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PRZEPOWIADANIE HOMILIJNE
W SPOECZEŃSTWIE MEDIALNYM

THE HOMILY IN THE IN CONTEMPORARY MEDIA SOCIETY
A b s t r a c t. In the latter part of the twentieth century, a French preacher expressed the
opinion that the re-discovery of the homily was one of the most significant theological discoveries of the present generations. Along with the shaping of the media society, in which widely understood media have become a human environment, there appeared a doubt whether the
homily will not lose its meaning again. In this article the author asks the question: In this new
reality is the voice from the pulpit likely to be the case as having significance and still being
the obliging word of God? Not pretending to find a definitive answer, he points out the necessity of including the in-depth homiletic reflection. He indicates that the media society is not
only the external environment in which man lives, maintaining their perceptual constant structure but it is a phenomenon deeply transforming man and his relation to reality. Against this
background, the author shows the necessity to adjust the homily to this new reality.
Key words: homily, the media, the media society.

Andreas Heller, wspóautor rozdziau poświeconego informatyzacji, w tomie IV Teologii pastoralnej opracowanej przez prof. Paula M. Zulehnera,
pisa:
Telefon, radio, telewizja sa dla nas juz czymś oczywistym. Jednakze postep technologiczny otwiera przed nami wciaz
 nowe mozliwości. W przewidywalnej przyszości telefon bedziemy mogli nosić jako bransoletke. Gazete bedzie mozna
wydrukować w domu. W celu zrobienia zakupów nie bedzie sie szo do sklepu,
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lecz wystarczy w domu zozyć zamówienie przez komputer. Równiez zapaty
dokonamy za pomoca elektronicznego rozliczenia. Wiele osób juz dzisiaj moze
odbierać programy telewizyjne z caego świata, a za pomoca wideo być dyrektorami programowymi wasnej telewizji. Bedzie mozliwe nie tylko odbieranie audycji, lecz równiez aktywne w nich uczestniczenie. Komunikacja nie bedzie juz
zatem przebiegaa jednokierunkowo, lecz interaktywnie. Ksztacenie w domu
bedzie mozliwe zarówno dla uczniów, jak i dorosych [tum. E.W.]1.

Wszystko to, zaledwie kilkanaście lat temu wydawao sie swego rodzaju
futurologia,
 dzisiaj stao sie juz faktem. Wiecej, technologiczny postep zdaje
sie wyprzedzać nawet najśmielsze marzenia, a to co wspócześnie określa sie
mianem rzeczywistości wirtualnej, otwiera przed ludzkościa zupenie nowe,
nie do końca rozpoznawalne horyzonty. Czowiek przez tysiaclecia

jako rzeczywistość postrzega otaczajacy
 go świat i siebie samego, widzac
 jej pocza
tek (mniej lub bardziej świadomie) w stwórczym akcie Boga2. Dzisiaj sam
staje w roli kreatora nowego rodzaju rzeczywistości, która jawi sie jako nowe
środowisko czowieka, ale tez – jak „czarna dziura” – grozi wchonieciem
jego samego (wystarczy tu wspomnieć o nowym rodzaju uzaleznienia, np. od
gier komputerowych)3. Spoeczeństwo medialne stao sie faktem i to ono,
czy czowiek chce, czy nie chce, ksztatuje nasze widzenie rzeczywistości, jak
równiez postrzeganie samych siebie. „[…] Szeroko rozumiane media stay sie
wspócześnie środowiskiem czowieka: wirtualność staa sie jego rzeczywistościa”
 – pisze socjolog i medioznawcza Tomasz Goban-Klas4. Czy w tej
nowej rzeczywistości ma szanse zaistnieć gos z ambony jako sowo Boze,
majace
 jeszcze jakiekolwiek znaczenie i zobowiazuj
 ace
 chrześcijanina? Autor
niniejszego artykuu nie sadzi,

by znalaz wyczerpujac
 a odpowiedź na tak
sformuowane pytanie, jednakze dostrzega konieczność podjecia w tym zakresie pogebionej refleksji homiletycznej. Refleksja ta powinna obejmować
przynajmniej dwa zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczy odpowiedzi na pytanie: czym jest wspóczesne spoeczeństwo medialne i jaki jest jego charakter?

1

P. M. Z u l e h n e r. Pastoraltheologie. Bd. 4. Pastorale Futurologie. Kirche auf dem
Weg ins gesellschaftliche Morgen. Düsseldorf: Patmos Verlag 1990 s. 114.
2
W tym miejscu warto przypomnieć stwierdzenie Soboru Watykańskiego I: „[…] naturalnym światem rozumu ludzkiego mozna z rzeczy stworzonych poznać Boga […]” (D 1785).
3
Szerzej na ten temat pisze N. Wolf. Jetzt ist die Zeit für den Wandel. Nachhaltig leben
– für eine gute Zukunft. Freiburg–Basel–Wien: Herder Verlag 2012 s. 77-82.
4
W strone spoeczeństwa medialnego. http://www.up.krakow.pl. ktima/ref2005/globan.pdf,
s. 4 [dostep: 8.08.2013]. Szerzej zob. takze: T. G o b a n - K l a s. Cywilizacja medialna:
geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2005.
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Drugie zagadnienie koncentruje sie wokó pytania: jakie sa mozliwości i ograniczenia, które wiaz
 a sie z goszeniem homilii w spoeczeństwie medialnym?
Wyzej wymienione kwestie wyznacza strukture analiz podjetych w niniejszym
opracowaniu. Poprzedzi je, zgodnie z paradygmatem teologicznopastoralnym,
krótki zarys istoty przepowiadania homilijnego. Ma on na celu jedynie przypomnienie powszechnie uznanych we wspóczesnej homiletyce sposobów rozumienia przepowiadania homilijnego.

