
W gatunkach komunikacji religijnej nadawca za pomocą słowa pragnie budzić 
i pogłębiać wiarę słuchaczy, doprowadzić ich do przemiany życia. Słowo1 w wy-
powiedziach o funkcji religijnej szczególnie działa w sferze duchowej. Stanowi 
ono wykład prawdy wiary i zasad życia chrześcijańskiego, a także przyjmuje 
formę apelu, wezwania, zaproszenia. Działa na całego człowieka, również na 
jego sferę zmysłową, a więc na wzrok, słuch, smak, dotyk. Rozważając Słowo 
w funkcji medytacyjnej, mamy do czynienia z „religijnym zastosowaniem języ-
ka, czyli nietypowym zastosowaniem zwykłych słów i zasad gramatyki w jakieś 
szczególnej sytuacji czy szczególnym rejonie doświadczenia”2. 

Medytacja w ujęciu leksykograficznym3 to głębokie rozważanie jakiegoś 
problemu, wprowadzenie umysłu w stan najwyższego skupienia, mające na celu 
samopoznanie, samodoskonalenie, kontakt z Bogiem lub będące celem samym 
w sobie. Jest rozmyślaniem, zastanawianiem się, szukaniem, znajdowaniem po 
to, żeby lepiej poznać, jakie znaczenie ma rozważane Słowo. Prowadzi ona wprost 
do kontemplacji, w której istotną rolę pełni „wyobraźnia” wzroku, słuchu, sma-
ku. Te stany są wywoływane przez przekształcenia semantyczne, takie jak: pe-
ryfraza i emfaza. Pierwsza zastępuje definicję pojęcia, przy czym zakłada się, że 
odbiorca wie o istnieniu słowa („definiendum”), którego substytut kreuje nadaw-
ca4. Pozostawia  ono w domyśle definicję pojęcia, które jest tworzone. 

1 Wyraz Słowo występuje jako eplisa domyślnego predykatu wartościującego Biblia, 
Słowo Boże, Pismo Święte. 

2 L. B. Gilkey, Nazywanie wichru. Odnowa języka religijnego, Warszawa 1993, 
s. 292. 

3 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1962; Słownik języka 
polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1999; Słownik współczesnego języka polskiego, 
red. B. Dunaj, Warszawa 1996.

4 Por. K. Stępnik, Filozofia metafory, Lublin 1988; Ch. Perelman, L. Olbrechts – Tyteca, 
Traité de l’argumentation: la nouvelle rhétorique, Bruxelles 1970. 
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Z kolei emfaza oznacza „zastosowanie słowa o mniejszej treści znaczeniowej 
w zwykłym użyciu (a szerszym zakresie znaczeniowym) dla oznaczenia większej 
(bardziej precyzyjnej) treści (ale o mniejszym zakresie znaczeniowym)”5. Ujaw-
nia prawdziwe znaczenie słowa w odpowiednim kontekście6. 

Szczególnego rodzaju namysł nas Słowem może wyrażać się w trzech sta-
nach7: numinosum, które polega na czasowym “zniewoleniu” psychiki i wywo-
łaniu w niej określonego wrażenia, wręcz specyficznej przemiany świadomości; 
mysterium tremendum, czyli stanu lęku wynikającego z odczucia boskości, my
sterium fascinosum, polegający na odczuciach boskości, na doświadczeniu 
urzeczenia.

W strukturze znaczeniowej i gramatycznej języka odzwierciedla się sposób 
abstrakcyjnego mówienia i myślenia o Słowie, który wpływa na wyobraźnię 
człowieka, jego sferę intelektualną, uczuciową i wolitywną. Taki obraz rzeczy-
wistości niewidzialnej jest potrzebny, bo jak pisze Bernard Welte: „Gdy nazy-
wamy Boga, gdy rzeczywiście odmawiamy modlitwę, tajemnica Boga jest wy-
raźnie obecna w ludzkim współbytowaniu. Ta wyraźna obecność musiałaby 
przeminąć w naszym czasowym istnieniu, gdyby wszyscy strzegli milczenia 
i w ogóle nie mówili o Bogu”8. 

