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„Nie można człowieka zrozumieć bez Chrystusa: potrzebne jest 
Słowo – by zrozumieć, by się porozumieć. […] Należy zwrócić 
uwagę na świat naszych słów, na nasze porozumiewanie się. 
[…] Powiada gdzieś Pismo, że mistrzostwo w byciu człowie-
kiem poznać po obchodzeniu się z językiem”1.

Opracowanie przygotowane na bazie analizy tekstów homilii, kazań, 
konferencji i notatek na ambonę prezbitera archidiecezji katowickiej 

i profesora nauk teologicznych ks. Jerzego Szymika ma przede wszyst-
kim ukazać, jaką rolę w przepowiadaniu słowa Bożego odgrywa słowo. 
En passant znajdą się tu także – skupione wokół pierwszej części tytułu 
artykułu – uwagi natury ogólnej o języku polskiego kaznodziejstwa. 
Pierwsze intuicje związane z prezentowanymi treściami zostały sfor-
mułowane na okoliczność ogólnopolskiej konferencji naukowej „Język 
homilii i kazań po 1989 roku”2. Podstawową inspiracją do powstania 
pracy były natomiast badania nad teologią Słowa oraz teologią słowa3, 
do których refleksja niniejsza stała się swoistym przyczynkiem.

Jako nader popularny kapłan oraz wybitny śląski teolog – 
niegdyś związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, aktualnie, 
od 2005 roku, pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach – ks. Jerzy Szymik słynie (również jako poeta) 
z wyjątkowego, oryginalnego warsztatu językowego. Toteż zapro-
ponowany temat zmierza do przedstawienia miejsca, jakie zajmuje 
w praktyce duszpasterskiej ks. Szymika (i jakie powinno zajmować 
w praktyce każdego duszpasterza) słowo – ono przecież ma ostatecz-
nie doprowadzić do spotkania ze Słowem. Nie bez znaczenia pozo-
stają kształt i jakość (artystyczna wartość) użytego słowa, a zwłaszcza 
zawarte w nim treści (przesłanie). Wagę właściwego wyrazu – należy-
tego wypowiedzenia przepowiadanego, czyli ewangelicznego orędzia 

1  J. Szymik, O rozmawianiu. II niedziela po Bożym Narodzeniu, [w:] tenże, Na po-
czątku było Słowo. 60 homilii, kazań, konferencji, notatek na ambonę, przedm. J. Ży-
ciński, Katowice-Ząbki 2004, s. 35-36.
2  Odbywającej się w dniach 16-18 września 2013 roku w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, a zorganizowanej przez Katedrę Komunikacji Religijnej Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Zakład Współczesnego Języka Polskiego 
i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezy-
dium PAN, Stowarzyszenie Homiletów Polskich – w referacie zatytułowanym 
Język w homiliach ks. Jerzego Szymika ze zbioru „Na początku było Słowo”.
3  Prowadzone w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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– zdaje się uzasadniać już sam tytuł źródła: opublikowanego w 2004 
roku zbioru 60 tekstów kaznodziejskich Na początku było Słowo. 60 homi-
lii, kazań, konferencji, notatek na ambonę4.

Za swego rodzaju komentarz do tytułu, którym opatrzył  
ks. Jerzy Szymik tę książkę, można uznać dwa teksty kazań zamiesz-
czone w pierwszej części tomu: O Słowie i słowie. Kazanie na Boże Naro-
dzenie (z grudnia 2000 roku)5 oraz O rozmawianiu. II niedziela po Bożym 
Narodzeniu (z adnotacją „Pszów, 4-5 stycznia 1997”)6; fragment drugie-
go z nich stał się mottem do prowadzonych tutaj analiz. Wynotowane 
przed obu tekstami sigla biblijne wskazują, że kazania te odnosiły się 
do odczytywanego wówczas w liturgii słowa Prologu Ewangelii według 
św. Jana, zatytułowanego O Słowie oraz stanowiącego kwintesencję 
opisu działalności Jezusa Chrystusa jako Słowa, światłości i życia7.

