Jak napisać felieton – wskazówki
Felieton jest doskonałym gatunkiem kształcącym umiejętności pisarskie oraz dziennikarskie.
Pozwala na zastanowienie się nad bieżącymi sprawami, ich ocenę oraz wyrażenie własnego
względem nich stosunku.
Jak napisać felieton? Wskazówki krok po kroku
1. Jeśli istnieje możliwość samodzielnego wyboru tematu, to warto zwrócić uwagę na takie,
które skłaniają do rozważań, dyskusji oraz wyrażenia subiektywnego zdania. Najczęściej
wybiera się tematy aktualne, dotyczące bliskiego otoczenia lub interesującego nas problemu.
2. Zwrócenie uwagę na adresata felietonu, gdyż determinuje on język oraz styl tekstu.
3. Określenie celu felietonu. Zastanowienie się nad tym, dlaczego pragniemy poruszyć dany
temat i czemu ma to służyć.
4. Nadanie formy felietonowi. Wyróżniamy trzy formy: satyryczna (wymaga inteligentnego
czytelnika, który rozpozna i zrozumie ironię), logiczny (potrzebny jest czytelnik, potrafiący
myśleć logicznie) oraz emocjonalny (dociera do większej części społeczeństwa).
5. Nadanie zaskakującego tytułu.
6. Wprowadzenie czytelnika w tematykę, pamiętając o możliwości zaskoczenia odbiorcy. Można
w tym celu użyć aforyzmu, anegdoty, cytatu, parafrazy cytatu lub innej krótkiej, pisemnej formy
wypowiedzi, która w dalszej części zostanie rozwinięta bądź zanegowana.
7. Uwzględnienie porządku wywodu oraz podsumowanie zaskakującą puentą. Warto w tym
miejscu uwzględnić własne stanowisko, subiektywną ocenę lub stosunek względem
opisywanych zdarzeń.
8. Sprawdzenie poprawności ortograficznej i intepunkcyjnej.
Jest mnóstwo znanych felietonistów. Do ich grona należą m.in.: Jerzy Andrzejewski, Manuela
Gretkowska oraz inni znani publicyści. Współcześnie felietony może pisać każdy. Ważne jest,
by wypracować swój styl i wybrać interesujący nas temat.
Przykładowy felieton
Książka Beaty Pawlikowej lekiem na całe zło
Kto nie czytał książki Pawlikowskiej ni razu, ten nie będzie szczęśliwy nigdy – o takie
stwierdzenie można się pokusić, czytając opinie o książce pełnej złotych myśli, pt. „Planeta
dobrych myśli”. Utrzymana jest ona w tonie porad i wskazówek z życia wziętych. Gdy już
dowiemy się, jak żyć, stosując książkowe rady i myśli Pani Beaty, ich moc spłynie na nas z tak
potężną siłą, że nie będziemy w stanie wyprzeć ogromu szczęścia i optymizmu, którymi epatują.
Zatem niewątpliwie olbrzymia radość spłynęła na Facebook’owych wielbicieli Beaty
Pawlikowskiej, gdy od dłuższego czasu pojawiające się na portalu żółte karteczki, które biły
Facebook’owe rekordy udostępnień i kliknięć „Lubię to!”, doczekały się swojej wersji książkowej.
W książce pt. „Planeta dobrych myśli” zdumiewająca jest szata graficzna. Barwy i rysunki,
tworzone przez sama autorkę, nie tylko przypominają prace dzieci tworzone podczas zajęć w
przedszkolu, ale i mylnie wskazują na dziecięcego odbiorcę tekstu. Zadziwia także grafika
samego tekstu – na każdej stronie znajduje się jedna z myśli autorki, która pojawia się albo w
formie wydruku albo też w formie Facebook’owych żółtych karteczek pisanych odręcznie, które
od czasu do czasu przeplatane są pustymi żółtymi kartkami, czyniąc miejsce na osobiste
przemyślenia.
Niezwykle interesująca jest również sama treść. Pani Beata, niczym Kolumb Amerykę, odkryła

bowiem skarbnicę wiedzy tajemnej, mówiącej nam: „Od tej chwili masz dostęp do myśli, które
dadzą ci wieczne i nieograniczone szczęście, którym zachłyśniesz się coraz mocniej wraz z
przeczytaniem kolejnej stronicy, z kolejną magiczną, zarażającą optymizmem stroną”.
Zatem książka przepełniona jest zgrabnie podanymi filozoficzno-moralizatorskimi banałami
typu: „Zajrzyj w głąb siebie, a znajdziesz szczęście”. Przez dwieście stron mamy do czynienia z
tymi samymi banałami prawionymi na różny, równie banalny sposób. Pierwsze kilka kartek
może zaciekawić – nietypowa forma ze złotymi myślami, które mogą dodać człowiekowi
pewności siebie. Jednak to tylko kilka stron, gdyż dalej wkrada się monotonia i powielanie
pseudofachowych frazesów.
Nie mogę oprzeć się zatem stwierdzeniu, iż doczekaliśmy się polskiej wersji Paulo Coelho. W
prawdzie trochę mniej bogatej językowo, stylistycznie i treściowo, ale lepszy taki polski Paulo
Coelho niż żaden. Widoczna jest wszechogarniająca refleksyjność, która budowana jest na
próżnej potrzebie ludzi, by obcować z czymś „głębokim” i odnajdywać w tym siebie bądź nawet
utożsamiać się z tym. W efekcie otrzymujemy tekstową papkę, ukazującą niemal
ewangelicznym tonem treści trafiające do gustów złaknionych egzaltowanego słowa, które nie
są zbyt skore, żeby szukać sensów samodzielnie wczytując się w teksty naprawdę trudne i
wymagające wysiłku intelektualnego.

