
 

Dekalog (z bonusem) felietonisty 

 Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Janusz Korczak, Tadeusz Boy-Żeleński, Antoni 
Słonimski, Stanisław Cat-Mackiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Konstanty Ildefons 
Gałczyński, Stefan Kisielewski, Zygmunt Kałużyński, Jerzy Waldorff, Stanisław Dygat, 
Wisława Szymborska, Stefan Bratkowski, Stanisław Lem, Sławomir Mrożek, Jerzy Pilch, 
Janusz Głowacki, Ludwik Stomma, Dorota Masłowska… 

 Drogi Czytelniku! Powyższa lista to nie skład reprezentacji polskiej w hokeju na 
trawie, lecz (niepełny!) wykaz największych polskich felietonistek i felietonistów. Niepełny 
nie tylko dlatego, iż autor niniejszych słów dokonał subiektywnej selekcji, lecz również z tego 
względu, że znalazło się tu również miejsce dla Ciebie. Nie przypadkiem na końcu znalazły 
się trzy kropki – tam możesz dodać swoje imię i nazwisko. Wypadałoby jednak spełnić 
podstawowy warunek: napisać kilka, kilkadziesiąt, kilkaset albo kilka tysięcy (np. Prus ma ich 
w dorobku ponad 1000!) tekstów zaliczanych do gatunku zwanego felietonem. 

 Jak to zrobić? Nie wystarczy przeczytać (nawet – ze zrozumieniem!) definicję owego 
gatunku w Słowniku terminów literackich. Zresztą, takich definicji jest kilkanaście. Różnią się 
one, ale można w nich dostrzec coś, co je łączy. Zrobiłem to za Ciebie (mimo moich minus 
dziesięciu dioptrii!), więc postaram się podać teraz swoisty „przepis” na felieton. Oto 
„dekalog” felietonisty: 

1. Samodzielność myślenia: 

Nie próbuj dopasować się do oczekiwań odbiorcy, w tym przypadku – jury. Zamiast odwagą i 
mądrą buntowniczością, wykażesz się wtedy kalkulacją. Ta czasami przydaje się w życiu, ale 
nie wówczas, gdy ma powstać dobry felieton. Postaraj się więc nie szukać odpowiedzi na 
pytania: „Czego oni ode mnie chcą? Co im przypadnie do gustu?”. Z pewnością nie 
przypadnie to, że chcesz, aby coś przypadło…  

2. Subiektywizm: 

Felietonista to samotnik, który nie może podążać za tłumem. Trzeba iść pod prąd albo 
przynajmniej – z boku. Unikaj zatem utartych szlaków. Pamiętaj, że nawet narzekanie (co jest 
podobno takie typowo polskie) na (polskie) narzekanie staje się koleiną, w którą wpada się, 
jak dziesiątki innych narzekających. Powiedz coś od siebie, coś, o czym inni nie pomyśleli. 
Niech w Twoim felietonie często pojawia się zaimek: „Ja” (egocentryczność bywa 
zdrowa…). 

3. Odwaga: 

Felietonista to wojownik, który musi mieć zdolność do pokonania autocenzury. Nikt Ci nie 
może nakazać, by Twoje poglądy zgadzały się z tymi, które ma reszta świata. Nie bój się 
zatem wypowiadać opinii kontrowersyjnych, co jednak nie oznacza kontrowersyjności za 
wszelką cenę – pisz szczerze, choć szczerość nie musi być utożsamiana z brutalnością 
(niektórzy teologowie i filozofowie twierdzą, że mówienie prawdy to wymóg absolutny, 
jednak czy od razu trzeba napisać: „Jesteś głupi!” – a może lepiej: „Twoja inteligencja jest 
kontrowersyjna”). 

 



 

4. Rozmowa z czytelnikiem: 

Pamiętaj, że felietonu nie piszesz dla siebie. A przynajmniej – nie tylko dla siebie! Konieczne 
jest takie zainteresowanie czytelnika, by nie chciał odłożyć Twojego tekstu, mrucząc: 
„Przecież już tyle razy to słyszałem”. Pobudź go więc do intelektualnego wysiłku, nie daj mu 
zasnąć. Niech Twój felieton nie będzie n-tą realizacją skeczu pt. „W następnym odcinku 
świnka Piggy powie…”. I Piggy mówiła. Ale czy ktoś do tego odcinka doczekał? 

5. „Ciepło”:  

Większość felietonów powstała z niezgody na świat. To skłania do krzyku, a nawet wrzasku. 
Jednak niedobrze jest przesadzać z krytykanctwem, wylewać z siebie złość, oburzenie, 
irytację. Na razie, gdy masz  -naście lat, geny podpowiadają Ci: zniszcz „onych”, czyli przede 
wszystkim dorosłych (rodziców, nauczycieli, posłów, dziennikarzy, biznesmenów) i/albo 
rówieśników. Tyle że ulegając tej „żądzy mordu”, stajesz się marudą, zrzędą, która powtarza: 
„Ci dzisiejsi rodzice, nauczyciele, posłowie, dziennikarze, biznesmeni, ta dzisiejsza 
młodzież!”. Odrobina ciepłego liryzmu naprawdę nie zaszkodzi. 