I. ISTOTA PRZEPOWIADANIA HOMILIJNEGO

Na przestrzeni lat poszukiwano takiej formy przepowiadania, która z jednej
strony pozwalaaby zajaśnieć sowu Bozemu z caa jego moca,
 z drugiej natomiast odkrywaaby przed samym czowiekiem to wszystko, co stanowi dramatyczny wymiar jego egzystencji, powodujacy,

ze sam dla siebie pozostaje on
wciaz
 pytaniem bez odpowiedzi. Dopiero po Soborze Watykańskim II, po wiekach, nie tylko przypisano homilii uprzywilejowane miejsce pośród róznych
form goszenia sowa Bozego, ale takze doprecyzowano jej istote5. Wyraźnie
oddzielono przepowiadanie homilijne od kazania, chociaz to pierwsze jest rodzajem kazania6. Susznie podkreślono, ze homilia bazuje na wybranych tekstach
biblijnych, które sa zawarte w czytaniach liturgicznych7. Ma ona wyjaśniać
sens wybranego (np. na dany dzień liturgii eucharystycznej) fragmentu Pisma
Świetego, uwzgledniajac
 kontekst caego Objawienia Bozego, treści przezywanego okresu liturgicznego, sytuacje spoeczna (w tym potrzeby suchaczy) i kulturowa oraz zasady zycia chrześcijańskiego. Czesto tez zawiera wskazania wynikajace
 z konkretnych tekstów biblijnych dotyczace
 zycia8.
W definiowaniu przepowiadania homilijnego pomocne okazuja sie stwierdzenia zawarte w dokumentach soborowych. Za Konstytucja dogmatyczna
o Objawieniu Bozym Dei verbum homileci susznie przypominaja,
 ze homilia

5

Zob. E. W i s z o w a t y. Od kazania tematycznego do homilii. „Studia Warmińskie”
39:2002 s. 385-394.
6
Kazanie to inaczej nauka moralna, tematyczna, katechizmowa, która zawiera praktyczne
wskazówki dotyczace
 zycia chrześcijańskiego „tu” i „teraz” konkretnej grupy adresatów (np.
dzieci, modziezy, dorosych). Zob. G. S i w e k. Kiedy homilia, kiedy kazanie? „Homo Dei”
76:2007 nr 4 s. 28-41.
7
Szerzej o tym pisze np. S. Dyk. Homilia jako integralna cześć liturgii eucharystycznej.
„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 48:2005 nr 3 s. 59-69.
8
Tamze.
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wygaszana podczas liturgii „zywi” sie tekstami Pisma Świetego i jako taka
zasuguje na szczególne miejsce wśród róznych form nauczania chrześcijańskiego9. Odwoujac
 sie do Konstytucji o liturgii świetej, dodaja,
 ze homilia
jest cześcia liturgii. Przepowiadanie homilijne w ciagu
 roku liturgicznego
bazuje na tekstach bliblijnych. Na podstawie tych tekstów wyjaśnia sie w homilii tajemnice wiary i zasady zycia chrześcijańskiego10.
Dla penego rozumienia istoty przepowiadania homilijnego wazne wydaja
sie równiez wyjaśnienia zawarte w instrukcji Świetej Kongregacji Obrzedów,
zatytuowanej Inter Oecumenici. Jest to pierwsza instrukcja o nalezytym
wykonaniu Konstytucji o liturgii świetej (1964). Świeta Kongregacja trafnie
przypomina, ze „przez homilie goszona w oparciu o świety tekst rozumie sie
wyjaśnienie albo jakiegoś aspektu czytań Pisma Świetego, ewentualnie innego
tekstu z cześci staych lub wasnych Mszy św. z dnia, uwzgledniajac
 czy to
czczona tajemnice, czy szczególne potrzeby suchaczy”11.
W zwiazku

z powyzszym, na podstawie soborowego nauczania o homilii
teologowie postuluja,
 aby przepowiadanie homilijne miao wymiar biblijny12
13
i egzystencjalny , a jednocześnie byo osadzone w liturgii i mistagogii14.
Podczas homilii kaznodzieja ma nie tylko wyjaśniać sens dosowny i ogólny
fragmentów biblijnych czy tez zaznajamiać suchaczy z gównymi wydarzeniami, istotnymi pojeciami i symbolami świata biblijnego oraz z jezykiem
biblijnym, lecz takze ukazywać w sposób przekonywajacy,

ze „to, co Pisma
opowiadaja i gosza,
 staje sie tu i teraz dla tego zgromadzenia uczniów Pana
Jezusa, ludu Bozego. Tak wiec goszacy
 homilie nie moze ograniczać sie do
interpretacji biblijnych fragmentów, ale czerpiac
 z nich świato, powinien
ukazać suchaczom interpretacje wiary tego, co ma miejsce w tej celebra-

9
Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bozym Dei verbum
(18.11.1965). W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski – nowe
tumaczenie. Poznań 2002 nr 24 [dalej cyt.: KO]; por. np. W. B r o ń s k i. Homilia a ewangelizacja wspóczesnego świata. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 44-55.
10
Sobór Watykański II. Konstytucja o liturgii świetej Sacrosanctum concilium (4.12.1963).
W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje nr 52. [dalej cyt.: KL].
11
Świeta Kongregacja Obrzedów. Inter Oecumenici. Pierwsza instrukcja o nalezytym
wykonywaniu Konstytucji o Liturgii świetej z 1964 r. http://www. kkbids.episkopat.pl/?id=89
[dostep 9.09.2013] nr 54 [dalej cyt.: IOe].
12
KL 32, 52; KO 24.
13
Sobór Watykański II. Dekret o posudze i zyciu prezbiterów. W: Sobór Watykański II.
Konstytucje, dekrety, deklaracje nr 4 [dalej cyt.: DP].
14
KL 35, 52.
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cji”15. Do jego zadań nalezy poruszanie serc i umysów suchaczy, czemu
suzy odnoszenie niezmiennej prawdy Ewangelii do konkretnych warunków
zycia, stosownie do potrzeb uczestników liturgii16. Kaznodzieja jest tez wezwany do tego, „aby kazda homilia, niezaleznie od poruszanego tematu, bya
tak ksztatowana, by nawiazywaa

