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Obrazy poetyckie w kazaniach Jonathana Edwardsa

Jonathan Edwards jest uznawany za jeden z najwybitniejszych umysłów zrodzo-
nych na ziemi amerykańskiej. Był on wielkim myślicielem, teologiem, fi lozofem 
oraz kaznodzieją, „największym amerykańskim ucieleśnieniem wiary w XVIII 
wieku”1 (Gray 2005: 65).

Urodził się w purytańskiej rodzinie z kaznodziejskimi tradycjami. Rygo-
rystyczne wychowanie w duchu kalwińskim wywarło przemożny wpływ na 
duchowy i umysłowy rozwój chłopca, którego dorosłość przypadła na czasy 
ukształtowane przez racjonalne poglądy Locke’a. Prace Edwardsa są zapisem 
zmagań z dylematami intelektualnymi XVIII wieku: racjonalizmem egzystują-
cym w Nowej Anglii w kontekście purytańskich przemyśleń dotyczących życia 
doczesnego i zbawienia. Jak zauważa Davidson: „ swoim życiem i swoimi pra-
cami napisał on apologię nie tylko dla siebie, ale i dla swoich czasów” (Davidson 
1966: X). Edwards przez wiele lat pozostawał jedną z czołowych postaci ważnego 
ruchu religijnego Th e Great Awakening (Wielkie przebudzenie), który w XVIII 
wieku przetoczył się przez Nową Anglię. Jak zauważa Abel, Th e Great Awakening 
było historyczną koniecznością, rezultatem napięcia powstałego pomiędzy racjo-
nalizmem i wywodzącymi się z XVI wieku doktrynami religijnymi, które sta-
nowiły podwaliny życia kolonialnego w Nowej Anglii. Th e Great Awakening 
kładł nacisk na emocjonalną stronę religii, odsuwając wiernych od racjonalnych 
rozważań na temat zasad teologii. Ruch ten przyczynił się również do religijnej 
konsolidacji kolonii i – jak zauważa Abel (1963: 122) – w pewnym stopniu do 
demokratyzacji religii ze względu na fakt, iż kładł on nacisk na indywidualne 
doświadczenie religijne oraz na równe szanse wszystkich ludzi w uzyskaniu łaski.

Jednym z symboli Th e Great Awakening i powstałej wówczas tradycji kazno-
dziejskiej fi re and brimstone (ogień i siarka) jest kazanie Jonathana Edwardsa 
Sinners in the Hands of an Angry God (Grzesznicy w rękach gniewnego Boga). 
Zostało ono wygłoszone 8 lipca 1741 roku w Enfi eld do grupy zobojętniałych na 
sprawy wiary parafi an. O tym, jak bardzo istotne jest to kazanie dla historii lite-
ratury amerykańskiej, dobitnie świadczą słowa Gallaghera: „Bez Sinners in the 
Hands of an Angry God nigdy nie będzie literatury amerykańskiej” (Gallagher 
2002: 202). Oczywiście tak ważny tekst poddawany był już analizom stylistycz-
nym2, jednak pytania, które stawia Edwin Cady, pozostają bez wyczerpującej 
odpowiedzi: 

1 Wszystkie cytaty ze źródeł obcojęzycznych są tłumaczone przez autora artykułu.
2 Por. np. Davidson (1966), Lemay (1993) czy Gallagher (2000).
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Co sprawiło, że Sinners in the Hands of an Angry God tak dobrze wypełniło swą misję 

sprowadzenia na znudzoną społeczność Enfi eld w Connecticut bezgranicznego prze-

rażenia? Dlaczego stało się ono klasyką kaznodziejstwa tradycji fi re and brimstone? 

(Cady 1949: 61).

Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na powyższe 
pytania poprzez analizę obrazów poetyckich kazania oraz towarzyszących im 
strategii retorycznych. W moim przekonaniu taka właśnie analiza jest bowiem 
w stanie, chociaż częściowo, wyjaśnić te kwestie.

