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MIĘDZY SACRUM 
A PROFANUM 

Katarzyna S k o  w r o n  e k: MIĘDZY 
SACRUM A PROFANUM. STUDIUM JĘ
ZYKOZNAWCZE LISTÓW PASTER
SKICH KONFERENCJI EPISKOPATU 
POLSKI (1945-2005). Prace Instytutu Języ
ka Polskiego PAN, nr. 129, Lexis, Kraków 
2006; s. 335. 

Listy pasterskie konferencji episkopatów 
krajowych są sposobem komunikowania 
wiernym przez hierarchię kościelną jej po
glądów i wskazówek, dotyczących bieżące
go życia społecznego i religijnego na obsza
rze lokalnej wspólnoty. Z perspektywy 
teologicznej są przedłużeniem praktyki epi
stolarnej świętego Pawła Apostoła. Odczy
tywane we wszystkich parafiach podczas 
uroczystych mszy świętych, stanowią w ko-



munikacji między wiernymi a ich „pasterza
mi" - biskupami medium o wyjątkowo sze
rokim zasięgu. W Polsce lat 1945-1989 -
czyli prawie całego okresu, który objęła 
swym badaniem Katarzyna Skowronek -
było to medium praktycznie jedyne (w obli
czu niechęci komunistycznych władz wobec 
Kościoła i blokowania mu dostępu do radia, 
prasy czy telewizji). W Polsce demokratycz
nej przekazy katolickie stały się zaś jednym 
z elementów wolnorynkowej konkurencji. 
W obu wypadkach bardzo istotne jest pyta
nie o ich zawartość semantyczną i stosowa
ne strategie perswazyjne. Zadano je w do
skonale napisanej i arcyciekawej książce 
„Między sacrum a profanum..." (stano
wiącej zarazem pracę habilitacyjną pani 
Skowronek). 

Aby na nie odpowiedzieć, badaczka 
posługuje się metodami bazującymi na 
warsztacie językoznawcy, ale odwołującymi 
się do szeregu nauk humanistycznych. Są to 
głównie: analiza dyskursu, badająca relację 
tekst - kontekst (społeczny, polityczny, reli
gijny...) i pragmalingwistyka, opierająca się 
na analizie procesu komunikacji literackiej 
i założeniach kognitywistyki. „Tekst" defi
niowany jest tu jako całość komunikacyjna, 
posiadająca - poza wymiarem językowym -
również tematyczny, prakseologiczny (celo
wość) i interakcyjny - wypływa bowiem 
z relacji między nadawcą i odbiorcą, a zara
zem warunkuje ją i określa. 

Gatunek listu wpisuje się w tę definicję 
doskonale, jako tekst (za)pisany i (odczyta
ny, którego powstanie i odbiór motywowane 
i warunkowane są elementami pozajęzyko-
wymi [s. 16]. Zarazem, jak zauważa cytowa
na przez autorkę Stefania Skwarczyńska, list 
jest rozpięty między biegunowymi przeci
wieństwami o różnym charakterze: użytko
wością a literackością, monologowością 
a dialogowością, efemerycznością a doku-
mentalnością, indywidualizmem a konwen-
cjonalnością, stylem języka mówionego i pi
sanego [s. 76]. Kontekstem dla tak pojętej 
formy językowej będą m.in. role społeczne 
podmiotów komunikacji, jej tło historyczne 
(w wymiarze lokalnym i globalnym) czy in
tencja, z jaką dochodzi do jej nawiązania. 
Korpus ponad czterystu listów KEP wraz 
z ich kontekstem został poddany przez Kata
rzynę Skowronek wzorcowej analizie dys
kursu, czyli językowego faktu społecznego, 
interakcji dokonującej się przy udziale języ

ka w kontekście psycho-socjo-kulturowym. 
Kilkakrotnie dołącza do tej metody elemen
tarna analiza statystyczna, połączona z wyli
czeniem wszystkich użytych w danej sytu
acji tekstowej określeń i środków. 