Chronologicznie wcześniejsza wypowiedź (z 1997 roku)  
ks. Szymika rozpoczyna się następująco:

„Prolog Ewangelii według świętego Jana opowiada głównie 
o tym, że «Na początku było Słowo». Na początku (greckie en àrchě) 
to znaczy «przed wszystkim», «zanim» stworzony został wszech-
świat. Ale też: u samych źródeł całej rzeczywistości, jako jej funda-
ment, miejsce powstania, próg.
[…] Pismo Święte, szukając pojęcia, które najpełniej wyraziłoby 
prawdę Bożego Narodzenia, nazywa Jezusa Chrystusa Słowem. 
Bóg «przemówił przez Syna» (Hbr 1,2) – bo chce z człowiekiem 
rozmawiać, komunikować się, mieć kontakt. Po to, by nas zbawić”8.

4  Por. J. Szymik, Na początku było Słowo. 60 homilii, kazań, konferencji, notatek na 
ambonę, przedm. J. Życiński, Katowice-Ząbki 2004 [dalej: NPBS].
5  Tenże, O Słowie i słowie. Kazanie na Boże Narodzenie, [w:] NPBS, s. 31-34.
6  Tenże, O rozmawianiu. II niedziela po Bożym Narodzeniu, [w:] NPBS, s. 35-36.
7  Dla zachowania porządku wywodu zacytuję w tym miejscu dłuższy fragment 
interesującej nas perykopy: „Na początku było Słowo, / a Słowo było u Boga, / 
i Bogiem było Słowo. / Ono było na początku u Boga. / Wszystko przez Nie się 
stało, /a bez Niego nic się nie stało, / [z tego] co się stało. / W Nim było życie, 
/ a życie było światłością ludzi, / a światłość w ciemności świeci / i ciemność 
jej nie ogarnęła. […] Była światłość prawdziwa, / która oświeca każdego czło-
wieka, / gdy na świat przychodzi. / Na świecie było [Słowo], / a świat stał się 
przez Nie, / lecz świat Go nie poznał. / Przyszło do swojej własności, / a swoi 
Go nie przyjęli. / Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, / dało moc, aby się 
stali dziećmi Bożymi, / tym, którzy wierzą w imię Jego – / którzy ani z krwi, / 
ani z żądzy ciała, / ani z woli męża, / ale z Boga się narodzili. / A Słowo stało 
się ciałem / i zamieszkało wśród nas. / I oglądaliśmy Jego chwałę, / chwałę, 
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, / pełen łaski i prawdy” (J 1,1-14).
8  J. Szymik, O rozmawianiu. II niedziela po Bożym Narodzeniu, [w:] NPBS, s. 35.
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Niespełna dwie dekady przed ks. Jerzym Szymikiem prawdę 

o tożsamości człowieka, usytuowaną w samym sercu chrystocentrycz-
nej nauki i misji Kościoła katolickiego, wyjaśnił św. Jan Paweł II dnia  
2 czerwca 1979 roku w Warszawie w homilii inaugurującej jego pierw-
szą pielgrzymkę do Ojczyzny. Papież podkreślił wtedy, że nie można 
zrozumieć człowieka bez Chrystusa, bo tylko On objawia człowieka 
człowiekowi:

„Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystu-
sa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć 
bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego 
właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne prze-
znaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.
I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka 
w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozu-
mieć dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy 
przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są 
przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą 
się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia”9.

Papieskie przesłanie skierowane do Polaków, o czym trzeba 
koniecznie pamiętać, opierało się na treściach zawartych w pierwszej 
encyklice Jana Pawła II Redemptor hominis10. Wierny swemu powołaniu 
i pasterskiemu posłannictwu, po mistrzowsku nawiązując do dzieła 
wielkiego poprzednika i toutes proportions gardées je kontynuując,  
ks. Szymik dowodzi natomiast, że – przez wzgląd na elementarny zwią-
zek Boga ze swoim stworzeniem, z uwagi na przymierze zawarte przez 

9  Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, nr 3a [on-
-line], www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/538 [dostęp: 15.07.2019].
10  „ODKUPICIEL CZŁOWIEKA Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i hi-
storii. Do Niego zwraca się moja myśl i moje serce w tej doniosłej godzinie dziejów, 
w której znajduje się Kościół i cała wielka rodzina współczesnej ludzkości” (Jan 
Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, nr 1 [on-line], www.opoka.org.pl/bibliote-
ka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html [dostęp: 15.07.2019]); „Czło-
wiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, 
jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się 
z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie 
w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, jak to już zo-
stało powiedziane, «objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi». To jest ów 
— jeśli tak wolno się wyrazić — ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Człowiek 
odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeń-
stwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako 
wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo!” (tamże, nr 10).

o Roli słowa w pRZepowiadaniu słowa bożeGo...
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Niego z człowiekiem – kluczem do zrozumienia istoty człowieczeństwa 
zdaje się być język. Wszak, uczył Sobór Watykański II, „tajemnica czło-
wieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego”11.