Materiałem źródłowym do opracowania tematu posłużyły katolickie portale 
formacyjne9, na których prezentowane treści pozostają zgodne z nauką Kościoła 
katolickiego.

W zgromadzonych wypowiedziach słownictwo w funkcji medytacyjnej słu-
ży głębszemu odkrywaniu świata i życia. Oto kilka przykładów: 
• Słowo Boże chce nam przekazać Prawdę, wskazać Drogę i to w nas zaszczepić.
• Słowo dopomaga w uchwyceniu duchowego znaczenia życia oraz ułatwia 

rozmyślanie nad jego treścią.
• Słowo umożliwia kontemplację Boga. 
• Kontemplacja Słowa jest otwarciem duchowych oczu, które nie widzą albo 

widzą niewyraźnie, otwarciem wobec Chrystusa uzdrawiającego niewido-
mych i głuchoniemych.

• Medytując, należy szukać „echa Słowa” w sobie, w swojej duszy, by mieć 
światło do lepszego życia. 
Sygnałem specyficznie medytacyjnego charakteru wypowiedzi mogą być 

wyrazy (wyrażenia), na które pada główny akcent. Wskazują one na szczególną 

5 W. Forajteer, Wśród tropów i figur, [w:] Retoryka, red. M. Borłowska, A. Budzyńska-
Dacy, P. Wilczek, Warszawa 2008, s. 139. 

6 H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 2002. 
7 R. Otto, Środki wyrazu numinosum, [w:] Antropologa słowa, red. G. Godlewski, 

A. Mencwe, R Sulima, Warszawa 2003, s. 315-320. 
8 B. Welte, Modlitwa jako mowa, „Znak” 1995, nr 12, s. 19. 
9 www.adonai.pl; www.katolik.pl.; www.mateusz.pl; www.wiara.pl. 
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wartość znaczeniową opisywanego stanu. Przedstawiają w nieoczekiwanym 
świetle, zdecydowanie odbiegającym od norm i zwyczajów sposób opisywania 
przeżyć wewnętrznych, w powiązaniach z innymi nowymi zjawiskami, np.: 
• Rozważanie Słowa jest również sposobem modlitwy, sposobem najgłębszym, 

które prowadzi przez nagłe ogołocenie, długotrwałe doświadczenie pustyni, 
pokój pełen słodyczy. 

• Słowo daje pokój pełen słodyczy, pełen ciszy i namaszczenia, kiedy człowiek 
czuje się karmiony doznaniem miłości, porwany w niezwykłą przestrzeń, 
niezwykłą krainę. Wiąże się to zazwyczaj z głębokim, pełnym ukojenia od-
pocznieniem.

• Kontemplacja Słowa to wewnętrzne odarcie duszy ze wszystkiego, kiedy 
staje w swojej nagości wobec Boga i jest prowadzona przez pustynię, przez 
różne oschłości, kiedy nic nie czuje, nie dostrzega.

• Dzięki Słowu człowiek powoli się zagłębia, powoli odkrywa przestrzenie 
Boga, powoli rozumie siebie jako istotę religijną. W czasie kontemplacji 
Słowa nawiązuję kontakt z Bogiem i podejmuję Jego zaproszenie, by w nowy 
sposób zobaczyć siebie. Nabieram dystansu do spraw, uczę się siebie i uczę 
się, czego Bóg ode mnie się domaga. To ostatnie skłania do zmiany... do 
nawrócenia. Kontemplacja ukierunkowuje mnie także do całego stworzenia... 
Patrzę na stworzenie z podziwem, szanuję.
W powyższych wypowiedziach funkcję medytacyjną ujawnia się na poziomie 

wyrazów, które wyrażają bezradność i bezsilność umysłu ludzkiego wobec ta-
jemnicy i miłości Boga. Wywołują one w człowieku określone postawy, przeży-
cia, emocje. 

Kontemplacja Słowa wywołuje pewien obraz, wynikający ze skrzyżowania 
wrażeń zmysłowych. Słowo uruchamia złożone „międzyzmysłowe” wrażenia. 
Pewnego rodzaju uczłowieczenie Słowa, któremu towarzyszą wrażenia senso-
ryczne, jest widoczne w następujących przykładach: 
• Kontemplacja jest czasem „spożywania”, „przeżuwania” i „trawienia” Słowa, 

przyswajania go sobie i rozsmakowywania się w nim, a owocem jest doświad-
czenie, „jak dobry jest Pan” (por. Ps 34, 9).

