątali z niemożebnego syfu hektar polskiego, 
ojczystego lasu? (s. 34)

Perswazja bezpośrednia ujawnia się zwykle, o czym była już mowa, w for-
mułowaniu określonych sądów o rzeczywistości (najczęściej chodzi o postawy 
Polaków), odwoływaniu się do autorytetów i apelowaniu. Dla ilustracji następu-
jący fragment felietonu zat. O solidarności: 

Skąd wiem, że jeszcze ją [czyli solidarność, dop. M.W.] mamy? Bo w realu widzę, 
jak zachowują się rodacy nie wtedy, gdy każe im się wziąć udział w dyskusji o po-
mocy innym, ale gdy stają twarzą w twarz z człowiekiem w opałach. Zwykle wtedy 
kończy się jałowe pitolenie na fejsbuniu czy heheszki na twitterkach, ktoś idzie po 
bandaż, ktoś inny po herbatę, ktoś dzwoni do syna, żeby natychmiast leciał z kocem.
Ten oddolny, instynktowny odruch należy na maksa rozdmuchać i przenieść wyżej, 
jak najwyżej. My się już nie dogadamy przy użyciu obecnie stosowanych w debacie 
publicznej narzędzi. […] Powinniśmy więc cofnąć się o krok i sięgnąć po te narzę-
dzia, których jako ostatnich umieliśmy używać wspólnie. Właśnie po solidarność. 
[…] Tę, o której pisał Karol Wojtyła w „Osobie i czynie”, a później w encyklikach: 
solidarność społeczną, kiedy to ludzie razem biorą odpowiedzialność za to, co mają, 
razem, ustępują z odrobiny swoich praw, zasobów, racji, i w ten sposób powstaje coś, 
czego wcześniej nie było: dobro wspólne. (s. 55)

Skrócony wątek dotyczący technik perswazyjnych zakończmy zwróceniem 
uwagi na chwyt zda się skompromitowany w kaznodziejstwie, czyli na definicje 
perswazyjne. Świecą one w felietonistyce Hołowni nowym blaskiem, ponieważ 
nie stanowią ani jedynej, ani dominującej formy perswazyjnych oddziaływań 
(zob. Klimek/Nowak 2012: 315). Przypomnijmy, że istotą owych definicji jest 
wartościujące przedstawianie definiensa w definiendum, które oparte jest na 
schemacie negacji: X to nie jest… Oto wybrane przykłady: 

Ewangelia to nie jest kurs samoobrony, akademia egzystencjalnego dżu-dżitsu albo 
wojska obrony chrześcijańskiego pogranicza. Ona każe koncentrować spojrzenie nie 
na złu innego, lecz na swoim własnym wyzwoleniu się ze spirali nienawiści i agresji. 
A to można zrobić tylko i wyłącznie przez uznanie, że jest coś więcej niż śmierć, i że 
przebaczenie może więcej niż wyrównywanie rachunków. (s. 31)
Świętość to nie komiks o superbohaterze, lecz tajemnica najgłębszej relacji czło-
wieka z Bogiem, która nie przestając być intymną sprawą tej dwójki, rozlewa na 
zewnątrz światło, w którym ogrzać się i nie pobłądzić mogą liczni inni. (s. 52)
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Na koniec analiz (z konieczności niepełnych) wypada stwierdzić, że dzięki 
osobistemu zaangażowaniu w działania ewangelizacyjne, a także refleksjom nad 
samym zjawiskiem ewangelizacji, merytorycznemu przygotowaniu zarówno do 
dialogu ewangelizacyjnego, jak i tworzenia niebanalnych komunikatów publicy-
stycznych Szymonowi Hołowni udało się stworzyć publicystykę ewangelizacyj-
ną wysokiej próby.

