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Jêzykowo-kulturowy obraz wiata
w polskim i niemieckim wspó³czesnym
dyskursie kaznodziejskim.
Analiza porównawcza
Czy w kazaniach polskich jest wiêcej emocji i serca ni¿ w kazaniach niemieckich, pozostaj¹cych pod wp³ywem teologizuj¹cego Kocio³a Ewangelickiego? Jeli tak, to w jaki sposób autorzy kazañ usi³uj¹ wzruszyæ odbiorców? W jakim stopniu kaznodzieje polscy, a w jakim niemieccy odwo³uj¹ siê do intelektu wiernych,
próbuj¹ pobudziæ ich do mylenia? Czy interpretuj¹ Bibliê dos³ownie, czy przenonie? Jaki kreuj¹ obraz nieba i piek³a, jaki obraz narodu, Europy? Co jest w kulturze narodowej przedstawiane jako wiête i nienaruszalne? Jakie symbole i stereotypy reprezentuj¹ sferê sacrum? Co jest jej rzekomym zagro¿eniem? Czy kaznodzieje pozostawiaj¹ wiernym wolnoæ wyboru, miejsce na wahania i w¹tpliwoci, czy te¿ udzielaj¹ im jednoznacznych dyrektyw postêpowania, rygorystycznie
dziel¹c wiat na czarne i bia³e? Czy argumentem jest groba, rozbudzanie lêku, powo³ywanie siê na uznane autorytety, czy te¿ argument ma formê wywodu mylowego? Czy w centrum stoi mi³osierdzie Bo¿e, czy te¿ Bo¿a sprawiedliwoæ? Innymi s³owy: czy kaznodzieje nios¹ wiernym pocieszenie i nadziejê, czy te¿ raczej
gro¿¹ wiecznym potêpieniem? Czy kaznodzieja jest jednym z nas, cz³owiekiem
pe³nym wad i w¹tpliwoci, czy te¿ wie wszystko najlepiej, jest autorytetem niepodwa¿alnym i w jaki sposób daje to do zrozumienia? Zwraca siê do wiernych po
imieniu czy mówi do nich proszê pañstwa? Zachowuje dystans czy wkracza
w ¿ycie prywatne s³uchaczy, w ich sferê intymn¹? Zachêca ich do dialogu z obcymi, czy do ich potêpienia i odizolowania siê od nich, bo tylko my mamy racjê? Za
pomoc¹ jakich rodków jêzykowych kaznodzieje osi¹gaj¹ po¿¹dane efekty? Jaki
obraz wiata kreowany jest w kazaniach nie tylko na poziomie eksplicytnie formu³owanych treci, lecz tak¿e na poziomie dyskursu?
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Pytania te, umotywowane moim d³ugoletnim dowiadczeniem s³uchacza kazañ obu kultur, sta³y siê inspiracj¹ niniejszej analizy dyskursu oko³o piêædziesiêciu kazañ polskich i tyle¿ kazañ niemieckich ró¿nych autorów. Teksty te pochodz¹ z czasopism oraz zbiorów ksi¹¿kowych z lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych1. G³ównym obiektem badañ s¹ kazania polskie, natomiast kazania niemieckie stanowi¹ jedynie punkt odniesienia analizy.
Opieraj¹c siê na opiniach osób wstêpnie przeze mnie testowanych i w³asnej
intuicji, wychodzê z za³o¿enia, ¿e istniej¹ kulturowo uwarunkowane ró¿nice miêdzy polskim a niemieckim wspó³czesnym katolickim dyskursem kaznodziejskim.
Przez k u l t u r o w o u w a r u n k o w a n e rozumiem ró¿nice w sposobie
generowania tekstu i kreowania jêzykowo-kulturowego obrazu wiata, wykazuj¹ce pewne ogólne prawid³owoci daj¹ce siê zaobserwowaæ w wiêkszoci analizowanych kazañ. Prawid³owoci te nie s¹ zdeterminowane indywidualnymi dyspozycjami poszczególnych kaznodziejów, lecz wynikaj¹ przede wszystkim z ich
przynale¿noci do okrelonego typu kultury narodowej.
Przedstawione wyniki analizy maj¹ charakter uogólnionych, wymagaj¹cych
uzupe³nienia i falsyfikacji hipotez oraz propozycji badawczych. Skonkretyzujê je
na przyk³adach, które uzna³am za reprezentatywne. Okrelenia k a z a n i a
p o l s k i e oraz k a z a n i a n i e m i e c k i e odnosz¹ siê do analizowanych
tekstów. Jest rzecz¹ oczywist¹, i¿ wnioski wyci¹gniête z niniejszej analizy nie dotycz¹ wszystkich istniej¹cych kazañ polskich czy niemieckich. Zadaniem, jakie
sobie postawi³am, by³a jedynie rekonstrukcja pewnych ogólnych tendencji w dyskursie kaznodziejskim, które mog¹ siê pojawiaæ w wielu poszczególnych przypadkach. Dalsze badania empiryczne w tej dziedzinie wymaga³yby przede wszystkim uwzglêdnienia wiêkszej liczby tekstów, po³o¿enia jednakowego nacisku na
teksty polskie i niemieckie oraz zró¿nicowania materia³u2.
Kazania s¹ gatunkiem przemówieñ nale¿¹cym do stylu retorycznego i spe³niaj¹ przede wszystkim funkcjê perswazyjn¹ (argumentacyjne i emocjonalne oddzia³ywanie na odbiorcê w celu sk³onienia go do internalizacji systemu wartoci
nadawcy i jego propozycji postêpowania; por. Fuchs 1978: 15). Centralnym
aspektem analizy jest wiêc odmiennoæ metod perswazji (strategii przekonywania i manipulacji) oraz stopieñ czytelnoci tych zabiegów dla odbiorcy w kazaniach obu kultur3.
1 Zob. Wykaz róde³. wiêtokrzyskie kazania radiowe zawieraj¹ równie¿ homilie wyg³aszane
w stanie wojennym  o ich specyfice nale¿y pamiêtaæ.
2 Materia³ badawczy nale¿a³oby podzieliæ na: kazania wyg³aszane w kocio³ach parafialnych
(w rodowisku wielkomiejskim, ma³omiasteczkowym, wiejskim), kazania dla dzieci, m³odzie¿y,
studentów, kazania radiowe i telewizyjne, kazania okolicznociowe, wyg³aszane z okazji szczególnych uroczystoci, kazania wzorcowe, kazania do czytania itp.
3 S³owo k a z a n i e stosowane jest w niektórych pozycjach literatury homiletycznej wymiennie z pojêciem h o m i l i i. Niemiecki koció³ katolicki zwykle definiuje homiliê jako kazanie wyg³aszane przez kap³ana w czasie mszy wiêtej (por. Reschke,Thiele 1992: 49). W niniejszym tekcie u¿ywam szerszego okrelenia, jakim jest k a z a n i e.
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Hipoteza 1
Kazania polskie charakteryzuj¹ siê bardziej dos³own¹ interpretacj¹ tekstów
biblijnych, niemieckie za interpretacj¹ swobodniejsz¹, silnie zmetaforyzowan¹.