Sinners in the Hands of an Angry God wyrosło z purytańskiej tradycji prze-
powiadania, która – podobnie, jak cała chrześcijańska tradycja kaznodziejska 
– upatruje swoich bezpośrednich korzeni w retoryce (por. Przyczyna, Sławiński 
2007). Sztuka przepowiadania, ars praedicandi, wykształciła się w średniowieczu 
z klasycznej retoryki głównie za sprawą św. Augustyna, który w De doctrina 
Christiana przeniósł na grunt chrześcijański retoryczne koncepcje Cycerona. 
Stały się one podwaliną pod średniowieczną tradycję przepowiadania (por. 
Krzeszewski 1957). Jak zauważa Miller (1959: 332–333), w homiletyce purytań-
skiej sermo cytuje Pismo Święte i otwiera jego tekst możliwie zwięźle, wyłuszcza-
jąc okoliczności i konteksty, wyjaśniając gramatyczne znaczenia, redukując tropy 
i schematy do prozy oraz przedstawiając jego implikacje. Kolejne argumenty 
przedstawiane są w sposób logiczny, a samo kazanie kończy się zwyczajowo bez 
zbędnych ornamentów.

W Sinners in the Hands of an Angry God słowa Pisma Świętego „otwierane” 
są w niezwykły sposób – poprzez bogate i spójne obrazy, które kaznodzieja 
wykorzystał, aby poruszyć serca i umysły mieszkańców Enfi eld. Należy zwrócić 
uwagę, iż purytańska homiletyka podchodziła ze szczególną nieufnością do 
ostatniego z etapów retorycznej kompozycji, tj. actio. Kaznodzieja doznawał 
natchnionej inspiracji i przepowiadając, miał unikać wszystkiego, co mogłoby 
zaburzyć przekaz słowa Bożego.

Pomimo że omawiane sermo wygłoszone zostało właśnie w ten monotonny 
sposób, wywarło ono ogromny wpływ na wiernych. Zanim kazanie dobiegło 
końca, zostali oni porażeni strachem: „Rozległy się tak nieszczęsne westchnie-
nia i płacz, że kaznodzieja, aby kontynuować, musiał zażądać od ludzi, żeby się 
uciszyli” (Dwight 1823: 605–606). Potężne emocje, które udzieliły się zgromadzo-
nym, nie były związane ze sposobem wygłaszania kazania. Jak zauważa Davidson: 

Przerażenie nie miało swojego źródła w gestach i głosie Edwardsa: wiemy, iż stał on 

nieruchomo na ambonie kościoła w Enfi eld, a jego oczy spoczywały na sznurze od 

dzwonu w tylnej części kościoła, wypowiadał słowa umiarkowanym tonem, bez reto-

rycznej pompy (1966: 79).

Mistrzostwo kaznodziejskiego kunsztu Edwardsa polegało na umiejętno-
ści przeniesienia słuchaczy poza ich normalne doświadczenia i wiedzę. Jego 
słowa miały niezwykłą moc sprawczą; był on w stanie za ich pomocą stworzyć 
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zatrważające obrazy piekła, a następnie sugestywnie przekazać je słuchaczom. 
To w dużej mierze dzięki tym obrazom i wirtuozerii użytego do ich kreacji 
języka Edwards zapisał się na stałe na kartach historii literatury amerykańskiej.

W czasach Edwardsa poglądy dotyczące języka były kształtowane w głów-
nej mierze przez prace Locke’a. Dla fi lozofa słowa pozostają fundamentalnie 
nierealne: nie stanowią one wiarygodnych replik rzeczywistości. Jak zauważa 
Davidson, dla Edwardsa słowa, metafory i rozmaite narzędzia retoryczne nie 
muszą być realne, ale „przekazują one prawdziwe myśli, które znajdują się 
w umyśle i które mogą być przekazane do innych umysłów” (Davidson 1966: 79). 
Słowa nie są realne, bo żadne abstrakcyjne pojęcia nie odsyłają użytkowników 
języka bezpośrednio do elementów otaczającej ich rzeczywistości, odnoszą się 
jednak do realnych obrazów i autentycznych myśli. „Słowo – każde słowo – jest 
kluczem i wyznacznikiem relacji między ludzką świadomością, a rzeczywistością 
faktu i fenomenologią ducha” (ibid.). Słowa są realne, jeśli weźmiemy pod uwagę 
komunikację między ludźmi i potencjał języka do modyfi kowania rzeczywistości 
pozajęzykowej: słowa – a wraz z nimi obrazy – zawarte w kazaniu mogą realnie 
wpłynąć na słuchaczy i zreformować ich moralność.