Badaczka dysponuje kompetencją nie
zbędną do sprawnego posługiwania się tymi 
metodami, czego bezdyskusyjnie dowodzi 
w swojej książce. Jest członkiem Zakładu 
Onomastyki Instytutu Języka Polskiego 
PAN Krakowie i współpracownikiem Komi
sji Języka Religijnego przy Radzie Języka 
Polskiego PAN, autorką pracy „Reklama. 
Studium pragmalingwistyczne" (Kraków 
1993) oraz licznych artykułów naukowych. 
Autorami, za którymi chętnie podąża w swej 
książce, są z jednej strony teoretycy kultury 
i dyskursu, tacy jak Teun A. van Dijk, Mi
chel Foucault czy John Searle, z drugiej zaś 
polscy badacze fenomenów języka, religii 
i kultury, jak Irena Bajerowa, Jerzy Bartmiń-
ski czy Jerzy Bralczyk (i wielu innych). 

Analiza tak dużego korpusu tekstów 
miała pozwolić odczytać i zinterpretować 
nie tylko słowa wprost eksplikowane, które 
mają charakter jawny czy nawet deklaratyw
ny, ale przede wszystkim zrozumieć te typy 
działań mownych, komunikacyjnych, które 
wyraźnie przejawiają się dopiero w ramach 
długofalowych, wieloletnich strategii języ
kowych [s. 14-15]. Pierwsza część książki 
obok przybliżenia metodologii pracy zajmu
je się zagadnieniem listu jako formy teksto
wej, także w rozumieniu samych hierar
chów. Biskupi na różne sposoby ujawniają 
własną definicję formy nadawczej, jaką dys
ponują, oraz jej celu. W toku analizy Skow
ronek wykazuje (pośród wielu innych pra
widłowości), że to cel perlokucyjny stanowi 
według autorów centrum listu; zdają się oni 
mówić: „piszemy do Was, by wasze po
glądy, przekonania, opinie, stały się takie sa
me, jak nasze". 

W części drugiej badaczka prześledziła 
kilka wątków treściowych pojawiających się 
w listach KEP na przestrzeni sześćdziesię-
ciolecia, wybranych pod kątem różnorodno
ści strategii perswazyjnych, jakie się w nich 
ujawniają. Rozdziały te poprzedza wprowa
dzenie w historię Kościoła katolickiego 
w Polsce powojennej i współczesnej. Jest to 
fragment doskonale dopełniający całość pra
cy, wypływający z przekonania o głębokiej 
interakcji między tekstem a kontekstem. 
Skowronek swój wywód przeplata fragmen-



tami samych listów, a spośród książek histo
rycznych i publicystycznych wybiera także 
te, których autorami są księża bądź ludzie 
blisko z Kościołem związani. Ma to prowa
dzić do stworzenia obrazu tych lat właśnie 
z perspektywy przedstawicieli tej instytucji, 
bowiem z taką narracją mamy do czynienia 
w badanym materiale. 

Tematem otwierającym część analitycz
ną książki jest mariologia, będąca rozbudo
wanym w listach pasterskich zagadnieniem 
teologicznym. Na drodze wyliczenia mno
gich określeń używanych przez episkopat 
w odniesieniu do matki Chrystusa, wraz ze 
wskazaniem na ich kulturowe źródło (ewan
gelie, dogmatyka katolicka, modlitwy i pie
śni religijne, sztuka, literatura i obrzędowość 
specyficznie polskie, słownik prywatny nie
których świętych i hierarchów - zwłaszcza 
św. Maksymiliana Marii Kolbego, kard. Ste
fana Wyszyńskiego i Jana Pawła II), Skow
ronek opisuje funkcje pełnione przez tę po
stać w przekazie epistolarnym. Przede 
wszystkim sposób jej prezentacji (w tym 
metaforyka Królowej i Matki) powoduje, że 
wymiar narodowy dystrybuowany jest 
w ramach myśli teologiczno-duszpasterskiej 
listów, a znaczenia religijne nacjonali-
zują się. Konglomerat ten tworzy obraz tzw. 
polskiej mariologii [s. 137]. 

Co ciekawe, teologia posoborowa (po ro
ku 1965) prezentowana jest w listach rów
nież ze wskazaniem na Maryję, mimo że jej 
obecność w dokumentach jest marginalna, 
a w dodatku wynegocjowana właśnie przez 
polskich Ojców Soborowych. Skowronek 
komentuje to jako uchwytny językowo syn
drom niepełnego (czy raczej «nie w pełni 
całościowego») obrazu teologii katolickiej, 
przedstawianego wiernym w Polsce [s. 143]. 