Pójæ do piek³a w ogieñ nieugaszony  oto tytu³ jednego z kazañ polskich
(ZieHom: 326), bêd¹cy cytatem z Ewangelii Kto by siê sta³ powodem grzechu
dla jednego z tych ma³ych, którzy wierz¹, temu by³oby lepiej uwi¹zaæ kamieñ
m³yñski u szyi i wrzuciæ go w morze. Jeli twoja rêka jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij j¹: lepiej jest dla ciebie u³omnym wejæ do ¿ycia wiecznego ni¿
z dwiema rêkami pójæ do piek³a w ogieñ nieugaszony. I jeli twoja noga jest dla
ciebie powodem grzechu, odetnij j¹ (Mk 9, 37-42). Odnosz¹ce siê do tego samego fragmentu Ewangelii kazanie niemieckie zatytu³owane jest natomiast Es
geht ums Ganze (Chodzi o wszystko) (Pred 1985, 5: 586). Tytu³y obu kazañ wskazuj¹ na okrelony sposób odwo³ywania siê do materia³u biblijnego. Kaznodzieja
polski mówi rzeczywicie o pójciu w ogieñ piekielny, interpretacja Ewangelii
pozostaje na poziomie dos³ownych znaczeñ poszczególnych wyra¿eñ, funkcjonuj¹cych w jêzyku religijnym i potocznym. Piek³o jest wiêc miejscem wiecznego
potêpienia grzeszników po mierci, noga to konkretna czêæ cia³a itd. Tytu³ kazania niemieckiego wskazuje natomiast na inny sposób pracy z materia³em biblijnym: punktem wyjcia pozostaje, co prawda, tekst Ewangelii, jednak poszczególne jednostki semantyczne zostaj¹ przeniesione  w procesie egzegezy uwzglêdniaj¹cym szerszy kontekst kulturowy  na poziom bardziej abstrakcyjny. Trac¹
one swoj¹ dos³ownoæ i staj¹ siê elementami metafory b¹d symbolu. W centrum
zainteresowania staje jaki nadrzêdny, naddany, czêsto niejednoznaczny sens.
W przedstawionym kazaniu polskim Ewangelia potraktowana zosta³a jako
przekaz odsy³aj¹cy w sposób jednoznaczny do obiektywnie istniej¹cej rzeczywistoci fizykalnej. Pierwsze zdanie kazania brzmi: Piek³o  straszna rzecz. Napisane na analogiczn¹ okazjê kazanie niemieckie rozpoczyna siê od sformu³owania straszne s³owa Ewangelii (die schrecklichen Worte des Ewangeliums), mowa
jest równie¿ o strasznych obrazach (schreckliche Bilder), domagaj¹cych siê wyk³adni abstrahuj¹cej od dos³ownych, utartych znaczeñ. Kaznodzieja sygnalizuje,
i¿ miêdzy nim jako interpretatorem a rzeczywistoci¹ nadprzyrodzon¹, do której
odsy³a pismo, stoi tekst, stoj¹ znaki, obrazy: Straszne obrazy wyra¿aj¹ na swój
sposób to, o co chodzi na ka¿dej stronie Pisma w.  o wszystko. (Die erschreckenden Bilder drücken auf ihre Weise aus, worum es auf jeder Seite der Heiligen
Schrift geht  ums Ganze). Podkrela, i¿ oczy, usta i rêka s¹ jedynie symbolami
(Sinnbilder) tego, co w ¿yciu wa¿ne, i czym nale¿y siê pos³u¿yæ, aby ¿ycie siê
uda³o:
(1) Das Leben gelingt dann, wenn wir Auge, Hand und Fuß und uns selbst
ganz und gar dazu hergeben, Gott zu loben, ihn zu ehren und ihm zu dienen. Wenn das nicht unser Ziel ist, dann leben wir zweckentfremdet.
Dann sind Augen, Hände und Füße, wir selber nicht da, um Himmel zu
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schaffen, sondern Hölle. Nicht um Leben zu schaffen, sondern Tod.
(Pred 1985, 5: 586)
¯ycie uda nam siê wówczas, gdy nasze oczy, rêce, nogi, i nas samych
w ca³oci powiêcimy chwale, czci i s³u¿bie Bo¿ej. Jeli nie jest to naszym celem, to ¿yjemy w wyobcowaniu od celu. Wtedy nasze oczy, rêce, nogi, i my sami nie budujemy nieba, lecz piek³o, nie budujemy ¿ycia, lecz mieræ4.
Ta centralna myl kazania, traktuj¹ca przekaz biblijny w sposób bardzo swobodny (mowa jest nie o uchronieniu siê od grzechu przez rezygnacjê z pewnych
doczesnych przyjemnoci, lecz o w³o¿eniu wysi³ku w ¿ycie bêd¹ce s³u¿b¹ Bogu
i blinim), organizuje ca³y tekst i jest gwarantem jego koherencji charakterystycznej raczej dla kazañ niemieckich ni¿ polskich.
Kaznodzieja polski zaznacza natomiast, i¿ nie bêdzie mowy o obrazach, lecz
o prawdach. (Prawda nale¿y do pojêæ kluczowych w kazaniach polskich.) Piek³o okrelone zostaje od razu na pocz¹tku jako jedna z bardzo wa¿nych prawd naszej wiêtej religii. Przy czym, jak ilustruj¹ sformu³owania typu prawdziwe piek³o bani¹ nie jest oraz co robiæ? uciekaæ od tej prawdy?, kaznodzieja podkrela,
i¿ traktuje prawdê wiary, zwi¹zan¹ z pewnym systemem religijno-wiatopogl¹dowym, jako prawdê ogólnie obowi¹zuj¹c¹, obiektywn¹, jako rzeczywistoæ empiryczn¹5. W zwi¹zku z tym przekonuje, i¿ dos³ownie rozumiane potêpienie po
mierci rzeczywicie ma miejsce i sens. (Jednym z zastosowanych w tym celu argumentów pozornych jest pytanie: Czy prawda dlatego, ¿e jest stara, przestaje
byæ prawd¹?) Za pomoc¹ opieraj¹cej siê na bipolarnej kategoryzacji strategii
przekonywania sugeruje, i¿ rzeczywistoæ nadprzyrodzona da siê wyjaniæ w kategoriach ziemskich:
(2) Jaki po¿ytek ma Pan Bóg z piek³a? [...] Dla siebie Bóg nie potrzebuje
¿adnego po¿ytku, ani z nieba, ani z piek³a. Jest nieskoñczenie doskona³y. I w³anie ta doskona³oæ ¿¹da, by wszêdzie by³ porz¹dek i sprawiedliwoæ. Dlatego jest niebo dla dobrych, piek³o dla z³ych. Tam nagroda,
tu kara. (ZieHom: 328)
Ryzykownego wysi³ku przekonywania o empirycznej egzystencji prawd wiary nie zadaj¹ sobie na ogó³ kaznodzieje niemieccy, wychodz¹c  jak mo¿na przy4

Podany przyk³ad swobodnej, niekonwencjonalnej egzegezy Pisma wiêtego nie jest w kazaniach niemieckich przypadkiem odosobnionym. Przytoczê jeszcze jeden przyk³ad, zaczerpniêty
z kazania zas³yszanego przeze mnie w 1992 roku w parafii studenckiej w Bochum: Wiemy, ¿e istnieje piek³o. Ale nie wiemy, czy kto w nim jest (Teilhard de Chardin).