• Słowo rozbrzmiewa w umyśle człowieka.
• Wsłuchiwanie się w Słowo stopniowo zmienia człowieka.
• Smakowanie Słowa ma pobudzać sferę emocjonalną. 
• Słowo jest pokarmem dla życia, dla modlitwy, podtrzymuje w codziennej 

drodze, jest podstawą jedności wspólnoty i jej jednomyślności, natchnieniem 
do ustawicznej odnowy i do twórczych inspiracji. 

• Słowo jest pokarmem dla naszego ducha.
Słowo ma także moc katharsis, oczyszczenia, uwolnienia z cierpienia, odre-

agowania z zablokowanego napięcia, stłumionych emocji, skrępowanych myśli 
i wyobrażeń, które dezorganizowały, niepokoiły świadomość człowieka, np.:
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• Słowo oczyszcza człowieka, przynosi usprawiedliwienie. Potrafi przeniknąć 
do najgłębszych mechanizmów ludzkiego bytu (spojenia duszy i ducha). 

• Słowo budzi niepokój, oczywiście innej natury niż „niepokój świata”, budzi 
niepokój moralny.

• W kontemplacji Słowa możemy odnaleźć samych siebie i w milczeniu skupić 
uwagę na samym istnieniu.

• Słowo pozwala nam zstąpić do własnego serca, wsłuchać się w jego porusze-
nia i wyrażać je szczerze przed Bogiem, mówiąc Mu o przeżyciach, które 
zrodziło w nas słowo Boże.
Wpatrywanie się w Słowo owocuje nakłonieniem człowieka do podjęcia 

pewnych działań i osiągania określonych celów, np.:
• Medytacja nad Słowem stopniowo owocuje uporządkowaniem wszystkich 

sfer życia: duchowej, emocjonalnej, psychicznej i fizycznej. Ludzie wytrwa-
li stają się wytrwalsi, niecierpliwi bardziej cierpliwi, a „pędziwiatry” stwier-
dzają, że Słowo przebudowuje ich osobowość.

• Właśnie Słowo formułuje w nas kontemplacyjną postawę wobec życia i po-
zwala szukać odpowiedzi na pytanie: „Co Bóg mówi do mnie dziś przez to 
Słowo?”.
Słownictwo użyte w funkcji medytacyjnej określa także związki człowieka 

z sacrum, z rzeczywistością nadprzyrodzoną i wtajemnicza w sens symboli, np.:
• Gdy dotykamy Słowa, smakujemy tajemnicy Boga. Za pomocą Słowa chrze-

ścijanin uczy się najgłębszego doświadczenia Chrystusa, Jego kontaktu 
z Ojcem.

• Słowo jest kluczem do głębokiego i prawdziwego życia wewnętrznego oraz 
do poznania Boga.

• Dzięki medytacji Słowa dostrzegamy, iż w głębi duszy nieustannie pragniemy 
kontaktu z pełnią rzeczywistości i nieustannego dostrzegania obecności 
Boga.

• Słowo uświęca człowieka, budzi i pogłębia jego wiarę. 
• Kontemplacja Słowa to stan „bycia wspólnie” z – niebem, z wyrazem woli 

Boga, obecnością Boga, samym Bogiem. „Bóg jest tam, gdzie jest Jego wola”. 
Rozważanie Słowa praktykuje ten, kto stale żyje lub usiłuje stale żyć w jed-
ności z poruszeniami i przejawami woli i obecności Bożej, to jest z samym 
Bogiem.
Adoracja Słowa ma moc jednoczenia wspólnoty ludzi wierzących. Świadczą 

o tym następujące fragmenty tekstów:
• Słowo wyraża naszą modlitwę zanoszoną do Boga, przyczynia się do naszej 

jedności we wspólnocie i nadaje także uroczysty charakter sprawowanej li-
turgii.