Problemy alkoholizmu i trzeźwości to 
wątek tematyczny, na którym badaczka 
oparła swą analizę strategii perswazyjnych 
służących kształtowaniu aksjologicznych 
postaw adresatów listów pasterskich. W tym 
celu wykorzystanych zostaje z jednej strony 
szereg ekspresywnych metafor i narracji pa
rabolicznych (alkoholizm jako bestia, kata
strofa, droga społeczeństwa ku własnej zgu
bie), mających wzbudzić pożądane stany 
emocjonalne połączone z wartościowaniem 
negatywnym; z drugiej zaś strony mamy do 
czynienia z dyskursem racjonalizującym, aż 
po naśladowanie stylistyki z pogranicza 
nauk ścisłych, co ma podkreślić obiektyw

ność, rzeczowość, faktograficzność wywodu 
(nazwanie alkoholizmu chorobą sugeruje 
pozycję nadawcy jako lekarza stawiającego 
diagnozę). Współistnienie tych dyskursów 
ma świadczyć o obecności w listach pewne
go balansu pomiędzy sacrum a profanum, 
o próbie oswojenia współczesnego świata 
zarówno przez jego racjonalizację, jak i mi-
tologizację [s. 181]. 

Ciekawym wątkiem analiz Skowronek 
jest wskazywanie na przejawy neosemanty-
zacji przez episkopat - jako autora listów pa
sterskich - pewnych słów. I tak, w omawia
nym rozdziale zauważa ona, że przekaz 
nacechowany aksjologicznie, stawiający so
bie za cel tworzenie „moralnych wizerun
ków świata" płynął za czasów PRL również 
z oficjalnych tekstów propagandowych, 
o treści dla katolicyzmu niejako konkuren
cyjnej. Biskupi, rozumiejąc to, tworzyli 
swoiste „słowniczki" słów odnoszących się 
do tych samych zjawisk, lecz pochodzących 
z dwu (przeciwnika i własnej) domen aksjo
logicznych. Najpierw «wyłamuje się» pewne 
wydarzenia z typowego dla nich semantycz
nego kontekstu, a następnie ponownie się je 
zestawia ze sobą w nowych relacjach, zwy
kle z równoczesnymi, nieraz zaskakującymi 
przesunięciami semantycznymi. Procesowi 
dezintegracji kontekstowej towarzyszy więc 
mechanizm integracji na poziomie nowego 
tekstu i jego ramy kontekstowej [s. 161]. 

Przykładem takiego zabiegu jest znacze
nie nadane przez autorów słowu trzeźwość, 
mocno odbiegające od słownikowego. Po
siada ona w listach charakter stopniowalny, 
co wyraża się np. w postulatach większej 
[bardziej dojrzałej} trzeźwości narodu, oraz 
swoisty superlatyw: abstynencki (tyle co 
„najtrzeźwiejszy"). Pozwala na tworzenie 
fraz sierpniowy czyn trzeźwości, praca trzeź-
wościowa. Stan ten jawi się tym samym w li
stach episkopatu jako „nienaturalny a zara
zem nieneutralny aksjologicznie". Zabiegi 
takie mogą przypominać ideologizację języ
ka w obrębie „nowomowy", ze względu jed
nak na odmienność kontekstu Skowronek 
konsekwentnie poprzestaje w tym wypadku 
na określeniu „neosemantyzacja". 

Następne trzy rozdziały wiążą się z defi
niowaniem dyskursu epistolarnego jako 
skierowanego zarazem ad intra i ad extra 
aktu komunikacji. Dotyczą bowiem kolejno 
autocharakterystyki nadawcy, kontekstu lo
kalnego oraz globalnego funkcjonowania 



tekstu. Prezentacja samego siebie przez epi
skopat dokonuje się przez szereg formuł -
tak nominalnych (np. my, biskupi polscy; 
metafory pasterza, ojca i dowódcy wojsk), 
jak i werbalnych {wyrażamy zaniepokojenie, 
mamy obowiązek o tym mówić, pragniemy 
przypomnieć). Skowronek interpretuje je ja
ko środek integracji wspólnoty {my z wami), 
wyraz władzy instytucjonalnej {my nad wa
mi) i polemiki prowadzonej z władzą pań
stwową {my przeciwko nim). 