Słowo o źródle

„Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co 
wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego 
świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury.  
To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród 
polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten 
rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez 
Chrystusa. «Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, 
bo korzeń jego jest Chrystus» (Piotr Skarga, Kazania sejmowe)”12.

Celowo, choć nie wyłącznie prowokacyjnie, przywołuję tutaj 
określenia „kaznodzieja”, „kaznodziejski” – absolutnie nie po to, by 
przybierać „kaznodziejski (poważny, patetyczny, mentorski) ton” czy 
„po kaznodziejsku” (a więc w typowy dla kaznodziei sposób: niczym 
ksiądz podczas kazania) strofować, upominać albo też by niczym 
kaznodzieja „prawić morały [kazania]”, co znaczy „wypowiadać, 
dawać, zwykle nudne i bezużyteczne umoralniające nauki, pouczenia, 
rady”13. Obecność leksemu „kaznodzieja” (i jemu pochodnych)14 służyć 
ma jedynie przypomnieniu aktualnego wciąż sensu tychże słów: 
„kaznodzieją” nazywamy wszak wygłaszającego kazania duchownego 
czy po prostu osobę duchowną, która wygłasza kazania; „kaznodziej-
stwo”, czyli wygłaszanie kazań, jest z kolei, podpowiadają słowniki 
współczesnej polszczyzny, kaznodziei pracą15.

Aczkolwiek dziś w języku polskim mianem „kazania” określa-
my „przemowę na temat związany z nauczaniem Kościoła wygłaszaną 
11  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-
snym „Gaudium et spes”, nr 22 [on-line], www.portal.tezeusz.pl/2009/01/21/
konstytucja-duszpasterska-o-kosciele-w-swiecie-wspolczesnym-gaudium-et-
spes/ [dostęp: 15.07.2019].
12  Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, nr 3a.
13  B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Warszawa 1998,  
s. 142 [hasło: prawić morały [kazania]]. 
14  Por. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 19949, s. 906 [ha-
sła: kaznodzieja, kaznodziejski, po kaznodziejsku, kaznodziejstwo]; B. Dunaj (red.), Słownik 
współczesnego języka polskiego, t. 1, Warszawa 1998, s. 370 [hasła: kaznodzieja, kaznodziej-
ski]; tenże (red.), Słownik współczesnego…, dz. cyt., t. 2, s. 85 [hasło: po kaznodziejsku].
15  Por. tamże.
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przez duchownego do wiernych zwykle w czasie mszy”16, „homilią” 
zaś zwiemy „przemowę objaśniającą czytane wcześniej fragmen-
ty z Pisma Świętego, wygłaszaną przez duchownego do wiernych 
w czasie mszy”17, a nawet wprost „kazanie komentujące fragmenty 
Biblii; także podniosłe, uroczyste kazanie”18 czy wręcz „kazanie wygła-
szane przez dostojnika kościelnego”19. Przed ledwie kilkoma wiekami 
kaznodzieja w kazaniu miał przepowiadać Bożą kaźń, o czym przypo-
mniał Aleksander Brückner:

„Pierwotnie miał tylko biskup i ten, komu on to zlecił, prawo 
(i obowiązek) kazania. Biskupi w Polsce, przeważnie obcy 
jeszcze i w XII w., kazali tylko po łacinie; ze słuchaczów żaden 
ich nie rozumiał, siedzieli przy kazaniu łacińskim jak przy 
mszy łacińskiej, skruszoną obecność za zasługę sobie poczytu-
jąc. Taką więc drogą słowo Boże do tłumów nie dochodziło. 
I stuletni nie wiedział, w co wierzy, któż zaś umiał pacierz? kto 
chodził do spowiedzi? Więc zamiast kazania polecano pleba-
nom, aby w niedziele i święta ludowi przepowiadali pacierze 
i dziesięcioro – od tego poszła nazwa kaznodziei, tj. tego, co 
przepowiada kaźń Bożą, dekalog (najczęściej rymowany, 
dochowany w kilkudziesięciu odpisach); dodawano tłumacze-
nie lekcji z ewangelii i spowiedź powszechną”20.