5
Na temat pojêcia prawdy w kazaniach pisz¹ Reschke i Thiele: Offenkundig ist [...], daß die
religiöse Wahrheit als transzendente ihren Wahrheitsbegriff nicht als solchen behaupten darf, sondern daß sie geglaubt werden muß. Also ist sie nicht Wahrheit per se, sondern Wahrheit als geglaubte Wahrheit (1992: 101). (Jest rzecz¹ oczywist¹ [...], i¿ prawda religijna, jako transcendentna, nie
powinna pretendowaæ do statusu prawdy jako takiej, jest bowiem kwesti¹ wiary. Nie jest wiêc ona
prawd¹ per se, lecz prawd¹ w sensie prawdy, w któr¹ siê wierzy).
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puszczaæ  z za³o¿enia, i¿ trudno by³oby przekonaæ dzisiejszego s³uchacza b¹d
czytelnika, ¿e operuj¹cy silnie skonwencjonalizowanym systemem pojêæ jêzyk
religijny odsy³a do czego daj¹cego siê zracjonalizowaæ, wyjaniæ kategoriami
ludzkimi.

Hipoteza 2
W kazaniach niemieckich zaobserwowaæ mo¿na tendencjê do unikania konkretyzacji rzeczywistoci nadprzyrodzonej, do respektowania jej niedookrelonoci.
Natomiast w kazaniach polskich tego typu konkretyzacja, stosowana zazwyczaj
w próbach opisu nieba (lub piek³a) w kategoriach ziemskich, materialnych, jest zjawiskiem czêstym. W jednym ze wiêtokrzyskich kazañ radiowych, przywo³ywanych
tu szczególnie czêsto ze wzglêdu na wieloæ ich autorów, kaznodzieja nie tylko ustanawia hierarchiê mieszkañców nieba, lecz przypisuje im zarazem, nara¿aj¹c siê na
zarzut spekulacji, pewne ludzkie stany psychiczne lub czynnoci:
(3) [...] w niebie s¹ przede wszystkim anio³owie [...] W niebie jest równie¿
Królowa anio³ów i wszystkich wiêtych: Najwiêtsza Maryja Panna [...]
Z pewnoci¹ tê w³anie pieñ powtarza dzi w niebie Najwiêtsza Dziewica [...] Przypomina sobie radoci Bo¿ego Narodzenia, smutki Golgoty i chwa³ê zmartwychwstania. Prze¿ywa na nowo swój triumfalny pochód do nieba [...] Ciesz¹ siê dzisiaj t¹ wielk¹ uroczystoci¹ wielcy wiêci Kocio³a, a wród nich na pierwszym miejscu w. Jan Chrzciciel [...]
(wiêt 1988: 24)
W kazaniach niemieckich, wyg³aszanych podobnie z okazji Wszystkich wiêtych, nie spotyka siê prób opisu nieba lub piek³a w kategoriach materialnych. Oto
przyk³ad wspomnianej niedookrelonoci, braku konkretyzacji wiata nadprzyrodzonego oraz swobodnego traktowania prawd wiary w kazaniach niemieckich (w podanym przyk³adzie mo¿na siê doszukaæ dyskretnej negacji istnienia piek³a):
(4) Wir gedenken an Allerseelen unserer Verstorbenen. Sie wurden auf Erden von den gleichen Ängsten geplagt wie wir. Mit dem Tod haben sie
diese endgültig überwunden. Sie ruhen in Gottes Hand. Die Verbundenheit mit ihnen mag uns behilflich sein, daß auch wir die Angst vor der
Angst verlieren. (Pred 1984, 6: 687)
W dniu Wszystkich wiêtych wspominamy naszych zmar³ych. Na ziemi mêczy³y ich te same lêki, które mêcz¹ teraz nas. Pokonali je oni ostatecznie wraz ze mierci¹. Teraz spoczywaj¹ w rêkach Boga. Niechaj
wspólnota z nimi pomo¿e równie¿ nam pozbyæ siê lêku przed bojani¹ .
Przytoczony przyk³ad ilustruje zarazem inne zjawisko odró¿niaj¹ce kazania
polskie od niemieckich.
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Hipoteza 3
Rozbudzanie lêku wiernych przed sprawiedliwoci¹ Boga jest charakterystyczne dla kazañ polskich. Kazania niemieckie  wrêcz przeciwnie  uwydatniaj¹ aspekt mi³osierdzia Bo¿ego, podkrelaj¹c optymistyczny charakter Dobrej Nowiny i pomijaj¹c raczej kwestiê kary/potêpienia. S³owa-klucze, przewijaj¹ce siê
przez prawie wszystkie analizowane kazania niemieckie to: nadzieja, ufnoæ, pociecha, radoæ (Hoffnung, Zuversicht, Trost, Freude):
(5) Da, wo ihr eure Grenzen erlebt, eure Armut, eure Trauer, euren ungestillten Hunger nach Glück, da steht Gottes Versprechen gegen die
enttäuschende Wirklichkeit eures Lebens, da steht seine Verheißung. Ihr
werdet getröstet, ihr werdet gesättigt, ihr werdet Gott schauen. Euer Verlangen, euer unbändiges Verlangen nach Freude und Glück wird nicht
vergeblich sein: Gott verbürgt sich dafür, er wird es erfüllen! Diese Hoffnung gehört ganz wesentlich in die Mitte unseres Glaubens! (Pred 1984,
6: 678)
Tam, gdzie prze¿ywacie wasze granice, wasz¹ nêdzê, wasz smutek, wasz
nienasycony g³ód szczêcia, tam obietnica Bo¿a przeciwstawia siê rozczarowuj¹cej rzeczywistoci waszego ¿ycia. Bêdziecie pocieszeni, bêdziecie
nasyceni, bêdziecie ogl¹daæ Boga. Wasze pragnienie, wasze niepowstrzymane pragnienie radoci i szczêcia nie bêdzie daremne: Bóg za to rêczy,
Bóg to spe³ni! Nadzieja ta le¿y w centrum naszej wiary!
W kazaniach niemieckich, inaczej ni¿ w polskich, bardzo rzadko wystêpuj¹
pojêcia, takie jak grzech czy wiêtoæ. Kaznodzieje unikaj¹ tego typu ekstremalnych okreleñ, aby  jak siê wydaje  nie popaæ w manierê ¿argonu pastoralnego, obcego duchowi czasu. W zwi¹zku z tym odbiorca mo¿e odnieæ wra¿enie
pewnej relatywizacji wartoci i zatarcia granic miêdzy sacrum a profanum.