do celebrowanej w danym czasie tajemnicy
zbawienia i umozliwiaa [suchaczom – E. W.] czerpanie mocy z misterium
paschalnego”17. Wszystkie te zalecenia, zarówno Magisterium Ecclesiae, jak
i homiletów – teoretyków, maja na celu troske o zywe i zrozumiae, a zarazem skuteczne przepowiadanie homilijne. W trosce o ten cel papiez Benedykt
XVI w wywiadzie udzielonym Peterowi Seewaldowi podkreśla, ze przesanie
wiary nalezy przedstawiać z perspektywy przychodzacego

Chrystusa. Niestety
– stwierdza dalej papiez – czesto ten Przychodzacy
 bywa przedstawiany za
pomoca prawdziwych, ale zarazem przestarzaych formu. W kontekście
wspóczesnego modelu zycia formuy te juz nie przemawiaja i zdarza sie, ze
nie sa juz dla suchaczy zrozumiae; albo Przychodzacy
 staje sie pusty i pozbawiony treści, albo w faszywy sposób bywa przedstawiany jako ogólny
moralny topos, z którego nic nie wynika i który nic nie oznacza18. Jeśli do
tego dodamy, ze pojawi sie powazny konkurent religii, bowiem same media
zaczey w ponowoczesnym spoeczeństwie penić role religii19, postawione
we wstepie pytanie o szanse gosu z ambony wydaje sie w peni uzasadnione.

15

Ch. B i s c o n t i n. Biblia a homilia. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/
TAH/or201104-homilia.html [dostep: 9.09.2013] s. 1 p. 2.
16
DP 4.
17
L. S z e w c z y k. Mistagogiczne aspekty w przepowiadaniu piekarskim kardynaa
Karola Wojtyy. „Roczniki Pastoralne” 2006 nr 2 s. 27.
18
Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem. Światość świata. Papiez, Kośció
i znaki czasu. Tum. P. Napiwodzki. Kraków 2011 s. 74-75.
19
Taka teze postawi m.in. zmary juz pastor protestancki Horst Albrecht w pracy Die
Religion der Massenmedien. Stuttgart–Berlin–Köln: Kohlhammer 1993. Wspomniany autor
w sposób systematyczny i wyczerpujacy
 przedstawia problematyke mediów z praktyczno-teologicznego punktu widzenia. Zarzuca szeroko rozumianym mediom, ze penia role pseudoreligii.
Zob. tamze, zwaszcza s. 9-16. Charakteryzujac
 przywoana prace, ks. Waldemar Kulbat –
socjolog i publicysta – pisze: „Zdaniem Horsta Albrechta, bozek religii mediów jest wszedzie
obecny, nigdy nie milczy, przeciwnie, wyje on przeraźliwie gośno, pozera bezlitośnie uwage
swoich wyznawców, przywiazuje

ich zazdrośnie do siebie, czyni ich niezaspokojonymi, nie
pozwala swoim wyznawcom, aby cokolwiek zrozumieli i przejrzeli, zapewnia im brak świadomości nawet pośród potopu informacji”. Zob. http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/kulbat/t3_4.
html [dostep: 16.09.2013]. Oczywiście, wskazanie na religijny charakter środków masowego
przekazu mozliwe jest tylko w przypadku funkcjonalnego rozumienia religii. Zob. K. D o bb e l a e r e. Socjologiczna analiza definicji religii. Tum. J. Siek. W: Socjologia religii.
Antologia tekstów. Wybór i wprowadzenie W. Piwowarski. Kraków: Nomos 1998 s. 139-153.
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II. WOKÓ POJECIA „SPOECZEŃSTWO MEDIALNE”

Termin „spoeczeństwo medialne” jest juz dzisiaj w powszechnym uzyciu,
jednakze – jak to sie czesto zdarza w przypadku popularnych określeń –
kiedy pytamy o jego treść, pojawiaja sie trudności ze zdefiniowaniem go,
bowiem rzeczywistość, która w ten sposób określamy, okazuje sie wielowarstwowa i zozona. Nalezy tutaj zwrócić uwage przede wszystkim na te
aspekty spoeczeństwa medialnego, które maja znaczenie z punktu widzenia
homiletycznego. Aby jednak byo to mozliwe, niezbedne wydaje sie ogólne
wprowadzenie do tak zarysowanego tematu.
Samo określenie „spoeczeństwo medialne” skada sie z dwóch czonów.
Pierwszy z nich: „spoeczeństwo” (ac. societas) określa przedmiot naszego
zainteresowania, i chociaz jest to jeden z podstawowych terminów w socjologii, jak dotad,
 nie ma on powszechnie przyjetej definicji20. W naszych analizach doprecyzowanie tego pojecia nie jest jednak szczególnie konieczne, na
tym etapie wystarczy bowiem jego ogólne rozumienie. Pomijajac
 zatem szczegóowe analizy, mozna przyjać,
 ze spoeczeństwo to „najszersza zbiorowość
terytorialna i caość zwiazków

miedzy ludźmi”21.
Drugi czon analizowanego określenia wskazuje na szczególny charakter
takiego spoeczeństwa i tym samym przesadza,

o jaki typ (rodzaj) spoeczeństwa chodzi. Termin „medialne” wywodzi sie z jezyka acińskiego i pochodzi
od sowa medius, które dosownie oznacza „znajdujacy
 sie w środku, poozony w środku”22, a zatem wyraza przestrzeń pomiedzy dwoma obszarami,
zakresami. Jest to przestrzeń, która nie tyle dzieli, ile aczy,

pośredniczy.
Mozna wiec stwierdzić, ze medium pośredniczy, suzy nawiazaniu

aczności,

sprzyja porozumieniu. Wspócześnie to określenie jest uzywane w bardzo
róznych kontekstach. W muzykologii na przykad moze być rozumiane jako
instrument muzyczny, który pośredniczy miedzy zapisem nutowym a doznaniem estetycznym odczuwanym przez suchacza. Równiez ksiaz
 ka stanowi