• Słowo tworzy i umacnia wspólnotę, w której jest „jeden duch i jedno ser-
ce”.
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• Słowo może być dla nas pomocą do łatwiejszej i żarliwszej modlitwy, zwłasz-
cza gdy we wspólnocie składamy dzięki i wielbimy Boga w radosnym unie-
sieniu lub gdy wołamy do Niego pośród naszych utrapień.
Na podstawie zgromadzonego materiału widać, że można zachować Słowo 

pośród codzienności, przeżywać swoje życie i wydarzenia dnia w świetle Słowa, 
które nadaje duchową głębię rzeczywistości realnej. Słowo otwiera nas na co-
dzienną rzeczywistość:
• Kontemplując Słowo, można spróbować patrzeć Jego oczyma na siebie, na 

drugich, na wydarzenia i pozwolić, aby wszystko przenikała Jego łaska. 
Słowo porusza i ujawniła zamysły naszego serca. 

• Pod koniec dnia Słowo, które otwierało nasz dzień, ukazuje się bardziej jasne 
i zrozumiałe, ponieważ Ono żyje i działa w konkretnych wydarzeniach ludz-
kiego życia. 

• Słowo wychodzi na spotkanie w każdym wydarzeniu radosnym i smutnym, 
w próbie i w radości, w cierpieniu i w chorobie. 

•  Słuchanie Słowa uczy patrzenia na rzeczywistość i wydarzenia oczami sa-
mego Boga, tak, by poznać zamysł Chrystusa.

• Słowo określa, kształtuje nie tylko świąteczne dni naszego życia, ale zwłasz-
cza nasz dzień powszedni; inspiruje nas w naszych codziennych wysiłkach, 
dążeniach, zmaganiach; pomaga nam w życiowych trudnościach, a wreszcie, 
w jakiej mierze umacnia nas w cierpieniu, które przychodzi nam przeży-
wać.

• Medytacja to odczytanie znaczenia Słowa i umiłowanie go, wprowadzenie 
w życie, a więc odczytania jego znaczenia w moim życiu, zachwycenia się 
tymi prawdami i próba wprowadzenia w życie tego, co się rozważyło.
W kontakcie ze Słowem następuje odkrywanie i pogłębianie wewnętrznego 

świata człowieka, samopoznanie, zrozumienie siebie i rozumienie innych, inte-
gracja:
• Brak duchowych pragnień adorowania Słowa uświadamia nam, że tracimy 

czas, a przede wszystkim pomysły Boga na nasze życie. W natchnieniach 
Słowa przychodzą subtelne pomysły  i stają się zachętą i kierunkiem dla 
naszej wolności. Słowo jest sposobem czuwania. Pozwala ono dostrzec to 
wszystko, co może zaszkodzić trwaniu w Nim. Czas kontemplacji Słowa jest 
czasem uwalniania się od urazów, lęków, obawy przed tym, co może nas 
spotkać ze strony innych. 

• Uwalniamy się od krążenia wokół siebie i własnych spraw, całkowicie sku-
piając się na Bogu.

• Kontemplacja Słowa pozwala odczuć to, co zapomniane, zepchnięte w odle-
głe obszary naszego przeżywania. Doświadczenie wpatrywania się w Słowo 
prowadzi do przeżycia, w którym zauważamy, że nie możemy oderwać oczu 
i myśli od Słowa, które powtarzamy, z których płynie moc pocieszenia do-

Smak Słowa, czyli o słownictwie w funkcji medytacyjnej



168

tychczas nam nieznana. Zatrzymujemy się nad intymnością człowieka w spo-
sób wręcz sakralny, pełen podziwu, delikatności, szacunku. Przez kontem-
plację Słowa obrazy codzienności nie tyle w nas ożywają, lecz żyją, a my 
żyjemy poruszani przez nie do głębi. 