Wy³¹cznie w polskich, bardziej moralizuj¹cych kazaniach pojawia siê (aczkolwiek niezbyt czêsto) forma groby s³u¿¹ca rozbudzaniu bojani wiernych:
(6) Gdy taki niewierz¹cy bêdzie w piekle, bêdzie wierzy³, bo tam szatani
wierz¹ i dr¿¹ [...] (ZieHom: 328)
(7) I przyjdziesz, mamo, kiedy do mnie z p³aczem; ale nie chcia³a, ¿eby
[twój syn] by³ Chrystusowym, wiêc teraz we go sobie. (wiêt 1987:
165)

Hipoteza 4
Kazania polskie cechuje wiêkszy stopieñ emocjonalnoci, czêstsze odwo³ywanie siê do uczuæ s³uchaczy. Jedn¹ ze s³u¿¹cych temu metod jest stosowanie
wyrazów schematyzuj¹cych, np. skonwencjonalizowanych, utartych frazesów,
stereotypów lub symboli kolektywnych, których oddzia³ywanie emocjonalne jest

Obraz wiata w kazaniach polskich i niemieckich

235

usankcjonowane tradycj¹, sprawdzone i pewne. U¿ycie ich eliminuje koniecznoæ
argumentacji i os³abia udzia³ intelektu w odbiorze tekstu. Apelowaniu do uczuæ
odbiorcy s³u¿¹ poza tym przede wszystkim nastêpuj¹ce rodki retoryczne:
4.1. Metod¹ zapewniaj¹c¹ osi¹gniêcie po¿¹danego efektu emocjonalnego
u s³uchaczy dominuj¹c¹ w kazaniach polskich wszelkiego typu jest  ze wzglêdów historycznych niedopuszczalne w kazaniach niemieckich  ³¹czenie z sob¹
wyra¿eñ pochodz¹cych z trzech pól semantycznych: NARÓD (czêsto w po³¹czeniu z elementami WIELKOÆ NARODU i HISTORIA NARODU), RELIGIA/KOCIÓ£ (czêsto wraz z TRADYCJ¥) oraz RODZINA, potêguj¹cych
wzajemnie sw¹ wymowê emocjonaln¹ (i niepodwa¿alnoæ), a niekiedy metaforyzuj¹cych siê nawzajem.
Przyk³ady zastosowania wzajemnej, na ogó³ silnie skonwencjonalizowanej,
metaforyzacji wyra¿eñ z zakresu wymienionych trzech pól semantycznych to:
(8) [...] dzieci naszego narodu [...] (wiêt 1988: 24)
(9) Jeszcze tej ziemi matce trzeba tyle d³ugów sp³aciæ [...] (wiêt 1988: 30)
(10) [...] wi¹tynia rodziny [...] wi¹tynie wielkie jak narody, ma³e jak serce
dziecka [...] (wiêt 1988: 32)
(11) Ojczyzna jest jak dziecko, które co dzieñ rodzimy. (wiêt 1988: 60)
(12) [...] by dom wasz sta³ siê wi¹tyni¹ Boga [...] (wiêt 1987: 235)
(13) [...] nasza matka Koció³ czuwa [...] (ZieHom: 501)
A oto przyk³ady niemetaforyzuj¹cego, linearnego ³¹czenia wyra¿eñ z wymienionych trzech pól semantycznych, stosowanego w po³¹czeniu z podnios³ym, patetycznym stylem:
(14) Kochamy nasze kocio³y. Kochamy wspania³e, pe³ne historycznych
pami¹tek skarbnice naszej narodowej i religijnej kultury [...] (wiêt
1988: 24)
(15) Z domem rodzinnym w naszej kulturze religijno-narodowej zawsze
wi¹za³y siê tradycje rodzinne. (wiêt 1987: 234)
(16) Do tej wielkiej rzeszy zbawionych [...] nale¿¹ bohaterowie wiary [...],
nale¿¹ równie¿ nasi bracia i siostry  Polacy i Polki, polegli za ojczyznê [...]. Wród tej rzeszy znajduj¹ siê równie¿ osoby [...] z naszej rodziny. (wiêt 1988: 26)
(17) Mo¿e tkwimy ca³ymi latami, jak martwe ga³êzie na drzewie ¿ycia rodziny, ojczyzny, Kocio³a. (wiêt 1988: 253)
Bardziej aktualnym przyk³adem próby umocnienia nierozerwalnoci mocno
w kulturze polskiej zakorzenionego zwi¹zku miêdzy religi¹ a narodem jest kazanie opublikowane w Gazecie Polskiej w 1993 roku (TokKul), ostrzegaj¹ce

236

Brigitta Helbig-Mischewski

przed zgubnym wp³ywem otwarcia siê Polski na zlaicyzowany Zachód. Pojêcie
TRADYCJA NARODOWA stosowane jest w nim zamiennie z pojêciem RELIGIA, mimo i¿ kaznodzieja nie dokonuje zabiegu uto¿samienia obu pojêæ eksplicytnie. Do uto¿samienia tradycji i religii dochodzi na poziomie opozycji my 
oni, bêd¹cej fundamentem ca³ego tekstu. Tradycja (korzenie narodu) i religia
(Bóg, Koció³) tworz¹ pozytywnie nacechowan¹ stronê tej opozycji i przeciwstawiane s¹ pojêciom z zakresu pola semantycznego EUROPA:
(18) Dlatego d¹¿eniem niektórych si³ miêdzynarodowych jest oderwanie narodów od korzeni, od kultur narodowych, od tradycji. [...] g³osi siê, ¿e
to Pan Bóg i religia s¹ przeszkod¹ na drodze postêpu i dobrobytu. [...]
protestujmy, gdy nam depcz¹ i pluj¹ na nasze wiêtoci narodowe.
(TokKul: 7)
Pojêcia z pól semantycznych NARÓD i RODZINA nale¿¹ w kazaniach polskich (na równi z RELIGI¥/KOCIO£EM) do sfery sacrum, na co wskazuje ich
nadzwyczaj czêste wystêpowanie w po³¹czeniu z przymiotnikiem wiêty. Szczególnie w kazaniach radiowych z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych pojawiaj¹ siê ze
zrozumia³ych wzglêdów (stan wojenny) sformu³owania typu: wiêta sprawa polska, wiêta historia narodu, a tak¿e: dziecko jest skarbem wielkim i wiêtym
albo wiêtoci¹ nietykaln¹ (wiêt 1987: 23, 234; 1988: 26, 31). Nie oznacza to
jednak, i¿ zaobserwowane zjawisko (NARÓD, RODZINA i KOCIÓ£ jako jednoæ i sacrum) dotyczy jedynie kazañ z okresu stanu wojennego.
4.2. Emocjonalizm, a nierzadko i sentymentalizm kazañ polskich wyra¿a siê
w czêstym odwo³ywaniu siê do okrelonych stereotypów6. Szczególnie czêsto
stosowane s¹ z jednej strony stereotypy kochaj¹cej, powiêcaj¹cej siê, g³êboko
wierz¹cej matki oraz niewdziêcznego dziecka, od¿egnuj¹cego siê od wiary i tradycji, z drugiej za strony stereotypy niewinnego, czystego, bezbronnego dziecka oraz moralnie zdeprawowanych doros³ych. Efektem zastosowania obu par stereotypów jest, jak mo¿na przypuszczaæ, wzbudzenie mieszanych uczuæ u odbiorcy: zarówno wzruszenia, jak i niesmaku wynikaj¹cego ze wiadomoci pewnej
manipulacji emocjami. Odczuwane mimo zastrze¿eñ intelektu wzruszenie
odbiorców wiadczy³oby o tym, i¿ stereotypy te zajmuj¹ bardzo istotn¹ pozycjê
w kulturze narodowej. Dopiero jednak empiryczne badania recepcji tekstów o tego rodzaju nacechowaniu dyskursywnym przez odbiorców rozmaitych krêgów
spo³ecznych obu kultur pozwoli³yby na wyci¹gniêcie takich wniosków.