20

Zwykle spoeczeństwo określa sie jako „zbiorowość ludzka o trwaości ponadpokoleniowej, posiadajac
 a wspólna kulture, tradycje, system wartości, podzia funkcji, mechanizmy
kontroli zachowań oraz świadomość odrebności w stosunku do innych zbiorowości”. Zob. May
sownik terminów i pojeć filozoficznych dla studiujacych

filozofie chrześcijańska.
 Oprac.
A. Podsiad, Z. Wieckowski. Warszawa 1983 kol. 363.
21
Tamze kol. 818-819. Warto dodać, ze w socjologii wyróznia sie rózne typy spoeczeństw
(np. tradycyjne, postindustrialne, globalne, masowe, nowoczesne itp.). Zob. P. S z t o m p k a.
Socjologia. Analiza spoeczeństwa. Kraków: Znak 2002 s. 148-149, 560-563, 509-510, 599.
22
Sownik acińsko-polski. Wedug sownika Hermana Mengego i Henryka Kopii. Oprac.
K. Kumaniecki. Warszawa: PWN 1986 s. 305.
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rodzaj medium miedzy myśla autora i oczyma czytelnika. W seansach parapsychologicznych sam czowiek moze stać sie medium23.
Wspócześnie, mówiac
 o mediach, ma sie na myśli przede wszystkim
masowa komunikacje medialna,
 która staa sie mozliwa dzieki róznym, nowoczesnym technologiom informacyjnym. Widomym znakiem rewolucji w tej
dziedzinie jest telefon komórkowy, który przesta być wyacznie

środkiem
aczności

i sta sie podrecznym komputerem, umozliwiajacym

nie tylko porozumiewanie sie, ale równiez przesyanie obrazów, nawiazywanie

aczności

z najbardziej odlegymi miejscami na ziemi przez Internet i podejmowanie
innych czynności, niezaleznie od odlegości i niejako „poza czasem”. T. Goban-Klas zauwaza, ze centralnym zaozeniem spoecznej teorii mediów jest
pojecie „mediacji kontaktu” z rzeczywistościa spoeczna24. Oznacza to, ze
komunikacja bezpośrednia (face-to-face), która do niedawna miaa charakter
dominujacy,

traci swoje znaczenie na rzecz komunikacji zapośredniczonej
przez najrozmaitsze media techniczne, a tym samym w znacznym stopniu
bezosobowej. Mode osoby, reprezentujace
 tzw. pokolenie SMS-ów, w ogóle
tego nie zauwazaja,
 podobnie jak nie dostrzegaja,
 w jakim stopniu sa uzaleznione od medialnego środowiska, w którym tkwia25. Mediacja kontaktu
oznacza wiec, ze odbiorca nie ma bezpośredniego dostepu do źróda informacji. Co wiecej, tego rodzaju komunikowanie sie umozliwia formowanie świadomości caych grup spoecznych w sposób pośredni, przez osoby niekoniecznie identyfikujace
 sie z tymi grupami. Formowanie świadomości za pomoca
nowych mediów rzekomo ma suzyć dobru czonków określonej spoeczności,
a w rzeczywistości sprzyja realizacji najcześciej skrzetnie ukrywanych celów
dysponentów danego medium26.
Termin „spoeczeństwo medialne” oznacza zatem – jak trafnie ujmuje to
ekspert w tej dziedzinie, T. Goban-Klas – „spoeczeństwo, w którym dominujac
 a forma kontaktów spoecznych nie jest bezpośredniość, ale zapośredniczenie przez media”27. Protestancki teolog-pastoralista W. Gräb z Uniwersytetu
w Bazylei, piszac
 o spoeczeństwie medialnym, trafnie zauwaza:

23
Por. A. G r ö z i n g e r. Homiletik. Lehrbuch Praktische Theologie. Band 2. Gütersloh: Gütersloher Verlag-Haus 2008 s. 262.
24
G o b a n - K l a s. W strone spoeczeństwa medialnego s. 4.
25
Zob. szerzej np.: C. G u e r r e s c h i. Nowe uzaleznienie. Tum. A. WieczorekNiebielska. Kraków: Salwator 2006 s. 197-220; J. R z y s k a. Uzaleznienie od nowych mediów. „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 11:2008 s. 81-92.
26
G o b a n - K l a s. W strone spoeczeństwa medialnego s. 4.
27
Tamze.
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To, co podaje sie do publicznej wiadomości, co dotyczy nas wszystkich, o czym
sie mówi, co jest prawdziwe, w spoeczeństwie medialnym zostaje określone za
pośrednictwem mediów. O tym, czy coś j e s t r z e c z y w i s t e [podkreślenie: E. W.], rozstrzyga sie na podstawie tego, czy mozna na ten temat przeczytać coś drukowanego, czy istnieja zdjecia, które mozna otrzymać droga elektroniczna.
 Oczywiście, wciaz
 ma miejsce osobowa, interpersonalna komunikacja,
realizowana takze na zasadzie cielesnej wspóobecności. Jest ona jednak potrzebna
tylko do przygotowania i opracowania tego, co ma być wysane. Ale dokadnie
w tym miejscu ukazuje sie to, co ma ogólne znaczenie: caa osobowa komunikacja oparta na cielesnej bliskości (bezpośredniości) zawarta zostaje w mediach,
które powoduja przerwanie interakcji miedzy uczestnikami [tum. E.W.]28.