Nic tedy dziwnego, że ostał się we współczesnej polszczyźnie 
frazeologizm „siedzieć jak na tureckim (w innej wersji „niemieckim”) 
kazaniu”21…

16  Wielki słownik języka polskiego [hasło: kazanie], www.wsjp.pl/index.php?id_
hasla=11430&id _znaczenia=2277497&l=12&ind=0 [dostęp: 24.11.2016]. Albo 
po prostu: „mowę na wybrany temat wygłaszaną przez duchownego do zgro-
madzonych w kościele (najczęściej podczas mszy)” (B. Dunaj (red.), Słownik 
współczesnego…, dz. cyt., t. 1, s. 370 [hasło: kazanie]).
17  Wielki słownik języka polskiego [hasło: homilia], www.wsjp.pl/do_druku.
php?id_hasla=11409&id_ znaczenia=2277496 [dostęp: 24.11.2016].
18  B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego…, dz. cyt., t. 1, s. 307 [hasło: homilia].
19  Wielki słownik języka polskiego [hasło: homilia]…, dz. cyt.
20  Kazanie, kaznodzieja, kazalnica, [w:] A. Brückner (oprac.), Encyklopedia staropolska, 
il. K. Estreicher, t. 1, Warszawa 1990 [A. Brückner (oprac.), Trzaski, Everta i Michal-
skiego Encyklopedia staropolska, il. K. Estreicher, t. I, Warszawa cop. 1939], szp. 574.
21  Por. B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego…, dz. cyt., t. 2, s. 309 [hasło: siedzieć 
jak na tureckim [niemieckim] kazaniu]. Dla zilustrowania poprawnie zrealizowa-
nego znaczenia frazeologizmu siedzieć jak na tureckim kazaniu warto przytoczyć 
interesujący i adekwatny do prowadzonych tu rozważań cytat, który podaje 
Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny: „W katechizmach dla innych 
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Bez względu na to, co zaraz powiemy o kaznodziejskim słowie 

ks. Szymika, pamiętać trzeba, że przedmiotem prowadzonych rozwa-
żań, co uwypukla konstrukcja tytułu artykułu, są tylko i aż teksty 
homilii, kazań, konferencji oraz notatek na ambonę. W przypadku 
zbioru Na początku było Słowo mamy bowiem do czynienia z pomocami 
homilijnymi, to znaczy, jak definiuje ten typ materiałów ks. Wiesław 
Przyczyna, z „tekstami z gatunku homilii [podkr. I.S.]”22 – graficznie 
utrwalonymi, a „ułatwiającymi homiliście przygotowanie i wygło-
szenie własnej homilii”23. Do owych homilijnych pomocy krakowski 
homileta zalicza zarówno pełne teksty homilii, jak i ich szkice czy małe 
fragmenty bądź ledwie dyspozycje wykorzystywane w fazie przygoto-
wawczej lub w czasie głoszenia24. Podkreśla jednocześnie:

„Homilia nie jest tekstem, lecz wydarzeniem, które «dzieje się» 
w liturgii. Nie istnieje więc przed wygłoszeniem, a jest podczas 
głoszenia. Przedtem i potem mamy do czynienia z tekstem”25.