Oto przyk³ady zastosowania wymienionych stereotypów:
(19) Popatrz czasem w czyste oczy dziecka [...] (wiêt 1988: 30)
(20) [...] najbardziej urocze na ziemi nazwanie: matka [...] (wiêt 1988: 91)
6

Szczegó³owe opracowanie tego aspektu zob. Miszewski 1995.
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(21) [...] Bo¿e, daj mi wiarê mojej matki! (ZieHom: 501)
(22) Przyjd, mamo, choæby we nie [...]. Przypomnij mi wiarê, któr¹ dawa³a mi, jak chleb powszedni. (wiêt 1988: 30)
(23) [...] wielkie i bogate serce matki [...] (StaHom: 56)
W kazaniach niemieckich, preferuj¹cych raczej styl mniej emocjonalny, unika siê na ogó³ pos³ugiwania siê stereotypami typu dobrej i biednej, powiêcaj¹cej siê matki.
4.3. W kazaniach polskich daje siê równie¿ zaobserwowaæ obliczon¹ na emocjonalne oddzia³ywanie na odbiorców drastycznoæ sformu³owañ (np. rze niewini¹tek), a niekiedy zastosowanie kolokwializmów (np. ciemniaki, miêdzynarodowa zgraja) (wiêt 1988: 63; TokKul: 7). W tego typu kontekcie kaznodzieja wystêpuje nierzadko w roli oskar¿yciela. A oto dalsze przyk³ady:
(24) Mo¿e nak³ama³, mo¿e oczerni³, mo¿e bzdur naplót³? Dawniej w Polsce takie wiñstwa trzeba by³o jak pies pod sto³em odszczekaæ. (wiêt
1987: 91)
(25) Ale s¹ takie matki, które zabijaj¹ pod swoim sercem noszone przez siebie maleñstwo. (wiêt 1985: 31)
Emocjonalny charakter kazañ polskich zwi¹zany jest równie¿ z zastosowaniem innych, nie omówionych tutaj szczegó³owo, zabiegów stylistycznych i figur retorycznych, jak np. zdania wykrzyknikowe, potêguj¹ce patetyczny, podnios³y charakter tekstów, czy te¿ bardzo czêste w kazaniach polskich powtórzenia
podobnych struktur zdaniowych o nieznacznie zmienionej, stopniowo zwiêkszaj¹cej sw¹ temperaturê emocjonaln¹ treci:
(26) Cz³owieku, który sta³e siê martw¹ ga³êzi¹, sta³e siê martwym w dobro, który straci³e ¿ycie ³aski, o¿yj! ¿eby Ich widzieæ, ¿eby s³yszeæ, ¿eby ich mi³owaæ, ¿eby ¿yæ, ¿eby siê zbawiæ. (wiêt 1988: 253)
(27) Niech polska kobieta, polska matka w tych czasach tak trudnych, tak
pozbawionych nadziei niesie dzisiejszemu wiatu prawdê o chrzecijañskiej nadziei w Zmartwychwsta³ego i w zmartwychwstanie! (G³os
1991, B. 2: 128)7.
7

Na temat nieprzystawalnoci przesadnie afektywnego stylu kazañ do ducha czasu pisze np.
Trillhaas: Es gibt bzw. es gab Epochen, in denen der Mensch sein Gefühl stark und unbekümmert
zu äußern wagte. In einer Zeit wie heute, wo man das persönliche Gefühl in einer extremen Weise
verbirgt, ist die starke Äußerung desselben im Verdacht der Unwahrheit (1991: 80). (Istniej¹, czy
te¿ istnia³y epoki, w których cz³owiek odwa¿a³ siê na silne i beztroskie wyra¿anie uczuæ. Natomiast
w dzisiejszych czasach, w których ekstremalnie ukrywa siê uczucia, silne ich wyra¿enie budzi
podejrzenie o fa³sz).
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Hipoteza 5
Autorzy kazañ polskich czêciej formu³uj¹ apele do pojedynczego odbiorcy.
Nawo³ywania tego typu przybieraj¹ zazwyczaj formê bardzo konkretnych, dotycz¹cych ¿ycia prywatnego odbiorcy nakazów postêpowania (dyrektyw), wyg³aszanych
z pozycji autorytatywnej. W przeciwieñstwie do homiletów niemieckich, stosuj¹cych czêciej formê mniej sprecyzowanego bodca do mylenia, kaznodzieje polscy preferuj¹ formê jednoznacznego, bezporedniego wezwania do podjêcia b¹d
zaniechania pewnych cile okrelonych dzia³añ, zwracaj¹c siê do s³uchacza czêsto w drugiej lub w pierwszej (pozorowany monolog wewnêtrzny) osobie liczby
pojedynczej. Apele nie zawsze poparte s¹ argumentacj¹. Jako argument figuruje
niekiedy samo przekonanie kaznodziei o s³usznoci takich czy innych wartoci.
W kazaniach niemieckich ilustracj¹ i konkretyzacj¹ myli przewodniej s¹ egzempla zaczerpniête przez kaznodziejê z literatury b¹d z ¿ycia, odnosz¹ce siê do
konkretnego odbiorcy kazania w sposób poredni i bardzo ogólny (typu: zastanówmy siê, czy nie dotyczy to równie¿ nas, naszego stosunku do bliniego, dóbr
materialnych itp.). Wezwania formu³owane s¹ na ogó³ ostro¿niej i maj¹, jak ju¿
wspomnia³am, charakter bodców do mylenia, pozostawiaj¹cych odbiorcy du¿¹
swobodê decyzji i nie oferuj¹cych mu jednoznacznej orientacji moralnej.