6. Elegancja języka: 

Felietonista musi łączyć swego rodzaju krwiożerczość z elegancją. „Kopiąc” językowo 
wszystkich i wszystko możesz zatracić odpowiedni styl. Czy to oznacza, że nie wolno Ci użyć 
wulgaryzmu, bo ma być tak akademicko, dostojnie? Oczywiście – nie, ale miej świadomość, 
że pisanie felietonu to nie to samo, co przysłowiowa pyskówka pod przysłowiową budką z 
piwem. Nie przypadkiem określa się felieton jako najbardziej literacki gatunek 
publicystyczny. 

7. Doświadczenie (życiowe): 

Aby dostrzec wady tego świata, nie trzeba mieć sokolego wzroku. Natomiast aby je 
umiejętnie ukazać, przydaje się życiowe doświadczenie. Tego – najprawdopodobniej – 
jeszcze trochę Ci brakuje: po prostu masz za mało lat… Czy więc trzeba czekać aż do 
emerytury? (przypominam: na razie (!) przechodzi się na nią w wieku 67 lat!). Nie, lecz 
zapisując kolejną linijkę tekstu, miej w pamięci, że jeszcze nie wszystko wiesz. Niekiedy 
wypada wstrzymać pióro (czy raczej: klawiaturę), zanim oznajmi się całemu światu 
„odkrywczą” prawdę typu: „2+2=4”.  

Brak doświadczenia niekiedy pozwoli Ci zastąpić: 

8. Erudycja: 

Korzystaj z wielu źródeł (nawet z rozkładu jazdy pociągów). Nie wstydź się swego oczytania, 
swej wiedzy z różnych dyscyplin. Jasne: felieton raczej nie powinien składać się z samych 
cytatów, tym niemniej miło jest uzmysłowić sobie, że na dany temat myślisz podobnie, jak 
Cyceron, Kopernik czy… Ludwik Stomma. Towarzystwo mądrych ludzi nobilituje. Z drugiej 
strony: nie samym Homerem człowiek żyje i zdarza się, że nawet tekst piosenki discopolowej 
może stać się świetnym argumentem w Twoich wywodach. 

 

 



 

9. Humor: 

Nie nudź! Nawet najbardziej sprzyjający Ci czytelnik zmęczy się, gdy wszystko, co 
napiszesz, będzie straszliwie poważne. I dlatego: wprowadź do swego dzieła humor. Nie musi 
to być seria dowcipów o blondynkach albo policjantach. Humor nie zawsze jest 
równoznaczny z dobrodusznym śmiechem – bronią felietonisty okazuje się ironia, sarkazm, a 
nawet szyderstwo. Dzięki umiejętnie użytemu dowcipowi nie staniesz się gromiącym 
wiernych kaznodzieją, straszącym wiecznym potępieniem, ani napastliwym politykiem 
wiecowym, niszczącym przeciwnika oskarżeniami o niecne zamiary: dowcip pomaga uniknąć 
formy typowej dla kazalnicy czy sejmowej trybuny. Nawet gdy podejmujesz ważne tematy, 
postaraj się, by nie zostać „Kasandrą II” (co z tego, że miała rację? – nikt jej nie słuchał!). 

10. Anegdota: 

Zadbaj o to, by czytelnik dostał ciekawą opowieść – często temu celowi służy użycie 
anegdoty (nawet fikcyjnej). Zbyt ogólnikowe dywagacje męczą, natomiast konkret (czyli 
anegdota właśnie) pozwala zogniskować uwagę czytelnika na krótkiej (i najlepiej – 
interesującej oraz zawierającej humor) historyjce. A w niej postaraj się nie zapomnieć o sobie, 
bo motywy autobiograficzne są w felietonie mile widziane. 

  

 Spróbuj połączyć wymienione powyżej cechy pożądane u felietonisty i jego dzieła. 
Czy wtedy sukces gotowy? Nie, bo do felietonu po prostu trzeba mieć talent. Jednak gdy 
zwrócisz się do czytelnika, by odważnie okazać swój subiektywny osąd, sięgając przy tym po 
humor i anegdotę oraz dbając, by styl nie raził oschłością – doczyta on do końca Twoje dzieło 
i pomyśli sobie: „Jednak ta lista polskich felietonistów nie jest pełna. Brakuje na niej z 
pewnością…”. 

 Znaleźć się na tej liście pomoże Ci bonus do dekalogu, czyli: 

1. Nie epatuj brakiem inwencji: 

Nie zajmuj uwagi czytelnika tym, że nie wiesz, o czym pisać: wtedy po prostu pisz… Zdania, 
akapity, a nawet całe niby-felietony o braku pomysłów, o wpatrywaniu się w sufit czy pustą 
kartkę/ekran zapełniłyby gruby tom pt. „Skoro nic mi nie przychodzi do głowy, to opowiem o 
tym, że nic mi nie przychodzi do głowy”. Obecność w takim tomie nie jest jednak powodem 
do dumy. 

2. Świadomość gatunku: 

Mimo że felieton nie ma bardzo ściśle sprecyzowanych reguł gatunkowych, jednak nie jest 
pozbawiony charakterystycznych dla siebie cech (cała poprzedzająca te słowa część mojego 
tekstu tego dotyczyła). Pamiętaj więc – felieton to nie opowiadanie, wspomnienie, nowela, 
reportaż. Felieton to felieton… 

 

Dariusz Dybek 

 