Ksiądz Przyczyna zaznacza, że teksty z gatunku homilii mogą 
być utrwalone również dźwiękowo26. Do prezentowanego tutaj tomu 
Na początku było Słowo nie została dołączona płyta, która zawierałaby 
(choćby w wyborze) zapis wygłaszanych homilii, kazań, konferencji, 
których teksty zbiór ów mieści. W nowszych publikacjach Jerzego 
Szymika bywało wszak, że książka ukazywała się wraz z nośnikiem 
danych27.
klas oraz w kazaniach podobnie. Używany w nich teologiczny żargon wyrazi 
prawdy bardzo piękne i ważne dla życia człowieka, ale sądzę, że nie tylko dla 
szóstoklasisty brzmi jak chińszczyzna lub magiczne zaklęcie w rodzaju «abra-
kadabra». Ponieważ Chiny są daleko, a magię mało kto traktuje poważnie 
w epoce Pentium 200, chrześcijanie siedzący w czasie polskiej homilii jak na 
tureckim kazaniu zaczynają traktować chrześcijaństwo jako coś bardzo odle-
głego od ich życia lub jedną z bajek opowiadanych przez babcie wnuczkom.  
TP 1998/14/11” (S. Bąba, J. Liberek (red.), Słownik frazeologiczny współczesnej pol-
szczyzny, Warszawa 2002, s. 737-738).
22  W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania, pro-
blemy, wyzwania, Kraków 2013, s. 192.
23  Tamże.
24  Por. tamże, s. 192-193.
25  Tamże, s. 193.
26  Por. tamże, s. 192.
27  Por. J. Szymik, Cierpliwość Boga. 66 wierszy z lat 2003-2006, Katowice 2006 (doda-
tek: płyta CD z wierszami w autorskim wyborze i wykonaniu); tenże, Teologia. Roz-
mowa o Bogu i człowieku, przedm. J. Życiński, Lublin 2008 (+ CD). Jak dotąd w do-
robku ks. Szymika nie znalazła się publikacja, która zawierałaby teksty z gatunku 
homilii i mieściłaby jednocześnie płytę rejestrującą wygłoszone homilie (kazania 
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W opinii ks. Przyczyny zarówno opracowywanie, jak i publi-

kowanie homilijnych pomocy (pełnych tekstów homilii, samych ich 
szkiców czy ledwie propozycji) „jest rzeczą ze wszech miar pożytecz-
ną”28. Z cytowanego studium homiletycznego wynika, że w gronie 
homiletów panuje zgoda co do tego, by wydawać nie tylko pełne teksty 
homilii, ale nawet ich szkice czy propozycje. Spośród pełnych tekstów 
na upowszechnienie najbardziej jednak miałyby zasługiwać te, które 
zostały wcześniej wygłoszone, gdyż jedynie one stanowią „wiarygod-
ne świadectwo relacji między Bogiem i człowiekiem”29. Spomiędzy 
nich natomiast warto szerzyć tylko teksty wzorcowe, okolicznościowe 
i pogrzebowe30.

Sytuując w kontekście powyższych leksykalnych i semantycz-
nych, a nade wszystko homiletycznych uwag analizowane źródło, na 
które składa się aż 60 tytułowych homilii, kazań, konferencji, notatek na 
ambonę, trzeba od razu stwierdzić, że identyfikacja gatunkowa Szymiko-
wych wypowiedzi nie jest łatwa. W danym tekście nie zawsze bowiem 
zawarto informację explicite, czy jest to homilia, kazanie, konferencja 
bądź – jak określił je sam ks. Szymik – notatka na ambonę. Genolo-
giczną podpowiedź daje natomiast struktura tomu. W pięciu częściach 
książki kolejne homilie, kazania, konferencje i notatki pogrupowano 
pod kątem ich przeznaczenia.

Uważna lektura tomu nie pozostawia wątpliwości, że mamy 
do czynienia, jak chcą homileci, z tekstami wzorcowymi, okoliczno-
ściowymi i pogrzebowymi; świadczy o tym treść kolejnych rozdziałów. 
Kompozycja zbioru pozwala przypuszczać, że autor zebrał 60 najciekaw-
szych, wartych zaprezentowania homilii, kazań, konferencji, notatek na 
ambonę, samo zaś ich uszeregowanie w ramach pięciu sekcji publikacji 
nastąpiło później. Podstawowe i decydujące kryterium przynależności 
danej wypowiedzi do odpowiedniej partii zbioru stanowiła zapewne 
sytuacja wygłoszenia homilii (kazania, konferencji), czyli okoliczność 
(okazja), na jaką powstał tekst i/lub adresat tego wydarzenia.