Oto przyk³ady apelowania do odbiorcy (oraz rozmowy z nim w formie pytañ) w kazaniach polskich. Przytoczone przyk³ady odnosz¹ siê do bardzo konkretnych sytuacji ¿yciowych. W pierwszych dwóch przypadkach przybieraj¹ one formê nakazów, w drugim przyk³adzie formê groby:
(28) Miej odwagê wyznaæ sw¹ wiarê przed ludmi: nie wstyd siê znaku
krzy¿a, nie unikaj swego kocio³a parafialnego, nie wstyd siê modlitwy, umiej pozdrowiæ kap³ana, uklêkn¹æ, gdy ksi¹dz idzie z wiatykiem
do chorego, miej odwagê zdj¹æ czapkê przed kocio³em, krzy¿em i figur¹; posy³aj swoje dzieci na religiê [...] (G³os 1990, B. 1: 142)
(29) Tak tato! Jeli nie obronisz ¿ycia swego dziecka, nie bêdziesz móg³ spokojnie spaæ! I sny bêdziesz mia³ straszne. (wiêt 1987: 315)
(30) Wród tej rzeszy zbawionych znajduj¹ siê równie¿ osoby dobrze nam
znane [...] Mo¿e jest tam twój ojciec ukochany [...]? Mo¿e jest tam twoja matka, która i dzi czuwa nad tob¹ dyskretnie, ale skutecznie  a ty
nawet o tym nie wiesz. (wiêt 1988: 26)
Przyk³ady mniej sprecyzowanych bodców do mylenia w kazaniach niemieckich:
(31) Es gibt noch viel zu lernen, bis wir Meister geworden sind. Wir brauchen dabei Hilfen. Wir brauchen manches Sieb, um unsere eigene
Schlechtigkeit auszusieben und zurückzuhalten. Eine Geschichte der alten Griechen, die ganz auf der Linie der Lesungen heute liegt, könnte
uns helfen: [...] (KesUmg: 86)
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Musimy siê jeszcze wiele nauczyæ, zanim zostaniemy mistrzami. Potrzebujemy przy tym pomocy. Potrzebujemy jakby sita, aby odcedziæ
i oddaliæ nasze z³o. Byæ mo¿e, bêdzie nam w tym pomoc¹ historia staro¿ytnych Greków, która wyj¹tkowo pasuje do dzisiejszych czytañ.
(32) Leben wir nicht alle von diesem wirtschaftlichen Denken in unserem
Land? Sind wir nicht alle froh über den Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben? Dann könnten wir uns doch mit Recht sagen: Ruh dich aus,
iß und trink, und freu dich des Lebens (Lk 12, 19b)! [...] Und dann?
Sind dann alle Fragen gelöst und alle Probleme gemeistert? Ist das der
Sinn unseres Arbeitens und Schaffens? Kann darin der Sinn des Lebens
bestehen? (Pred 1986, 5: 524)
Czy¿ nie ¿yjemy wszyscy tym ekonomicznym myleniem w naszym
kraju? Czy¿ nie cieszymy siê wszyscy z dobrobytu, który sobie wypracowalimy? Jeli tak, to moglibymy sobie przecie¿ powiedzieæ: Odpoczywaj, jedz, pij i ciesz siê ¿yciem (£k 12, 19b)! [...] A wtedy? Czy
wszystkie w¹tpliwoci by³yby rozwiane, a wszystkie problemy rozwi¹zane? Czy taki jest sens naszej pracy i naszej twórczoci? Czy na tym
mo¿e polegaæ sens ¿ycia?
A oto przyk³ad stosunkowo rzadko wystêpuj¹cej w kazaniach niemieckich
formy bezporedniego wezwania (pozostaj¹cego jednakowo¿ na poziomie doæ
abstrakcyjnym i nie wdzieraj¹cego siê w sferê prywatn¹ odbiorcy; kaznodzieja
pos³uguje siê zaimkiem osobowym my):
(33) Weil wir aber auch dafür voneinander abhängen, rufe ich Sie auf: Machen wir es uns doch gegenseitig leichter, den Mut zu unserer einfachen
Grundgestalt zu finden! Fallen wir nicht über einen gleich her, der seine Fassaden etwas abbaut und seine Schwächen erkennen läßt! Weigern
wir uns, Angeberei und unechtes Getue durch unseren Beifall zu unterstützen und so groß werden zu lassen! Helfen wir vielmehr einander, einer dem anderen, durch die enge Tür zu kommen, in die selige Weite
Gottes. (Pred 1986, 5: 551)
Poniewa¿ jednak jestemy wzajemnie od siebie zale¿ni, wzywam Pañstwa: U³atwiajmy sobie wzajemnie zdobycie siê na odwagê do autentycznoci i prostoty! Nie rzucajmy siê zaraz na kogo, kto tylko trochê
usunie swe fasady i poka¿e swoje s³aboci! Nie wspierajmy przechwa³ek i fa³szywych zachowañ naszym aplauzem! Pomagajmy raczej sobie
nawzajem przejæ przez w¹skie drzwi w b³ogos³awiony bezmiar Bo¿y.
Formy drugiej osoby liczby pojedynczej (zwracania siê do odbiorcy przez ty)
prawie nie stosuje siê w kazaniach niemieckich. Preferuje siê w nich formê my
(doæ czêst¹ tak¿e i w kazaniach polskich), podkrelaj¹c¹ solidarnoæ kaznodziei
ze s³uchaczami. My w kazaniach niemieckich odnosi siê w wiêkszoci przypadków do wspólnoty chrzecijan, w kazaniach polskich czêsto tak¿e do wspólnoty
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narodowej. W kazaniach obu kultur stosowana jest równie¿ (jakkolwiek czêsto
w odmiennej funkcji) forma ja. W tekstach niemieckich pojawia siê ona czêsto
w funkcji relatywizuj¹cej wypowied kaznodziei, w celu podkrelenia jej subiektywnego, osobistego, a wiêc podwa¿alnego charakteru (np. formy mylê, s¹dzê 
ich glaube, ich meine):
(34) Ich persönlich glaube: Er war da, ganz nah. Gott hat nicht weggeschaut,
er hat sich nicht taub gestellt, sondern er kennt auch unsere Leiden. Ich
glaube es deshalb, weil Gott uns Menschen sicherlich ähnlicher ist, als
wir annehmen. Ich denke mir manchmal: Vielleicht will uns Gott auf
manche Weise ebenso erziehen, wie Eltern ihre Kinder. (KesUmg: 34)
S¹dzê, i¿ Bóg tam by³, by³ bardzo blisko. Nie patrzy³ w drug¹ stronê,
nie udawa³, ¿e nie s³yszy. On zna nasze cierpienia. Mylê tak, poniewa¿
Bóg jest bardziej podobny do nas ludzi ni¿ przypuszamy. Czasem mylê: byæ mo¿e, Bóg chce nas wychowywaæ w pewien sposób, tak jak rodzice wychowuj¹ swoje dzieci.
(35) Was ich heute sagen will, ist unausgeglichen. Das liegt daran, daß ich
selbst mehr Fragen habe, als ich Antworten weiß. Der Schluß der Predigt läßt Sie vielleicht ratlos. Warum sollte ich verschweigen, daß ich
das auch empfinde? (OttoRhe: 26)
To, co chcê powiedzieæ dzisiaj, jest nierówne. Powodem tego jest fakt,
i¿ ja sam mam wiêcej pytañ, ni¿ znam odpowiedzi. Zakoñczenie kazania, byæ mo¿e, pozostawi Pañstwa w stanie bezradnoci. Dlaczego mia³bym ukrywaæ, ¿e dotyczy to tak¿e i mnie?
Ta sama forma spe³nia w kazaniach polskich najczêciej funkcjê przekazania emocjonalnego zaanga¿owania kaznodziei, np.:
(36) Kochani moi, jestem pod wra¿eniem wczorajszej uroczystoci [...]