Słownik terminów literackich rozumie „obraz” w tekście literackim dwojako: 
jako 

wyraziście ukształtowany zespół elementów świata przedstawionego utworu, nasy-

cony konkretnością i plastycznością, apelujący do przedstawień wyobrażeniowych 

czytelnika (Sławiński 2002: 349)

oraz jako

konstrukcję semantyczną powstałą w wypowiedzi z wyrażeń fi guratywnych, reinter-

pretujących i przekształcających ustalone znaczenia użytych słów, w konsekwencji 

zaś pozwalających ukazać od niespodziewanej strony rzeczy czy zjawiska, o których 

wypowiedź traktuje (ibid.).

W omawianym kazaniu obydwa pojęcia „obrazu” łączą się w jedno: efekt 
wyraziście ukształtowanych i spójnych na poziomie całego tekstu obrazów jest 
możliwy dzięki konsekwentnemu i świadomemu oratorstwu Edwardsa. Obrazy 
nie są jedynie ozdobnikami, jak zauważa Green (2006). W retoryce, jak również 
w tradycji przepowiadania, pełnią one konkretne funkcje komunikacyjno-per-
swazyjne. Edwards czyni obrazy istotnym elementem retorycznej konstrukcji 
kazania. Jako że sermo w swojej formie jest gatunkiem ściśle retorycznym, nie 
można się dziwić, że Sinners in the Hands of an Angry God łatwo poddaje się ana-
lizie przez pryzmat sztuki oratorskiej i retorycznej teorii kompozycji3. Wydaje się 

3 Analizy tekstów kazań Edwardsa w pryzmacie różnorodności użytych w nich tropów i fi gur 

były już przeprowadzane (por. Lemay 1993), dlatego też w niniejszym artykule nie będę skupiał się 

na klasyfi kacji użytych przez kaznodzieję środków retorycznych, a raczej na omówieniu efektów 

komunikacyjnych zawartego w kazaniu mechanizmu retorycznego.
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jednak, iż jeśli sama analiza ma wyjaśnić wpływ, jaki wywarło na mieszkańców 

Enfi eld, musi ona uwzględnić pragmatyczny aspekt obrazów kaznodziejskich, 

ich dynamiczne funkcjonowanie w relacji nadawca-odbiorca.

Sinners in the Hands of an Angry God koncentruje się wokół jednego głów-

nego obrazu grzeszników trzymanych przez Boga nad piekłem. Grzesznicy są 

ściągani w dół ciężarem grzechów i tylko ręka Najwyższego powstrzymuje ich 

upadek. Obraz ten pojawia się po raz pierwszy na samym początku kazania, 

przy okazji wyjaśnienia słów Pisma Świętego. Edwards podkreśla, iż to właś-

nie Bóg wyznacza moment upadku grzeszników: „Bóg nie będzie trzymał ich 

w górze ponad tymi zdradliwymi miejscami, lecz puści ich, a wtedy, w tej samej 

chwili, spadną ku swojej zagładzie”. Bóg przedstawiony jest jako byt fi zyczny, 

który odsuwa moment, gdy grzesznicy stoczą się do piekła. Obecna w obrazie 

ręka Boga okazuje się kluczowa dla kazania, jest ona manifestacją woli Najwyż-

szego, a jej najlżejszy ruch decyduje o ostatecznym potępieniu ludzi zawieszo-

nych nad ogniem piekielnym. Spekulacje odnośnie do tego, co się stanie, gdy 

Bóg przestanie podtrzymywać grzeszników, powracają w kazaniu kilka razy. 

Należy tu zwrócić uwagę, że dla Edwardsa konsekwencje wycofania przez Boga 

Jego ręki nie są hipotetyczne; nie spekuluje on na temat tego, co może się stać, 

a raczej orzeka i wyjaśnia to, co się ponad wszelką wątpliwość stanie. W obra-

zach przywołanych w kazaniu nie ma miejsca na niepewność i spekulacje. Dla 

słuchaczy zebranych w kościele w Enfi eld kaznodzieja opisywał rzeczywistość, 

która stawała się realna i namacalna dzięki sugestywnym obrazom zawartym 

w słowach sermo.