czy konferencje). Por. tenże, Wykaz publikacji (do 26.01.2016 r.), www.wtl.us.edu.
pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?prac_tryb=3 [dostęp: 17.11.16]. O tym 
zaś, że potrzeba taka istnieje, świadczą liczne amatorskie nagrania wygłaszanych 
przez ks. Szymika homilii czy konferencji – zwłaszcza rekolekcyjnych.
28  W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po…, dz. cyt., s. 204.
29  Tamże, s. 204-205.
30  Por. tamże, s. 205. „Pierwsze są źródłem informacji o stanie przepowiadania 
w danym miejscu i czasie, a także metodą jego uczenia się; drugie – dostarczają 
informacji o wydarzeniach; trzecie – o ludziach” (tamże).
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Podział dokonany w obrębie kolejnych członów całości jest 

konsekwentny i nieproporcjonalny:
- część I: Rytm liturgii – 18 tekstów każdorazowo opatrzonych 

w podtytule informacją o czasie ich liturgicznego przeznaczenia (na 
przykład: O choince. Kazanie na Boże Narodzenie [NPBS, s. 29-30]; O kusze-
niu. I niedziela Wielkiego Postu, rok A [NPBS, s. 37-38]; O tym, co lepsze.  
VI niedziela wielkanocna, rok A [NPBS, s. 41-42]; O spełnieniu.  
XVIII niedziela zwykła, rok A [NPBS, s. 48-49]);

- część II: Droga życia – 15 tekstów podzielonych, bez wskazania 
w tytule na gatunek wypowiedzi, na 6 grup: Chrzcielne (2 – na przy-
kład: O zaufaniu miłości [NPBS, s. 66-67]), Dla dzieci (3 – na przykład: 
O odpowiedzialności. XXIII niedziela zwykła, rok A [NPBS, s. 71-72]), Dla 
młodzieży (2 – na przykład: O tym, co robić, a czego nie robić [NPBS, s. 80]), 
Ślubne (2 – na przykład: O korzeniach miłości [NPBS, s. 81-83]), Prymicyj-
ne (2 – na przykład: O tym, że kapłan jest „alter Christus” [NPBS, s. 87-92]), 
Pogrzebowe (4 – na przykład: O zamieszkiwaniu [NPBS, s. 109-110]);

- część III: Wspólnota Kościoła – 20 tekstów podzielonych również 
bez tytułowej wskazówki gatunkowej (poza dwoma wyjątkami31) na 
4 grupy: Ekumeniczne (3 – na przykład: O wyborze Chrystusa [NPBS,  
s. 122-123]), Dla młodych teologów (7 – na przykład: O rozdawaniu 
i wytrwałości [NPBS, s. 138-141]), Kapłańskie (3 – na przykład: O prze-
mijaniu. Powitanie i pożegnanie pszowskich księży [NPBS, s. 157-160]), 
Okolicznościowe (7 – na przykład: O pszczołach, czyli o tym, czy i co czytać 
[NPBS, s. 188-191]);

- część IV: Sanktuaria maryjne (4 – na przykład: O uśmiechu 
Madonny [NPBS, s. 215-223]);

- część V: Rekolekcje (3 – na przykład: O grzechu [NPBS,  
s. 240-248])32.

Choć ks. Jerzy Szymik nie dokonał gatunkowego rozróżnie-
nia w każdym tekście, większość zawartych w tomie materiałów 
została podpisana miejscem i datą lub tylko datą (jeśli nie dzienną, to 
przynajmniej roczną) powstania bądź zaprezentowania wypowiedzi 

31  J. Szymik, O centrum życia. Kazanie na urodziny farorza, [w:] NPBS, s. 161-162; 
tenże, O kapłaństwie na przełomie tysiącleci. Konferencja dla księży, [w:] NPBS,  
s. 163-176.
32  Zapis tych rekolekcji ukazał się wpierw w osobnej książeczce z serii „Skrypty 
z krypty”, w której publikowano materiały rekolekcyjne z rekolekcji akade-
mickich, wygłaszanych w kościele akademickim w krypcie katowickiej katedry 
Chrystusa Króla. Por. tenże, O cudzie Wcielenia, czyli o tym, że Bogu i człowiekowi 
cudownie jest być razem, Katowice 2000, 20072.
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konkretnemu gronu słuchaczy33. Oto przykładowe adnotacje: O liście 
do Kościoła [NPBS, s. 195-198] – „Lublin, 26 maja 1998. Nocne czuwa-
nie przed Zesłaniem Ducha Świętego” [NPBS, s. 198]; rekolekcyjne 
O życiu [NPBS, s. 233-239], O grzechu [NPBS, s. 240-248], O niebie [NPBS,  
s. 249-257] – „Krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach, kwiecień 
2000. Wielkopostne rekolekcje akademickie” [NPBS, s. 239, 248, 257].