Spoeczeństwo medialne zatem – podkreślić nalezy to jeszcze raz – ksztatuje sposób widzenia rzeczywistości i rozumienia samych siebie przez wspóczesnych ludzi. Mozna wiec bez zadnej przesady stwierdzić, ze „szeroko
rozumiane media stay sie wspócześnie środowiskiem czowieka: wirtualność
staa sie jego rzeczywistościa.
 Swój dzień powszedni zaczyna on czesto nie
jak dawniej – od modlitwy, lecz od waczenia

radia, i kończy go nie modlitwa wieczorna,
 ale wyaczeniem

telewizora lub radia”29.
Wobec wieloaspektowości fenomenu spoeczeństwa medialnego trudno
w jednym artykule dokonać jego wyczerpujacego

opisu. Z punktu widzenia
homiletycznego niezaprzeczalne znaczenie wydaje sie mieć istnienie tzw.
cyberprzestrzeni, która stanowi Internet.
T. Goban-Klas opisuje to medium jako rodzaj ogólnoświatowej agory,
gdzie ludzie dalecy staja sie sobie bliscy, gdzie nie wystepuje wyraźny podzia na aktorów i widzów, wszyscy bowiem w jakimś sensie moga stać sie
uczestnikami procesu komunikacyjnego30. W cyberprzestrzeni traci na znaczeniu przestrzeń i czas, a jednocześnie ma miejsce proces ksztatowania sie
czowieka medialnego, który traktuje obraz jako przekaz nie tyle równorzedny

28
„Was öffentlich ist, was alle angeht, worüber man spricht, was wirklich ist, das wird
in der Mediengesellschaft durch die Medien bestimmt. Ob etwas Realität hat, das entscheidet
sich danach, ob es darüber Gedrucktes zu lesen gibt, ob es darüber elektronisch zu empfangene
Bilder gibt. Natürlich findet immer noch personale, interpersonale Kommunikation auch in
leibhafter Kopräsenz statt. Es braucht sie allein schon zur Vorbereitung und Nachbereitung
dessen, was gedruckt und gesendet wird. Aber eben genau darin bereits zeigt sich, was allgemein gilt: Es schließt alle leibhaft gebundene, personale Kommunikation an die Medien und
die durch sie bewierkte Unterbrechung der Interaktion unter Anwesenden an”. Zob. W. G r ä b.
Sinn fürs Unendliche. Religion in der Mediengesellschaft. Gütersloh: Kaiser Gütersloher Verlag-Haus 2002 s. 142.
29
G o b a n - K l a s. W strone spoeczeństwa medialnego s. 4 n.
30
Tamze s. 5.
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w stosunku do ksiaz
 ki, ile lepszy, bo dostepny w kazdej chwili, niewymagaja
cy wysiku (np. pójścia do biblioteki), prostszy i bardziej atrakcyjny w formie31. Juz ta, stosunkowo ogólnikowa i wybiórcza, charakterystyka spoeczeństwa medialnego nie pozostawia zudzeń, ze mamy do czynienia ze zjawiskiem geboko transformujacym

czowieka i jego stosunek do rzeczywistości, którego przekaz homilijny nie moze nie brać pod uwage.

III. IMPLIKACJE HOMILETYCZNE

Wszyscy zyjemy w spoeczeństwie medialnym – stwierdzenie to mozna juz
uznać za swego rodzaju truizm – zatem równiez suchacze niedzielnych homilii
i kazań sa zanurzeni w jego realiach. Ich sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości w zdecydowanej mierze ksztatowany jest przez media, które niewatpli
wie wpywaja równiez na świat przezyć religijnych, interioryzacje lub negacje
wartości oraz na przekonania i postawy religijne32. Oficjalne nauczanie Kościoa katolickiego od poczatku

dostrzegao te doniosa role mediów33, w ślad
za tym sza równiez refleksja teologiczna na ten temat34. Po stronie protestanckiej refleksja teologiczna, podejmujaca
 zagadnienia zwiazane

z rola mediów
w procesie rozwoju wiary, pojawia sie najpierw w kregach anglosaskich35.
Niemieckojezyczna tradycja teologiczna szczególnie wysoko cenia bezpośredniość i osobowy charakter przekazu wiary (komunikacji religijnej), mediom

31

Tamze s. 6.
„Telewizja […] stale dostarcza nam opowieści, pokazuje obrazy, kulturowo programujac

ludzki umys przez dostarczanie mu schematów postepowania, norm i kryteriów wartościowania
oraz sposobu doświadczania rzeczywistości” – pisze T. Goban-Klas. Zob. tamze.
33
Zob. np. wykaz dokumentów Kościoa na temat mediów w: http://presscafe.eu/archives/2711 [dostep: 25.09.2013]; por. np. B e n e d y k t XVI. Oredzie na 45 Światowy dzień
Środków Spoecznego Przekazu. Prawda, przepowiadanie i autentyczność zycia w erze cyfrowej
(24.01.2011). http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=35869 [dostep:
27.09.2013] s. 1-2.
34
Dla przykadu przytoczmy tutaj nastepujace
 opracowania: A. B a c z y ń s k i. Telewizja w suzbie ewangelizacji. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1998; G.  e c i c k i. Media
audiowizualne w nauczaniu Jana Pawa II. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2013; A. N iw i ń s k i. Środki informatyczne w katechetycznej dziaalności Kościoa. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisawa BM 2004.
35
Zob. np. S. M. H o o v e r. Mass Media religion: The Social Sources of the Electronic
Church. Newbury Park, Ca: Saga 1988; t e n z e. Religion in the Media Age. New York: Routledge 2006; Belife in Media: Cultural Perspectives on Media and Christianity. Red. P. G. Horsfield,
M. E. Herss, A. M. Medrano. Burlington: Ashgate Publishing Limited 2004.
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natomiast zarzucano w tym zakresie niszczacy
 charakter, dlatego dyskurs teologiczny na ten temat pojawi sie w niemieckojezycznej refleksji teologicznej
stosunkowo późno36. Obecnie odchodzi sie od tej negatywnej oceny, zwracajac