• Słowo rozwija w nas pełną gotowość otwarcia się na drugiego człowieka – na 
człowieka bliskiego i dalszego, w chwilach wymagających akceptacji, prze-
baczenia, wzywających do dialogu i pojednania, w chwilach wymagających 
rezygnacji z siebie i konkretnego wyrzeczenia.  Dzięki Słowu wychodzę 
z tego, co może być miernotą, poznaję własną słabość, akceptuję ją i podej-
muję czyny, które, choć trudne, to przecież są konieczne i uzdrawiające. 
Służę innym.  Słowo napełnia nas Sobą i uzdrawia, i potem, już uzdrowieni, 
możemy promieniować na innych. Promieniowanie dobrem pochodzi z we-
wnątrz.
Słowo jednak nie tylko służy jako środek wymiany myśli, otwarcia się na 

drugich, dzielenia się własnym życiem wewnętrznym. Słowo potrafi człowieka 
przemienić. Doświadczamy nieraz dotknięcia nim zarówno w sensie dodatnim, 
jak i w sensie ujemnym. Słowa potrafią zaważyć na naszym życiu. Moc słowa 
leży nie w jakimś magicznym jego działaniu, lecz w sile międzyosobowego 
spotkania, która wyzwala niezwykły dynamizm. Medytacja nad Słowem pozwa-
la osiągnąć wewnętrzny wzrost oraz wzbogaca osobowości dzięki oczyszczają-
cemu wpływowi na psychikę człowieka. Aby stało się to możliwe, musi ono do 
nas dotrzeć, musi nas „dosięgnąć”:
• Słowo jest ‘lampą dla naszych stóp i światłem na naszych ścieżkach’ [Ps 

119]
• Słowo nie uczy filozofii, lecz drogi życia. Jest skuteczne, przewyższające 

ostrością wszelki miecz obosieczny i penetrujące najgłębsze, duchowe sfery 
człowieka. Jest wreszcie zdolne do osądzenia ukrytych ludzkich zamysłów, 
a zatem także do ich uprzedniego poznania. 
W przedstawionym materiale w funkcji medytacyjnej występują czasowniki, 

które w powiązaniu z innymi określeniami „dotykają sfery transcendencji, rze-
czywistości Boga, czyli wszystkiego, co wykracza poza obszar bezpośrednich 
możliwości poznawczych człowieka”10. Wzajemne oddziaływanie znaczeń słów 
w określonym kontekście wydobywa wiele aluzji wyobrażeniowych i przybliża 
rzeczywistość niedostępną ludzkiemu poznaniu. 

Z powyższych fragmentów wypowiedzi wynika, że kontemplacja Słowa 
dokonuje się za pomocą języka sensorycznego, którego źródłem poznania są 

10 Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, 
Kraków 1999, s. 133. Por. także S. Koziara, Wokół współczesnych problemów komuni
kacji międzyludzkiej i języka religijnego, [w:] Teologia – kultura – współczesność, red. 
Z. Adamek, Tarnów 1995, s. 68-69. 
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wrażenia zmysłowe. Nie bez znaczenia są zatem czasowniki, które w połączeniu 
z innymi wyrazami tworzą figury retoryczne, wzmacniające emocjonalność 
i obrazowość (kwiecistość) języka medytacji. Decydują one o szczególnej orga-
nizacji przebiegu myślowego przez wzmocnienie sensu wypowiedzi, który wy-
nika z korelacji semantycznej między układami znaczeniowymi wyrazów. Smak 
Słowa jest aktywowany przez znaczenie czasownika. Słowo zatem: budzi nie-
pokój, jest skuteczne, przewyższające ostrością wszelki miecz obosieczny, do-
tyka, daje ukojenie, odpocznienie, formułuje postawę, inspiruje, jednoczy, na-
pełnia, oczyszcza, odziera, ogołaca, namaszcza, karmi, otwiera duszę, pomaga, 
porusza, porywa, szuka, przekazuje, ułatwia, dopomaga, rozbrzmiewa, rozwija, 
smakuje, tworzy, uczy, ujawnia, ukierunkowuje, prowadzi, umożliwia, umacnia, 
uświęca, uwalnia, uzdrawia, wzmacnia, zachęca, zagłębia, zaszczepia. Funkcją 
tych przykładowych czasowników jest dotarcie do serca i umysłu człowieka, do 
świata leżącego poza jego rzeczywistością11. Wprowadzają one tym samym 
pewnego rodzaju uporządkowanie naddane przekazu, polegające na dodatkowej 
organizacji języka w stosunku do potrzeb zwykłej, codziennej komunikacji. W ten 
sposób komunikat naznaczony jest pewnego rodzaju nieprzetłumaczalnością, 
niewyrażalnością wprost12.