Najciekawsze ze sformułowań - widzi
my, więc wiemy - autorka diagnozuje jako 
pełniące funkcję panoptyczną (wszechwie
dza wypływająca z perspektywy oglądu się
gającej dalekich przestrzeni oraz ogromnego 
zakresu czasowego). W projektowanym 
w listach obrazie lokalnego, polskiego kon
tekstu ich funkcjonowania, zwraca uwagę 
specyficzny zakres znaczeniowy słowa na
ród. Nie ma ono wiele wspólnego z definicją 
wypracowaną na gruncie nauk społecznych 
czy politycznych. Autorzy listów paster
skich odwołują się przy jej konstruowaniu 
do kwestii więzów emocjonalnych tudzież 
krwi, łączących członków narodu (rodziny 
rodzin). W konsekwencji tworzą obraz orga
nicznego związku między cechami polsko
ści i katolickości. 

Rekonstrukcja strategii tekstowych do 
niego prowadzących zasługuje na lekturę 
w pełnej wersji zawartej w książce Skowro
nek. Tymczasem wspomnę jeszcze o owo
cach badania obecności kontekstu globalne
go - czyli kościoła powszechnego -
w interesującym nas dyskursie. W okresie, 
który objęła swoim badaniem Skowronek 
miał miejsce Sobór Watykański II - na
rzędziem jego popularyzacji wśród wier
nych w Polsce mogły z powodzeniem stać 
się właśnie listy pasterskie. Aby sprawdzić, 
na ile tak się stało, badaczka dokonuje wyli
czenia „metatekstyzmów" (sygnałów obec
ności „cudzego słowa" w tekście) obecnych 
w listach i formuł wprowadzających frag
menty intertekstualne: dokumenty soboro
we, teksty Papieskie czy też utwory literac
kie. 

Na pierwszy rzut oka taka drobiazgo-
wość może sprawiać wrażenie przesadnej, 
jednak pozwala jej to - dzięki precyzyjnemu 
aparatowi językoznawcy - na sformułowa
nie bardzo ciekawych wniosków. Okazuje 
się, że w intencji nadawcy cytaty soborowe 
pełnią rolę podtrzymującą autorytet listów 

episkopatu. Nie są zatem tekstami autono
micznymi, które, stanowiąc główny temat 
listów, podlegałyby jednocześnie dłuższym 
objaśnieniom bądź służyły głębszym reflek
sjom snutym niejako na ich kanwie. [...] 
W dużej mierze mamy tu do czynienia z in-
strumentalizacją nauk SW II 
[s. 277]. Podobnie sposób wprowadzenia cy
tatów z wypowiedzi Jana Pawła II prowadzi 
do tego, że funkcja dydaktyczna wypowiedzi 
Głowy Kościoła nie jest w tym wypadku 
właściwie wykorzystana [s. 283]. 

Na koniec Skowronek zajmuje się tema
tem „Kościół a świat współczesny" na 
przykładzie listów pasterskich o mediach, 
a raczej - zgodnie z nazwą, jaką posługuje 
się KEP - o „środkach masowego przeka
zu". Różnica leksykalna okazuje się odpo
wiadać różnicy w sposobie rozumienia 
i wartościowania tego zagadnienia, oraz 
przyjmowaniu odmiennych modeli komuni
kacji z odbiorcami: modelu linearnego 
(przez Kościół) i interakcyjnego (przez 
świeckich medioznawców). Zrozumieniu te
go zjawiska sprzyja znajomość kontekstu: 
Kościół powszechny w dokumencie soboro
wym Inter mirifica uznał i przyjął teorię be-
hawiorystyczną, która reprezentuje pierwszą 
zaledwie generację koncepcji medioznaw-
czych. Definiowała ona media masowe jako 
mechanizmy, które wpływają bezpośrednio 
na postawy i zachowania ludzi, wywołując 
efekt silny, zgodny z zamierzeniem nadawcy 
[s. 302]. Od tej pory jednak koncepcja statu
su ontologicznego mediów uległa radykal
nym przekształceniom, w stronę ich więk
szej elastyczności i wolności w akcie 
odbioru. 