(wiêt 1988: 27)
(37) Tylko jeden Bóg wie, co prze¿ywam [...] / Przepraszam pokornie za
moje uniesienie [...] (wiêt 1988: 61, 63)
(38) By³em przera¿ony... (wiêt 1987: 19)

Hipoteza 6
Ostre, schematyzuj¹ce, bipolarne przeciwstawianie sobie skrajnych wartoci
jest charakterystyczne w wiêkszym stopniu dla kazañ polskich ni¿ niemieckich8.
Znamienny dla kazañ niemieckich jest raczej inny sposób przekonywania: poszukiwanie nowych znaczeñ utartych wyra¿eñ i s³ów.
8 Zjawisko to uwarunkowane jest, jak siê wydaje, przynale¿noci¹ kaznodziejów polskich do
paradygmatycznego typu kultury, por. Fleischer 1991.
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Zacytowane w hipotezie 4 kazanie (opublikowane w Gazecie Polskiej
w 1993 roku) jest przyk³adem pos³ugiwania siê niektórych emocjonalnie bardzo
zaanga¿owanych kaznodziejów polskich retoryk¹ demagogiczn¹, przypominaj¹c¹ dyskurs propagandy politycznej, a polegaj¹c¹ g³ównie na zastosowaniu ostrego podzia³u my  oni w po³¹czeniu z wyrazami jednoznacznie wartociuj¹cymi,
ekstremalnie podnosz¹cymi wartoæ idei g³oszonych, a przesadnie obni¿aj¹cymi
wartoæ idei zwalczanych. Brak jest miejsca na dalej id¹ce zró¿nicowania. Rzeczywistoæ podlega silnej polaryzacji. Zabieg ten stosowany jest zw³aszcza w kazaniach dotycz¹cych globalnych, spo³eczno-politycznych problemów i stawiaj¹cych sobie za cel obronê takich wartoci, jak wiara, polskoæ czy te¿ ¿ycie jako
takie. W kazaniu s³u¿¹cym nam za przyk³ad mamy do czynienia ze stylizacj¹
przeciwników na przestêpców, na bli¿ej nieokrelonych i st¹d te¿ szczególnie niebezpiecznych szatanów z piek³a rodem. Ich charakterystyce s³u¿¹ nastêpuj¹ce
wyra¿enia: miêdzynarodowa zgraja, fa³szywe oblicze wolnoci, rabusie, z³odzieje, komunici, nihilici, anonimowe si³y, rozmaite moce masoñskie. Natomiast
grupê my charakteryzuje kaznodzieja za pomoc¹ nastêpuj¹cych sformu³owañ:
g³os autentyczny, katolicki, wybiedzona Polska, w³aciwa Polska, zdrowe zasady,
zdrowa orientacja, przysz³oæ lepszej Polski, lepszej Europy.
Zastosowanie ostrej opozycji prawdziwy, jedynie s³uszny  fa³szywy, a tak¿e wyrazów nakazuj¹cych (dyrektywnych) b¹d zabraniaj¹cych typu trzeba, nale¿y, zw³aszcza nie wolno, nie mo¿e, musi czy te¿ emocjonalnie nacechowanych
form stopnia wy¿szego i najwy¿szego przymiotników, np. najpiêkniejszy, najcudowniejszy, oraz wyrazów uwydatniaj¹cych (takich jak: tylko, wszystko, ka¿dy,
nigdy) zdecydowanie przewa¿a w kazaniach polskich.
Przyk³ady upraszczaj¹cego, bardzo konkretnego przeciwstawiania sobie dobra i z³a:
(39) Dla jednych nie ma niedzieli bez obecnoci w kociele, bez g³êboko
prze¿ytej Mszy w. [...] Dla nich tydzieñ bez Ofiary Mszy w. staje siê
pusty i trudny do prze¿ycia. To ludzie religijni. Dla innych Msza w. nie
ma wiêkszej wartoci, jest uci¹¿liwym obowi¹zkiem. Ci szukaj¹ tylko
powodu, by siê usprawiedliwiæ i nie wêdrowaæ do kocio³a [...] To ludzie niereligijni. / W imiê czego ludzie dobrzy zawieraj¹ przyjañ ze
z³ymi? Co mamy mieæ wspólnego z cz³owiekiem, który rzuci³ ¿onê
i ¿yje z innymi kobietami? [...] Je¿eli dobry zabiega o przyjañ ze z³ym,
staje na drodze, która go doprowadzi do ruiny. (StaHom: 56-57, 71)
(40) Dzieci, dobrze wychowane, zachowuj¹ siê cicho, skromnie. Chodz¹ na
katechizm, mówi¹ codzienny pacierz pod okiem swych rodziców. Na
cianie wisi krzy¿, jeden, drugi wiêty obraz. Zapytasz o Papie¿a, wiedz¹. Zapytasz o godziny nabo¿eñstw w parafialnym kociele, wiedz¹
[...] Dobra rodzina! (ZieHom: 36)
Dla porównania dwa fragmenty z kazañ niemieckich (brak ostrych opozycji, konkretnych definicji tego, co dobre i z³e, miejsce na konflikty, relatywizm etyczny?):
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(41) Auch ein Außenseiter gehört in die Gemeinde [...] Natürlich sind wir
häufig versucht, einen Menschen, der nicht in unser Bild von der Kirche paßt, auszugrenzen, aus der Gemeinschaft hinauszudrängen. Er
stellt uns nämlich in Frage. Er hat neue, fremde Ideen. Da stört uns. Wir
bedenken dabei aber nicht, daß auch dieser Mensch Teil der Gemeinde
ist und daß vielleicht gerade er unser aller Leben bereichern könnte.
Wie viele Chancen hat die Kirche schon verpaßt, weil sie Menschen,
die ausscherten und nicht im alten Trott verharrten, aus ihren Reihen
verdrängt hat! Mehr Offenheit und Toleranz stünde uns deshalb gut zu
Gesicht. (Pred 1986, 1: 96)
Tak¿e outsider nale¿y do wspólnoty parafialnej [...] Oczywicie mamy
czêsto tendencjê do wykluczania, wypierania ze wspólnoty cz³owieka,
który nie pasuje do naszego obrazu Kocio³a. Kwestionuje on bowiem
nasze stanowisko. Ma nowe, nieznane pomys³y. To nas irytuje. Nie
uwzglêdniamy jednak tego, ¿e tak¿e ten cz³owiek jest czêci¹ wspólnoty parafialnej i ¿e mo¿e to w³anie on móg³by wzbogaciæ ¿ycie nas
wszystkich. Jak wiele szans przeoczy³ Koció³, wypieraj¹c ze swych
szeregów ludzi, którzy schodzili z kursu i odbiegali od normy! Dlatego
przyda³oby nam siê wiêcej otwartoci i tolerancji.
(42) Versuchen wir also nicht [...] immer zuerst auf die Rechtgläubigkeit zu
schauen. Freuen wir uns doch daran, daß der Geist Gottes mit so vielen
Menschen schon am Werk ist. (Pred 1985, 5: 588)
Nie próbujmy wiêc zawsze najpierw oceniaæ prawowiernoci. Cieszmy
siê raczej, ¿e Duch Bo¿y pracuje ju¿ nad tak wieloma ludmi...