uwage, ze komunikacja o charakterze czysto personalnym po prostu nie istnieje,
bowiem zawsze jest zapośredniczona przez jakieś medium. Kto przeciwstawia
zywa,
 osobowa komunikacje przekazowi medialnemu, ten ulega romantycznej
fikcji, bowiem tego rodzaju „autentyczna” komunikacja po prostu w realnym
świecie nie istnieje – zauwaza Albrecht Grözinger37.
Przepowiadanie homilijne jest równiez rodzajem komunikacji i musi sie
z tym faktem liczyć. W tym kontekście nalezy postawić pytanie: w jakim
stopniu i w jaki sposób procesy komunikacji masowej zmieniaja i określaja
obecna personalna strukture komunikacji religijnej? Poszukujac
 odpowiedzi,
warto zauwazyć, ze goszenie sowa Bozego nigdy nie miao ściśle określonego, statycznego wzorca. W ciagu
 dziejów zawsze poszukiwano takich form,
które pozwoliyby mozliwie najbardziej przekonywajaco
 przyblizyć oredzie
zbawcze Ewangelii suchaczom. Dla przykadu przypomnijmy tutaj chociazby
dylemat, przed którym stana
 Kośció starozytny: czy w goszeniu Ewangelii
mozna wykorzystać warsztat pogańskiej badź
 co badź
 retoryki, czy tez zarówno treść, jak i forma jej przekazu musza być ewangeliczne. Do poowy
III wieku nie znaleziono rozwiazania

tego dylematu, a przyniós je dopiero
tzw. zoty okres patrystyki, kiedy to wypracowano doskonay model kazania
grecko-rzymskiego, dzieki czemu weszo ono do skarbca literatury38. W pewnym sensie mozna powiedzieć, pamietajac
 oczywiście, ze jest to duze uproszczenie, ze tym, czym dla ojców Kościoa by świat retoryki, wspócześnie jest
świat komunikacji medialnej. Podobnie jak wtedy znalezienie rozwiazania

nie
byo rzecza atwa i wymagao czasu, tak i dzisiaj wypracowanie modelu
przepowiadania adekwatnego do wspóczesnej rzeczywistości spoeczeństwa
medialnego nie jest proste, choć niewatpliwie

konieczne.
Nie powinno ujść naszej uwadze, ze spoeczeństwo medialne nie jest jedynie zewnetrznym środowiskiem, w którym przebywa czowiek, zachowujac

swoja niezmienna strukture percepcyjna.
 Wraz z pojawieniem sie cyberprze-

36

Zob. zwaszcza: Kirche und Medien. Red. R. Preul, R. Schmidt-Rost. Gütersloh 2000
oraz cytowana juz prace H. Albrechta. Die Religion der Massenmedien.
37
G r ö z i n g e r. Homiletik. Lehrbuch Praktische Theologie. Bd. 2 s. 264.
38
W świecie greckim dokonali tego ojcowie Kapadoccy i św. Jan Chryzostom, a w świecie acińskim przede wszystkim św. Augustyn. Zob. E. S t a n i e k. Kazanie w starozytności
chrześcijańskiej. W: Fenomen kazania. Red. W. Przyczyna. Kraków: Wydawnictwo „Redemptoris Missio” 1994 s. 20-24.
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strzeni, która staa sie nowym, do niedawna jeszcze nieznanym rodzajem
przestrzeni spoecznej, ulega zmianie równiez struktura percepcji, zwaszcza
u dzieci i modziezy39.
Telewizja […] stale dostarcza nam opowieści, pokazuje obrazy, kulturowo programujac
 ludzki umys przez dostarczanie mu schematów postepowania, norm i kryteriów wartościowania oraz sposobu doświadczania rzeczywistości i dziaania.
Jednocześnie jej styl staje sie coraz bardziej asocjacyjny, wideoklipowy. Dzieci
i modziez przyzwyczajaja sie do coraz wiekszego tempa narracji, do jej skrótowości, zmienności, do regu montazu czy kodów dźwiekowych

– pisze wielokrotnie juz przywoywany w tym artykule T. Goban-Klas. Wolne
tempo narracji, charakterystyczne dla tradycyjnej homilii, po prostu nudzi,
zwaszcza modego suchacza. Dodajmy tutaj, ze w przestrzeni dyskursu filo
ze obraz sta
zoficznego pojawio sie określenie iconic turn40, wskazujace,
sie wiodacym

medium we wspóczesnej przestrzeni kulturowej. Jeśli pytamy,
co to oznacza dla przekazu homilijnego, nie mamy tu na myśli w pierwszej
kolejności mozliwości wysyania oredzia ewangelicznego w medialna przestrzeń za pomoca tak rozlicznych środków technicznych, w nadziei, ze dotrze
ono do potencjalnego suchacza, lecz przede wszystkim konieczność dostrzezenia i uwzglednienia w przepowiadaniu walorów jezyka medialnego, który
przy pomocy dźwieku i obrazu tak skutecznie trafia do wspóczesnego odbiorcy. Cechy tego jezyka to przede wszystkim zwiezość, jasność i obrazowość. Takiego waśnie przekazu oczekuje formowany na wspóczesnych,
medialnych wzorcach uczestnik liturgii. Co oznacza zwiezość? Jest to forma
rzeczownikowa od przymiotnika „zwiezy”, to znaczy: „zawierajacy
 wiele
treści w niewielu sowach; treściwy, krótki, zwarty, lakoniczny”41.
Ks. Eugeniusz Burzyk42 – w wywiadzie udzielonym Michaowi Bondyrze
39