*

Tworząc na użytek tego opracowania pojęciowy łańcuch poznawczy, punk-
tem wyjścia uczyniłam pojęcia publicystyki i ewangelizacji, ponieważ jako for-
my aktywności (nie tylko komunikacyjnej) oba te zjawiska przekraczają sferę 
medialną. Kolejne przybliżenie do problematyki szczegółowej dokonało się za 
pośrednictwem pojęcia dyskursu – medialnego (prasowego) i religijnego. Oba 
pojęcia są profilowane lingwistycznie jako formy komunikacyjnej aktywności 
odzwierciedlonej (zrealizowanej) w tekstach. Dyskurs, sprowadzony na grunt 
lingwistyki, staje się parametrem tekstu (zob. stanowisko tekstologii niemieckiej 
zreferowane w: Bilut-Homplewicz 2016: 329–338 i postawy polonistów zasy-
gnalizowane w: Witosz 2016: 31).  

W przypadku problematyki podjętej w artykule chodzi o zbiór tekstów (wy-
powiedzi) monotematycznych, izofunkcyjnych, sygnowanych autorsko, reali-
zujących dość konsekwentnie wybrany wariant wzorca gatunkowego felietonu. 
Tak ukształtowane i zebrane teksty tworzą w ramach dyskursu religijnego jego 
pasmo ewangelizacyjne, zorientowane medialnie i zrealizowane interferencyjnie 
w ramach dyskursu prasowego. Parametry tożsamościowe analizowanego zbio-
ru tworzą bogatą konfigurację odniesień (relacji o zróżnicowanym charakterze). 

Podmiot dyskursu jawi się jako ewangelizator publicysta (a bardziej konkret-
nie felietonista), czyli chrześcijanin (katolik) otwarty na impulsy płynące z in-
nych chrześcijańskich konfesji (nastawiony ekumenicznie), co deklaruje wprost, 
a więc osoba świecka głosząca Ewangelię z nowym zapałem, dzieląca się nie 
tylko przemyśleniami, ale też doświadczeniami (dająca świadectwo). Przedsta-
wiane treści ewangeliczne podlegają wprawdzie typowej dla dyskursu prasowe-
go fragmentacji, nie ulegają jednak jednostronnemu spłycaniu ani banalizacji. Na 
poziomie celów dyskursu (cele są przypomnijmy poznawcze i perswazyjne) oraz 
strategii objawiają się interferencje o niepowtarzalnym charakterze. 

W świetle przedstawionych analiz tożsamość tekstu (tworu werbalnego) jawi 
się jako mozaika odniesień (relacji) o zróżnicowanym charakterze. Konfigurację 
parametrów tożsamościowych tekstu da się zamknąć w kategoriach dyskursu, ga-
tunku i stylu, ale wymagać to będzie stosownej interpretacji wspomnianych pojęć 
bez akcentów polemicznych w odniesieniu do konkretnych koncepcji, chyba że 
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znajdzie się analogiczną wyjściową sytuację badawczą. Wobec braku jednego 
modelu opisu zjawisk komunikacyjnych (uwikłanych kulturowo) kolejne propo-
zycje badawcze traktować trzeba jako ujęcia komplementarne, co nie osłabia ich 
wartości poznawczej. 

Podział przestrzeni dyskursywnej jest i raczej pozostanie sprawą dyskusyjną. 
Samo pojęcie dyskursu, odpowiednio zoperacjonalizowane, daje jednak wgląd 
w takie (komunikacyjne i kulturowe) obszary ludzkiej aktywności, których nie 
zapewniły inne kategorie interpretowane lingwistycznie. 

Miejsce sporów koncepcyjnych może zająć weryfikacja empiryczna, czyli 
sprawdzenie przyjętych założeń w analizie konkretnych zjawisk komunikacyj-
nych. Przedstawione w niniejszym opracowaniu uporządkowanie pojęć od typów 
ludzkiej aktywności, przestrzeni komunikacyjnych, dyskursów, poprzez filtry ga-
tunkowe do tekstów pozwoliło wydobyć i scharakteryzować ujęte w tytule zja-
wisko felietonowo sprofilowanej publicystyki ewangelizacyjnej w analizach osa-
dzonych w lingwistyce dyskursu, choć bez eksponowania jej konkretnego nurtu. 
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