Grzesznicy trzymani przez Boga pozostają w Jego całkowitej władzy; Edwards 

przedstawił ją za pomocą serii porównań. Wszystkie ludzkie działania są niczym 

„sterty plew wobec tornada, czy słoma wobec żarłocznego ognia”, gdy zostają 

skonfrontowane z Boską siłą. Nieco później w kazaniu Edwards przedstawia 

gniew Boży: 

niczym wody, które obecnie zamknięte tamami, wzbierają coraz bardziej, i bardziej, 

i wyżej, i wyżej, aż do wybranego momentu, i im dłużej wstrzymywany jest bieg rzeki, 

tym będzie potężniejszy jej nurt, gdy zostanie ona uwolniona.

Grzesznicy, choć chwilowo unikają potępienia, pozostają obiektem gniewu 

Najwyższego i cały czas 

gniew Boży płonie przeciw nim, a ich potępienie nie będzie czekać; czeluść jest przygo-

towana, piec jest rozgrzany, gotów na ich przyjęcie, ognie skwierczą i jaśnieją. Świetlisty 

miecz [sprawiedliwości – M. Ch.] jest obnażony i trzymany nad ich głowami, a czeluść 

otworzyła już swą gardziel, by ich przyjąć.

Należy zwrócić uwagę, iż wspomniane wyżej obrazy nie są przedstawiane 

w kazaniu w sposób jednostajny; wraz z kolejnymi refl eksjami Edwardsa stają się 

one coraz bardziej sugestywne. Dzięki stopniowemu nagromadzeniu rozmaitych 
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środków stylistycznych, na przykład aliteracji w „płonąca powódź płomienia” 
(fi ery fl ood of fi erceness) czy powtórzeń „[fale gniewu Bożego – M. Ch.] wzbie-
rają coraz bardziej, i bardziej, wyżej, i wyżej”, obrazy nabierają jaskrawości 
i z każdym zdaniem kazania przybierają na sile. Tekst Sinners in the Hands of 
an Angry God wydaje się mieć za regułę kompozycyjną gradatio. Efekt ten nie 
jest przypadkowy. Edwards umiejętnie wzmaga napięcie, aby z całą siłą swojego 
oratorskiego kunsztu uderzyć w słuchaczy w wybranym przez siebie momencie. 
W cytowanym powyżej fragmencie fale Bożego gniewu stopniowo wzbierają, 
by w jednej chwili uwolnić swoją niszczącą moc wobec grzeszników. Podobnie 
siła słów Edwardsa wynika ze sprawnego uwolnienia emocjonalnego ładunku 
stopniowo gromadzonego w obrazach.

Przez większość kazania Edwards opisuje sytuację grzeszników, omawia 
ich bezsilność wobec Bożego gniewu. W Sinners in the Hands of an Angry 
God kaznodzieja jednakże długo nie czyni odwołań do mieszkańców Enfi eld, 
wywołując wrażenie, iż koncentruje się na abstrakcyjnych postaciach. Dopiero 
po wykreowaniu pełnego i sugestywnego obrazu beznadziejnego położenia 
grzeszników Edwards dokonuje przeniesienia emocjonalnego jego potencjału 
na rzeczywistych słuchaczy zebranych w kościele:

Te straszliwe rzeczy mogą obudzić osoby w tej kongregacji, które pozostają poza przy-

mierzem4. To, co usłyszeliście odnosi się do każdego z was, którzy nie mają w sobie 

Chrystusa: świat rozpaczy, rzeka płonącej siarki rozciąga się pod wami5.

Deiksy (this – tej, you – was, wami) pojawiające się nagle w kazaniu sprawiają, 
iż słuchacze zaczynają odnosić sugestywnie tworzone obrazy do siebie: doświad-
czenie grzeszników w jednej chwili staje się ich doświadczeniem. Słowa Edwardsa 
wydają się pragmatycznie realne, ponieważ znajdują zakorzenienie w rzeczywi-
stości, m.in. poprzez słowa otwierające jeden z elementów rozważań: „Zważcie, 
że jesteście tutaj obecni, lecz mimo to wasze serca pozostają zatwardziałe”6. 
Kaznodzieja odwołuje się do słuchaczy (you – wy), miejsca (here – tutaj) oraz do 
czasu (deiksa obecna w gramatycznej formie czasownika are – jesteście). Cen-
trum deiktyczne mówcy, czasowo-przestrzenna perspektywa przyjęta w kazaniu, 
pozwala mu zakotwiczyć słowa w rzeczywistości mieszkańców Enfi eld i sprawić, 
że emocje przypisywane grzesznikom w obrazach poetyckich: wstyd i strach, 
stają się udziałem kongregacji. W rezultacie parafi anie zaczęli utożsamiać się 
z grzesznikami z obrazów w kazaniu. Kaznodzieja konsekwentnie zwiększa ilość 
używanych wyrażeń deiktycznych, nieustannie odnosząc się do słuchaczy i pod-