Kazimierz Krzysztofek zauwaza: „Pokolenia wychowane na mediach wizualnych maja
inna strukture percepcji […] maja skrócony zakres skupienia uwagi […] co ma powazne
konsekwencje w procesie edukacyjnym: czterdzieści pieć minut dla ucznia to w wiekszości
czas stracony”. Cyt. za: G o b a n - K l a s. W strone spoeczeństwa medialnego s. 6; por.
K. K r z y s z t o f e k, M. S z c z e p a ń s k i. Zrozumieć rozwój. Od spoeczeństw
tradycyjnych do informacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego

2002 s. 221.
40
Termin ten stanowi naśladownictwo wprowadzonego w 1967 r. przez Richarda Rortyego
określenia linguistic turn, oznaczajacego

przeorientowanie filozofii w kierunku analizy jezykowej.
Zob. Ikonische Wende. http://de. wikipedia.org/wiki/Ikonische_Wende [dostep: 22.09.2013].
41
Sownik jezyka polskiego. Red. M. Szymczak. T. 3. Warszawa: PWN 1981 s. 1072.
42
Ks. Eugeniusz Burzyk  publicysta, dziennikarz, w latach 1993-2009 korespondent KAI,
pomysodawca i redaktor pierwszej diecezjalnej strony internetowej w Polsce. Warto dodać,
ze na Wydziale Humanistyczno-Spoecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
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– zwraca uwage, ze co prawda, wszystko, co zwieze, jest krótkie, jednakze
 a role odgrywa tutaj
to, co krótkie, niekoniecznie jest zwieze43. Decydujac
zatem nie tyle sama ilość tekstu lub wypowiedzi, ile stosunek zawartej
w nim/w niej treści do formy, w której zostaa wyrazona. Zwiezość wypowiedzi jest trudna sztuka.
 Stosunkowo atwo jest bowiem opracować dwudziestominutowa homilie na określony temat, natomiast przekazanie tej samej
treści w ciagu
 pieciu minut wymaga poświecenia na przygotowanie tej wypowiedzi znacznie duzszego czasu. Potrzebne sa tez takie zdolności intelektualne, jak np. umiejetność dokonywania syntezy, precyzja myśli.
Przygotowujac
 20-minutowe kazanie, rozpisuje sie – mówi w cytowanym wywiadzie ks. Eugeniusz Burzyk. Jeśli chcemy je zmieścić w 5-7 minutach, trzeba
skrócić. To nie jest atwe. Przez wiele lat byem korespondentem KAI. Przygotowujac
 depesze, dziennikarz agencyjny nie moze sobie pozwolić na jedno niepotrzebne sowo, bo mu tej depeszy po prostu nie wyemituja.
 Pracujac
 w agencji
nauczyem sie skracać do 1/3 – 1/2 strony tekstów 2-3 stronicowych bez
uszczerbku dla treści. Zasada jest, ze im mniej powiemy, im mniej napiszemy,
tym ludzie wiecej zapamietaja i chetniej posuchaja czy przeczytaja.
 Ludzi nie
zmienimy, dajac
 im na sie rzeczy dugie, ale waśnie krótkie. To po tych ostatnich powiedza:
 ciekawe kazanie, szkoda, ze tylko pieć minut44.

Majac
 na uwadze obraz wspóczesnego kaznodziejstwa polskiego, gdzie
zdarzaja sie tyrady wygaszane nawet przez wysokich ranga duchownych,
zblizajace
 sie do godziny, trzeba stwierdzić, ze w tej materii jest duzo do
zrobienia, zwaszcza w zakresie ksztacenia przyszych kaznodziejów. Wskazane wcześniej zagadnienie, aczkolwiek wazne, stanowi tylko jeden z wielu
problemów dotyczacych

polskiego (pewnie nie tylko) kaznodziejstwa. Nie
wyczerpuje ono zozonego, wieloaspektowego watku

goszenia sowa Bozego
w kontekście spoeczeństwa medialnego.
Uwzgledniajac
 mentalność osób zyjacych

w spoeczeństwie medialnym,
zwróćmy uwage na jeszcze jeden aspekt analizowanego zagadnienia. Manfred
Lütz, niemiecki lekarz psychiatra, a jednocześnie katolicki teolog i pisarz,
w przetumaczonej na jezyk polski, wyróznionej miedzynarodowa nagroda lite-