W kazaniach polskich przewa¿nie mamy do czynienia z przekonywaniem
jawnym; jego strategie s¹ na ogó³ ³atwe do odczytania i polegaj¹ g³ównie na emocjonalizacji jêzyka oraz na schematyzuj¹cym, dwubiegunowym podziale wartoci (sformu³owania czarno-bia³e). Nieco rzadziej natomiast zdarzaj¹ siê próby
manipulacji ukrytej, polegaj¹cej na narzucaniu s³owom takiego znaczenia, jakie
w danej chwili potrzebne jest nadawcy, mimo i¿ jest ono niezgodne z ogólnym
odczuciem jêzykowym. Przyk³adem zabiegów tego rodzaju jest w jednym z cytowanych kazañ narzucenie s³owom wolnoæ i demokracja znaczenia dyktatura,
totalitaryzm w nowej formie (TokKul: 7).
W kazaniach niemieckich ten drugi, subtelniejszy rodzaj manipulacji przyjêtymi w dyskursie religijnym i potocznym znaczeniami s³ów oraz przytaczanych
fragmentów Ewangelii, wydaje siê czêstszy. Zamiast o manipulacji mo¿na by tu
mówiæ o poszukiwaniu nowych znaczeñ pewnych utartych zwrotów. Za przyk³ad
niech pos³u¿y kazanie nawi¹zuj¹ce do przypowieci Chrystusa o Synu Marnotrawnym, w którym to kaznodzieja usi³uje dowieæ  odwo³uj¹c siê do jêzyka
greckiego  i¿ tak naprawdê s³owo verschwenderisch (rozrzutny) nie posiada
negatywnego odcienia znaczeniowego, lecz oznacza w³aciwie tyle co großzügig
(wspania³omylny):
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(43) Der jüngere Sohn hingegen verausgabt sein Vermögen; er gibt es hin
(Hingabe ist in der christlichen Tradition ja auch eine Tugend). Ob er
es moralisch oder unmoralisch verausgabt hat, wird hier eigentlich gar
nicht erzählt. Dann heißt es weiter: in einem verschwenderischen Leben
 vielleicht sollte man noch genauer übersetzen heillos lebend. Die
Schwierigkeit ist, daß wir mit dem Wort verschwenderisch allzu leicht
die Vorstellung sinnloses Verprassen, destruktive Zügellosigkeit verbinden. Aber weder im Griechischen noch bei dem ursprünglichen Sinn
des Wortes verschwenderisch darf man dies ohne weiteres mithören.
(Pred 1986, 5: 572)
Natomiast m³odszy syn traci swój maj¹tek: wydaje go (wydanie/oddanie jest przecie¿ w tradycji chrzecijañskiej cnot¹). Czy straci³ go
w sposób moralny czy te¿ niemoralny, o tym w³aciwie nie ma wcale
mowy. Dalej nastêpuje sformu³owanie: ¿yj¹c rozrzutnie  byæ mo¿e, nale¿a³oby przet³umaczyæ to jeszcze dok³adniej: ¿yj¹c niedobrze. Trudnoæ polega na tym, i¿ ze s³owem rozrzutny zbyt ³atwo ³¹czymy wyobra¿enie bezsensownego trwonienia, destruktywnego wyuzdania. Ale
zarówno w jêzyku greckim, jak i w pierwotnym znaczeniu s³owa rozrzutny (verschwenderisch) niekoniecznie nale¿y upatrywaæ tego typu
konotacji.
Kaznodzieja dochodzi do wniosku, i¿ syn marnotrawny tak naprawdê nic nie
marnotrawi³, mimo i¿ przetrwoni³ maj¹tek ojca i zw¹tpi³ w sw¹ religiê, lecz
wrêcz przeciwnie, zebra³ bardzo istotne dowiadczenia ¿yciowe i dziêki nim zyska³ prawdziw¹ wolnoæ. Wyzwoli³ siê bowiem z hamuj¹cych wiêzów i przyzwyczajeñ, sta³ siê cz³owiekiem wolnym, nie zniewolonym przez nic i nikogo, tak¿e
nie przez bojañ, oraz zdolnym do tego, by panowaæ nad innymi.

Podsumowanie
W kazaniach polskich mamy do czynienia zazwyczaj z dos³own¹ interpretacj¹ materia³u biblijnego, w niemieckich za z silnie zmetaforyzowan¹. Prawda
wiary pretenduje w kazaniach polskich w wiêkszym stopniu ni¿ w niemieckich do
statusu prawdy jako takiej, statusu rzeczywistoci empirycznej  kaznodzieja na
ogó³ jej nie relatywizuje. Piek³o i niebo przedstawiane s¹ zwykle w kategoriach
ziemskich i podlegaj¹ daleko id¹cej konkretyzacji. Kaznodzieje polscy nierzadko
pos³uguj¹ siê form¹ groby wobec wiernych, rozbudzaj¹c ich lêk przed sprawiedliwoci¹ Bo¿¹. Tak¿e w innych przypadkach odwo³uj¹ siê chêtnie do uczuæ
odbiorców, próbuj¹c wywo³aæ silne wzruszenia, np. ³¹cz¹c z sob¹ pola semantyczne narodu, religii i rodziny, stosuj¹c stereotypy (miêdzy innymi powiêcaj¹cej siê,
g³êboko religijnej matki), drastyczne sformu³owania (emocjonalizmy, kolokwializmy) oraz inne zabiegi stylistyczne (np. syntaktyczne) potêguj¹ce patos.
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Bipolarne, schematyzuj¹ce przeciwstawianie sobie skrajnych wartoci oraz
zastosowanie ostrego podzia³u my  oni, po³¹czone z czarno-bia³ym wartociowaniem charakterystyczne jest w wiêkszym stopniu dla kazañ polskich ni¿ niemieckich  dotyczy to zw³aszcza kazañ bior¹cych bezporedni udzia³ w dyskusji
politycznej.
Odbiorca kazañ polskich czêciej jest adresatem bezporednich, konkretnych
apeli pod swym adresem, w wielu przypadkach dotycz¹cych sfery ¿ycia prywatnego. Maj¹ one niekiedy formê nakazów, formu³owanych z pozycji autorytatywnej, czêsto w drugiej osobie liczby pojedynczej. Odbiorca na ogó³ nie jest równoprawnym partnerem kaznodziei, niewiele miejsca pozostawia mu siê na samodzielne mylenie, na ewentualne zakwestionowanie utartych s¹dów itp. Odbiorca kazañ niemieckich konfrontowany jest natomiast zazwyczaj z mniej
sprecyzowanymi bodcami do mylenia, z argumentacj¹ w formie wywodu mylowego. W wiêkszym stopniu respektuje siê go jako osobê samodzielnie podejmuj¹c¹ decyzje, której nie wystarczy powiedzieæ, co jest dobre, a co z³e, lecz nale¿y to jeszcze poprzeæ rzeteln¹ argumentacj¹ (nie tylko powo³aniem siê na uznane autorytety). Rezultatem takiego podejcia do odbiorcy mo¿e byæ efekt pewnej
relatywizacji wartoci (dezorientacji odbiorcy?). Odbiorca kazañ niemieckich
w ka¿dym razie na ogó³ nie wraca do domu z gotowymi rozwi¹zaniami.
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