Zaproponowana przez Katarzynę Skow
ronek metoda badawcza (językoznawcza 
analiza dyskursu), mimo uczynionego we 
wstępie zastrzeżenia o jej relatywności, wy
daje się wyjątkowo adekwatną do omawia
nego przedmiotu. Po pierwsze z uwagi na 
charakter listu pasterskiego jako formy tek
stowej, zanurzonej zarówno w tradycji, jak 
i w doraźnym akcie komunikacyjnym, 
a przy tym stanowiącej artefakt władzy in
stytucjonalnej. Po drugie ze względu na wa
gę kontekstu historycznego w badanym 
okresie oraz interakcje między językami ofi
cjalnej propagandy i Kościoła (badane tek
sty zestawiane są częstokroć z cytatami 
z Trybuny Ludu). Po trzecie wreszcie ze 
względu na delikatność materii oficjalnej 
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wypowiedzi KEP. Trudno komukolwiek po
za samym papieżem, również reprezentan
tom świata naukowego, przyznać kompeten
cje do oceny ich wymowy. 

Świadoma tego autorka zaznacza na 
początku pracy, że sformułowane w niej 
sądy i opinie dotyczą jedynie sposobu wyra
żania prezentowanych treści, nie zaś samych 
treści [s. 19]. Dlatego też wnioski płynące 
z pracy „ograniczają się" do wskazania na 
szereg strategii nadawczych polskiej hierar
chii kościelnej i oceny, na ile sprzyjają one 
twórczemu odbiorowi ze strony wiernych. 

Skowronek wykazuje, że nadawca listów 
ściśle planuje ich cel komunikacyjny oraz 
przypisuje sobie wyłączne prawo do zabra
nia głosu, określania treści i kierowania 
przebiegiem komunikacji, co prowadzi do 
jednokierunkowości przekazu. Pojawiają się 
próby zmniejszania asymetrii w kontakcie 
z masowym odbiorcą (mowa o serdecznej 
rozmowie), jednak asymetryczność pozycji 
nadawczych pozostaje dominująca. Dzieje 
się tak również ze względu na zamkniętość 
struktury komunikatu, która wynika z selek
tywności podejmowanych tematów połączo
nej z repetycją i usytuowaniem ich w „świe
cie" wydarzeń świąteczno-rocznicowych. 
Fortunność tych wypowiedzi ma być zagwa
rantowana m.in. poprzez nadanie sprawom 
świeckim wymiaru religijnego, stalą repety
cję tematów i wątków myślowych oraz ich 
selektywny dobór [s. 320]. 

Listom i opisywanym w nich wydarze
niom zostają przypisane cechy ważności 
i sakralności: sfera sacrum jest zasadniczą 
ramą merytoryczną listów, wewnątrz której 
konstruowane i budowane są wydarzenia 
bieżące. Jest więc ich ramą, lecz nie esencją. 
Teologia często przybiera kształt «teologii 
politycznej», wiele zjawisk uchodzących za 
świeckie jest stale odnoszonych do sfery 
transcendentnej i w niej osadzonych, a wy
darzenia religijno-duszpasterskie (np. mille
nijne) splatają się z problemami ściśle poli
tycznymi [s. 318]. Rozpoznanie to łączy się 
w zakończeniu książki z postulatem, by listy 
pasterskie KEP stawały się w przyszłości ra
czej płaszczyzną pogłębionej propedeutyki 
teologicznej niż elementem przedwyborczej 
debaty lub rocznicowej celebracji [s. 321]. 
Prowadzić do tego miałoby przesunięcie ak
centów tematycznych, uelastycznienie re
pertuaru środków językowych, rozluźnienie 
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formuły, zmniejszenie dystansu komunika
cyjnego. 

Można do tego dodać jedynie życzenie, 
aby praca Katarzyny Skowronek miała re
cepcję jak najszerszą i połączoną z popula
ryzacją stanu świadomości językowej, meto
dologicznej i interdyscyplinarnej, który 
zaprezentowała. 

Karina Jarzyńska 