Biaej powstaa praca licencjacka „Homiletyka w dobie Internetu  na przykadzie kazań
ksiedza Eugeniusza Burzyka”. Zob. http://encyklopedia.naukowy. pl/Eugeniusz_Burzyk [dostep:
27.09.2013].
43
M. B o n d y r a. Espresso na ambonie. Z ks. Eugeniuszem Burzykiem rozmawia
Micha Bondyra. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ P/PR/knc201104_rozmowa.html [dostep:
22.09.2013] s. 1-2.
44
Tamze.
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racka Corine 2008, gośnej ksiaz
 ce Bóg: Maa historia Najwiekszego45 zwraca
uwage, ze w spoeczeństwie medialnym do mikrofonów zapraszani sa nie tyle
ludzie kompetentni, którzy rzeczywiście maja coś do powiedzenia w danej dziedzinie, lecz przede wszystkim osoby prominentne, które bez skrepowania wypowiadaja sie na kazdy temat – i to one sa suchane. Wydaje sie, ze z tym stwierdzeniem koresponduje jeszcze jedna wypowiedź ks. Burzyka, który stwierdza:
[...] dziś nie wystarczy mieć racje – trzeba kombinować, jak te racje przedstawić
ludziom. Jak trafić do profesora, robotnika, artysty czy czowieka, który prawie
nie wierzy. Chodzi o to, by kazdy z nich coś z tego sowa mia, czymś sie w kazaniu zainteresowa. Forma wypowiedzi jest bardzo wazna, a my czasem nie
zwracamy na to uwagi. Mówiac
 agresywnie, nawet najbardziej prawdziwe rzeczy
nie odniosa skutku. Jeśli powiemy je dobitnie, ale agodnie, bez zacietrzewienia,
to moga zainspirować do pomyślenia o swoim zyciu46.

Jeśli zatem homilista chce uczestnika liturgii skonić do suchania, musi
go czymś zaskoczyć. Nie chodzi tutaj o to, aby uwage suchacza skoncentrować na czymś kontrowersyjnym, lecz o tzw. efekt „aha”, kiedy suchacz nagle
spostrzega, ze w tym, co syszy, chodzi o jego sprawe (mea res agitur)47.
Jeśli homilista swoje wystapienie

rozpocznie tradycyjnym: „W dzisiejszej
ewangelii Pan Jezus mówi nam […]”, jeśli w dodatku bedzie ono przedstawione zawiym jezykiem i przepenione teologicznymi frazesami, mozemy
być pewni, ze skutkiem bedzie irytacja suchaczy i/lub rezygnacja z percepcji
zasyszanych treści. Stad
 tez przepowiadajac
 sowo, homilista powinien to
czynić w sposób zwiezy, czytelny, prosty, a zarazem interesujacy
 dla suchacza. Wazne jest przy tym wewnetrzne zaangazowanie goszacego,

przemodlenie treści sowa Bozego, zawierzenie Bogu siebie i suchaczy. Ludzkie wysiki nie sa bowiem wystarczajace.

Z tego powodu ludzkie dziaanie gosiciela
homilii powinno być zawsze podtrzymywane przez otwarcie na dziaanie
Ducha Świetego i modlitwe nie tylko za siebie, ale takze za suchaczy.

45

Orygina: M. L ü t z. Gott. Eine kleine Geschichte des Größten. München: Pattloch
Verlag 2007 s. 145. Zob. równiez: K. Z a n u s s i. Prawda czy towar? W: Dziennikarski
etos. Red. Z. Kobylińska, R. D. Grabowski. Olsztyn: Lux Mundi 1996, s. 249-258.
46
B o n d y r a. Espresso na ambonie s. 1.
47
Zob.: H. A r e n s, F. R i c h a r d t, J. S c h u l t e. Kreativität und Predigtarbeit.
München: Claudius Verlag 1977 s. 14-18.
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*
Podsumowujac,
 nalezy stwierdzić, ze gosiciel homilii podczas liturgii
mszalnej musi mieć świadomość, ze mówi do suchaczy zyjacych

w spoeczeństwie medialnym i bedacych

pod wyraźnym wpywem wspóczesnej kultury. Nie powinien jednak wyciagać

stad
 maodusznego wniosku, ze cokolwiek zrobi i tak jego homilie nie beda suchane. Wraz z zaistnieniem Internetu pojawiy sie obawy, ze zaniknie czytelnictwo ksiaz
 ek. Dzisiaj wiemy, ze
medium, jakim jest ksiaz
 ka, wcale nie zaniko i dobra ksiaz
 ka jest nadal
poszukiwana. Podobnie jest z homilia.
 Wciaz
 pozostaja aktualne sowa Pawa VI na temat przepowiadania w czasie obrzedów liturgicznych: „Nie mozna
go zastapić

zadnym innym sposobem szerzenia myśli, chociazby odznacza
sie on wyjatkow

a sia oddziaywania i skutecznościa,
 dzieki zastosowaniu
zdobyczy techniki, publikacji, radia i telewizji”48. Homilia wygaszana podczas liturgii mszalnej stwarza szczególna atmosfere suchania sowa Bozego
i dzieki temu zachowa zawsze swoja range oraz znaczenie w procesie rozwoju wiary suchaczy.
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S t r e s z c z e n i e
W drugiej poowie XX wieku jeden z francuskich homiletów wyrazi opinie, ze ponowne
odkrycie homilii byo jednym z najdonioślejszych odkryć teologicznych tego pokolenia. Wraz
z uksztatowaniem sie spoeczeństwa medialnego, w którym szeroko rozumiane media stay sie
środowiskiem czowieka, pojawia sie watpliwość,

czy homilia ponownie nie utraci swojego
znaczenia. W artykule autor stawia pytanie: Czy w tej nowej rzeczywistości gos z ambony
ma szanse zaistnieć, jako majace
 jeszcze jakiekolwiek znaczenie i zobowiazuj
 ace
 sowo Boze?
Nie pretendujac
 do znalezienia wyczerpujacej

odpowiedzi, zwraca uwage na konieczność
podjecia w tym zakresie pogebionej refleksji homiletycznej. Wskazuje, ze spoeczeństwo
medialne nie jest jedynie zewnetrznym środowiskiem, w którym czowiek przebywa, zachowujac
 swoja niezmienna strukture percepcyjna,
 lecz jest zjawiskiem geboko transformujacym

czowieka i jego stosunek do rzeczywistości. Na tym tle ukazuje konieczność dostosowania
przekazu homilijnego do tej nowej rzeczywistości.
Sowa kluczowe: homilia, media, spoeczeństwo medialne.