Warto zaznaczyć, że smak Słowa zostaje podkreślony za pomocą wyrazów, 
które konotują wartości aksjologiczne13 takie, jak: „przyjemność, dobro i piękno”. 
W ten sposób przekaz jest ubogacony szlachetnymi treściami14. Pozwalają one 
odbiorcy czerpać przyjemność i upodobanie z treści i formy przekazu. 

Smak Słowa może kojarzyć się z pięknem, które Maria Gołaszewska definiu-
je następującymi określeniami: budzące zachwyt, pełne podziwu, powagi, do-
stojeństwa, wyważone, zrównoważone, głębokie, zachęcające do poszukiwań, 
pobudzające do myślenia, doskonałe pod względem mistrzostwa, oryginalności, 
wyrażonych idei, nie budzące natrętnej oczywistości15.

O walorach estetycznych Słowa decyduje połączenie tradycyjnych elementów 
językowych, konstrukcyjno-strukturalnych, dzięki którym odbiorca wyczuwa 

11 J. Bartmiński i R. Tokarski twierdzą, że ustalenie znaczenia słowa wymaga odwoła-
nia się do językowego obrazu świata, który określony wyraz ewokuje. Por. J. Bartmiński, 
R. Tokarski, Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstu, red. T. Dobrzyń-
ska, Wrocław 1986, s. 65-81. 

12 Funkcja medytacyjna języka ujawnia, że w pewnych sytuacjach język nie jest w sta-
nie oddać głębszej intencji komunikacyjnej. Warto zaznaczyć, że „to, co jest wartością, 
nie da się opisać dokładnie tak, jak inne cechy poznawanych przedmiotów”. S. Rawicki, 
Ku świadomej ocenie w badaniach literackich, [w:] O wartościowaniu w badaniach lite
rackich. Studia, red. S. Skawiński i W. Panas, Lublin 1986, s. 163.

13 Por. M. Kaczor, Estetyka słowa a kultura języka, Zielona Góra 2009, s. 55-57. 
14 A. Gruszecka, O powieści, [w:] Problemy teorii literatury w Polsce powojennej, 

red. H. Markiewicz, Wrocław 1982, s. 144.
15 M. Gołaszewska, O naturze wartości estetycznych, Kraków 1986, s. 102. 
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„swojskość’ przekazu, i nowych, które „odpowszechniają” treść, daje nową jakość 
komunikatu, urozmaiconą o niekonwencjonalne przeżycia estetyczne. 

Czasowniki w funkcji medytacyjnej w analizowanych kontekstach zawiera-
ją nośnik aksjologiczny i są kojarzone z wartościami dodatnimi16. Mają one 
charakter deskryptywny i interpretatywny. Ich nacechowanie medytacyjne wy-
nika z relacji kontekstowych i z odniesień pozajęzykowych analizowanych 
czasowników, które podlegają szerszej interpretacji17. Ilustrują określone do-
świadczenie religijne dzięki specyficznie powiązanym układom słów i konstruk-
cji wyrazowych użytych w określonym polu doświadczenia18. 

Kreatywnie pobudzają zmysły przez wizualizację; symultanicznie oddziału-
ją na zmysły człowieka. W ten sposób, jak się wydaje, Słowo łączy się z życiem 
przez różne formy zmysłowej percepcji. Medytacja Słowa połączona z optycz-
nością, audialnością, haptycznością, z doznaniami smakowymi (zapachowymi?) 
staje się bliższa codzienności. Sensualistyczny i wyobrażeniowy kontakt ze 
Słowem kryje w sobie mnogość znaczeń, których nie można ustalić bez uwzględ-
nienia cech konotacyjnych wyrazów, które implikują predykat wartościujący19. 

Z powyższych rozważań wynika również to, że na funkcję medytacyjną 
Słowa składają się inne, takie jak: funkcja poznawcza (polegająca na klasyfiko-
waniu świata nadprzyrodzonego i określanie związków człowieka z tym świa-
tem20), sakralna (polega na uczestnictwie w sacrum), instrumentalna (język jest 
narzędziem osiągania określonych celów), ekspresywna (ujawnianie własnych 
przeżyć lub przekonań), impresywna (nakłanianie słuchaczy do podjęcia pewnych 
działań), interrogacyjna (ocenianie i wartościowanie), socjalizująca (jednocze - 
nie członków danej wspólnoty wyznaniowej), poetycka (głębsze odkrywanie 
świata)21. 