Zdarza się wszelako, że ów identyfikujący okoliczności podpis 
niesie także dodatkową informację: o gatunku tekstu właśnie. Takie 
uzupełnienia pojawiają się w całym zbiorze 14 razy (na przykład: 
O tęsknocie Boga [NPBS, s. 131-134] – „Konferencja dla Wydziału 
Teologii, KUL, 1993” [NPBS, s. 134]; O tym, jak począć Boga [NPBS,  
s. 150] – „Lublin, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, 8 grudnia 
2000. Homilia w dniu skupienia” [NPBS, s. 150]; O dojrzałości [NPBS, 
s. 192] – „Pszów, 30 sierpnia 1999. Kazanie dla dorosłych” [NPBS, 
s. 192]). Bywa też, że ze wspomnianego podpisu poznajemy nawet 
adresata wypowiedzi (np. O dojrzewaniu do świętości [NPBS, s. 103-108] 
– „Pszów – Turza Śl., 3-6 listopada 2000. Homilia w czasie pogrzebu 
śp. ks. Tomasza Wuwera” [NPBS, s. 108]; O tym, że życie nie jest z nas 
[NPBS, s. 193-194] – „Pszów, 23 czerwca 2001. 70. urodziny Mamy i 42. 
urodziny Szwagra Tadeusza” [NPBS, s. 194]).

Głównie w częściach książki drugiej i trzeciej łatwo można 
zidentyfikować grono słuchaczy słowa Bożego, gdyż w tych segmen-
tach kwalifikacja do poszczególnych grup tematycznych nastąpiła 
akurat ze względu na ową okoliczność przepowiadania bądź ze 
względu na adresata homilijnego wydarzenia. Ksiądz Szymik zabiera 
głos w najistotniejszych momentach „drogi życia” swoich odbiorców: 
w trakcie mszy chrzcielnej (na przykład O istocie chrztu [NPBS, s. 65] – 
„Bytków, 22 maja 1988. Homilia w czasie chrztu Michała Iwaneckiego” 
[NPBS, s. 65]), w czasie ślubu (na przykład O miłości Boskiej, mocniejszej 
niż śmierć [NPBS, s. 84-86] – „Lublin, kościół akademicki, 27 kwietnia 
2002. Homilia w czasie ślubu Barbary Nuckowskiej i Romana Maćkow-
skiego” [NPBS, s. 86]), prymicji (na przykład O tym, że kapłan jest „alter 
Christus” [NPBS, s. 87-92] – „Imielin, Mysłowice, maj 1999. Homilia na 
Mszy prymicyjnej ks. Dariusza Walencika, ks. Ryszarda Skowronka 
i ks. Mariusza Golonki” [NPBS, s. 92]) i pogrzebu (na przykład O tym, 
33  Wyjątek stanowią pierwsze cztery teksty konferencji, które podobnej adnota-
cji nie otrzymały: tenże, O czekaniu. Konferencja na I tydzień Adwentu, [w:] NPBS,  
s. 9-13; tenże, O nauce latania. Konferencja na II tydzień Adwentu, [w:] NPBS, s. 14-18;  
tenże, O darze nadziei. Konferencja na III tydzień Adwentu, [w:] NPBS, s. 19-23; ten-
że, O Bogu, który rozdarte zszywa. Konferencja na IV tydzień Adwentu, [w:] NPBS,  
s. 24-28.
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dlaczego nadzieja [NPBS, s. 100-102] – „Lublin, 9 marca 1998. Homilia 
podczas Mszy w intencji śp. Ewalda Sołtysika i śp. Janusza Barańskiego, 
ojców księży” [NPBS, s. 102]). Ksiądz Szymik kieruje przepowiadanie 
do dzieci (na przykład O ludziach starszych. XXV niedziela zwykła [NPBS, 
s. 73-74] – „Chorzów – Batory, lipiec 1982” [NPBS, s. 74]) i młodzieży 
(na przykład O tym, że chcę być kochany [NPBS, s. 75-79] – „1991” [NPBS, 
s. 79]). Poza tym przemawia we „wspólnocie Kościoła”: na tematy 
ekumeniczne w uniwersyteckim Lublinie (na przykład O świętości 
[NPBS, s. 119-121] – „Lublin, tydzień ekumeniczny, 20 stycznia 1993” 
[NPBS, s. 121]), do młodych teologów (na przykład O teologu [NPBS, 
s. 135-137] – „Lublin, 1993” [NPBS, s. 137]), do kapłanów (na przykład 
O centrum życia. Kazanie na urodziny farorza [NPBS, s. 161-162] – „Brynów, 
3 września 1999. Urodziny ks. dziekana Eugeniusza Krasonia” [NPBS, 
s. 162]), na okoliczność rozmaitych rocznic i jubileuszy (na przykład 
O tym, co dane i zadane [NPBS, s. 178-181] – „2 maja 1998. Homilia 
podczas Mszy św. z okazji 50-lecia LO w Rydułtowach” [NPBS, s. 181]).