4 Edwards odnosi się w tym miejscu do niezwykle istotnego dla kolonialnej tradycji religijnej 

pojęcia Covenant („Przymierza”). Por. Horton, Edwards 1967.
5 „Th e use of this awful subject may be for awakening unconvenanted person in this congre-

gation. Th is that you have heard is the case of etery one of you that are out of Christ – that Word 

of misery, that Lake of burning brimstone is extender abroad under you”.
6 „Consider this, you that are here present, but yet remain in an unregenerate state”.
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kreślając, iż są oni w takiej samej sytuacji, jak opisywani na początku kazania 
grzesznicy: „wasze zepsucie sprawia, iż jesteście ciężcy niczym ołów i naciska 
was i ściąga z wielką siłą w kierunku piekła”. Edwards ostrzega, że dla osób 
zebranych w kościele w Enfi eld jest to ostatni moment, by żałować za grzechy, 
jako że później nie będą mieć już takiej możliwości:

Jeśli zawołacie do Boga, by was żałował będzie On od tego daleki (...) nastąpi na was. 

I choć będzie On wiedział, że nie będziecie w stanie wytrzymać następującej na was 

wagi Jego wszechmocy, nie zważając na to, zgniecie was bez litości, aż wytryśnie z was 

krew i splami Jego szaty.

Edwards kreuje sytuację komunikacyjną, w ramach której w umysłach słu-
chaczy zrodziła się niepewność i świadomość czekającej ich kary, która może 
przyjść dużo szybciej niżby się tego spodziewali:

I nie byłoby to dziwne, gdyby niektóre osoby, które siedzą tutaj, w tym domu spotkań, 

w zdrowiu, w ciszy i spokoju, miały się znaleźć tam przed jutrzejszym porankiem7.

Zaimki wskazujące podkreślają wzajemną zależność między życiem doczes-
nym parafi an, a życiem wiecznym. Tak bliskie umiejscowienie obok siebie 
deiksy przestrzennej stanowi ikoniczną wręcz reprezentację tego, jak codzienne 
doświadczenia mieszkańca Enfi eld, dzięki zabiegom retorycznym kaznodziei, 
mogły być przekształcone w doświadczenia grzesznika ześlizgującego się w cze-
luście piekieł.

Jeden z krytyków zauważa, iż kaznodzieja posiadł „niezwykłą wrażliwość 
poety” (Davidson 1966: vii). To nie tylko jednak poetyckie bogactwo wykre-
owanych w kazaniu obrazów zadecydowało o sile, z jaką kazanie Edwardsa 
zadziałało na mieszkańców Enfi eld. Jak wspomina Winslow, 

Jonathan Edwards znajdował obraz biblijny i podążał za nim bez wytchnienia, aż 

niebo, piekło, gniew Boży, wieczna łaska, tak jak przedstawiał je w kazaniach, traciły 

swoje niejasne kontury i stawały się widzialną, otaczającą słuchaczy rzeczywistością 

(1961: 137).

Retoryczny geniusz kaznodziei sprawił, iż przez krótką chwilę osoby zebrane 
w kościele w Enfi eld rzeczywiście stały się grzesznikami trzymanymi w rękach 
Boga. Ten jeden moment wystarczył Edwardsowi, aby tak silnie wpłynąć na 
myśli, serca słuchaczy i na stałe wpisać się na karty historii amerykańskiego 
kaznodziejstwa.

7 „And it would be no wonder if some persons, that now sit here in some seats of this meeting

-house, in health, quiet and secure, should be there before tomorrow morning”.
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SUMMARY

Th e article is an analysis of the most famous „fi re and brimstone” sermon in 
American literature: Sinners in the Hands of an Angry God by Jonathan Edwards. 
Th e author of the article uses pragma-rhetorical tools to investigate the language 
of the sermo. Th e analysis shows that the great impact Sinners in the Hands of the 
Angry God exerted on the congregation should be attributed to a sophisticated 
rhetorical strategy used by the preacher. By means of a complex distribution of 
deictic pronouns Edwards was able to make the hellish images of the sermon 
real to the hearers gathered in Enfi eld church.
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