Przez medytację Słowa dokonuje się pewnego rodzaju interpretacja świata, 
która „zachowuje (…) równowagę między epistemiologicznym obiektywizmem 
(świat istnieje realnie i jest poznawalny) a subiektywizmem (świat jest percypo-

16 Elementy wartościujące krystalizują się w użyciach danego słowa. M. Głowiński, 
Wartościowanie w badaniach literackich, [w:] O wartościowaniu w badaniach literackich. 
Studia, red. S. Skawiński i W. Panas, Lublin 1986, s. 186. 

17 Por. R. Handke, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008, s. 194. 
18 Por. M. Narwala, O niektórych sposobach wyrażania niewyrażalnego, [w:] Teolo

gia – kultura – współczesność, red. Z. Adamek, Tarnów 1995, s. 86; I. Bajerowa, Szanse 
języka religijnego w świecie kultury masowej, [w:] Teologia – kultura – współczesność, 
red. Z. Adamek, Tarnów 1995, s. 102. 

19 E. Laskowska, Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz 1992, s. 37. 
20 I. Kurcz twierdzi, że procesy poznawcze polegają na odbiorze informacji i ich inter-

pretacji. Por. I. Kurcz, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa 1987, s. 71-72. 
21 Typologie funkcji podaję za: P. Kładoczny, Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek 

mowy na tyle innych gatunków profetycznych, Zielona Góra 2004, s. 25-30. 
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wany przez człowieka w sposób swoisty), podkreśla zarazem aktywność ludz-
kiego poznania i języka w stosunku do świata”22. 

Powyższe rozważania można zilustrować następującym wykresem:

smak Słowa

     aspekt refleksyjny (filozoficzny)23 aspekt sapiencjalny24

środki – symplifikacja, która jest  środki – język figuratywny, nasycony
sposobem na zwerbalizowanie tego,  symbolami, obrazami, metaforami,
co jest znamienne dla świata realnego słowami o nacechowaniu
 aksjologicznym
cel – stawianie pytań: co to znaczy?;  cel – nawiązanie do Prawdy Obja-
wyjaśnianie potrzeb człowieka  wionej i w jej świetle wyjaśnianie
w kontekście rzeczywistości boskiej;  sensu ludzkiej egzystencji;
ukazanie formacji duchowej czło- zmiana potocznego wyobrażenia
wieka w procesie zgłębiania Słowa o Bogu, świecie i nas samych

wrażliwość duchowa
wrażliwość estetyczna

wrażliwość aksjologiczna

Smak Słowa można odnaleźć wtedy, gdy odniesienia prezentowane w konkret-
nym kontekście znajdą przełożenie w rzeczywistości realnej i pomogą człowie-
kowi w poszukiwaniu ostatecznego i całościowego sensu ludzkiej egzystencji. 
Nie bez znaczenia jest również „duchowa wrażliwość”, która jest subiektywnym 
wyrazem przeżyć, doświadczeń i spostrzeżeń osoby kontemplującej Słowo. 

22 K. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa językowy obraz świata, [w:] Językowy 
obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990, s. 110.  

23 Por. M. Kaczor, Refleksyjność jako element interpretacji rzeczywistości doczesnej 
w prasie religijnej, [w:] Język religijny dawniej i dziś IV, Poznań 2009, s. 357-365.

24 M. Kaczor, Sapiencjalny charakter artykułów w prasie religijnej – w druku.

←←

← ←
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Summary
Flavour of the Word: vocabulary fulfilling a meditative function

Contemplation of the Word occurs through sensory language, which is ac-
quired by means of the senses. The flavour of the Word is activated mainly by 
the meaning of a verb. The flavour of the Word may be associated with the 
beauty that gives delight. The Word is full of admiration, solemnity, dignity. It is 
also weighed, balanced, profound, encouraging to search, stimulating to think 
about. Furthermore, it is perfect with respect to the mastery and originality of 
expressed ideas.

Monika Kaczor