Co ciekawe i co można już dostrzec w przytoczonych wyżej 
przykładach, wszystkie 60 tekstów opatrzono tytułem z anaforycznym 
„O”, jak na przykład: O tym, gdzie i kim jest niebo. Wniebowstąpienie Pańskie 
[NPBS, s. 47]; O faryzeizmie. XXIX niedziela zwykła, rok A [NPBS, s. 54-56]. 
Niektóre wypowiedzi zawierają zarazem podtytuł, identyfikujący 
gatunek; tak bywa siedmiokrotnie w pierwszej części książki (na przy-
kład: O czekaniu. Konferencja na I tydzień Adwentu [NPBS, s. 9]; O wypo-
czywaniu. Kazanie na wakacje [NPBS, s. 51-53]) i dwukrotnie w części 
trzeciej w grupie Kapłańskie (O centrum życia. Kazanie na urodziny farorza 
[NPBS, s. 161-162]; O kapłaństwie na przełomie tysiącleci. Konferencja dla 
księży [NPBS, s. 163-176]). Niektóre zaś teksty, jak podkreślano, wska-
zują w podtytule liturgiczny czas przeznaczenia danej wypowiedzi; ta 
uwaga, co zrozumiałe, dotyczy całej części pierwszej pod tytułem Rytm 
liturgii (na przykład: O Bogu, który rozdarte zszywa. Konferencja na IV 
tydzień Adwentu [NPBS, s. 24-28]; O stawaniu się Chrystusowym. Wielka 
Sobota [NPBS, s. 39]; O geniuszu chrześcijaństwa. VII niedziela wielkanoc-
na, rok C [NPBS, s. 43-46]; O królowaniu. Uroczystość Chrystusa Króla, rok 
C [NPBS, s. 57-61]) oraz grupy Dla dzieci części drugiej (na przykład 
O pokornych sercem. XIV niedziela zwykła, rok A [NPBS, s. 68-70]).

Książka Na początku było Słowo nie zawiera, niestety, wykazu 
pierwodruków. Z aktualizowanego na bieżąco obszernego wykazu 
publikacji ks. Jerzego Szymika34 wynika bowiem, że mamy do czynie-
34  J. Szymik, Wykaz publikacji (do 19.01.2019 r.), www.wtl.us.edu.pl/e107_plu-
gins/katalog _ECTS/ects.php?prac_tryb=3 [dostęp: 27.07.19]. Por. tenże, Wy-
kaz publikacji (do 2.02.2015 r.), www.jerszym.katowice.opoka.org.pl/pdf/bi-
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nia z przedrukiem tekstów wybranych na potrzeby tejże pozycji. Wska-
zują na to liczne zbieżności: jednakowe daty wygłaszania/powstania 
zapisów, nieodległe od siebie daty ich publikacji, a także identyczne 
lub podobne tytuły zawartych w analizowanym zbiorze tekstów 
homilii, kazań, konferencji i notatek oraz regularnie publikowanych na 
łamach rozmaitego typu i rangi periodyków tekstów zróżnicowanych 
gatunkowo pomocy homilijnych: homilii, kazań, konferencji, katechez, 
modlitw, wprowadzeń liturgicznych35. Warto dodać, że w przeboga-
tym dorobku ks. Szymika analizowany zbiór pomocy homilijnych jest, 
przynajmniej dotychczas, jedyną tego typu publikacją zwartą. Niektóre 
książki zawierają pojedyncze teksty interesującego nas gatunku36.

Po sformułowaniu spostrzeżeń stricte strukturalnych i kompo-
zycyjnych dalszą refleksję – nad rolą słowa w przepowiadaniu słowa 
Bożego w tekstach (nie tylko) homilii ks. Jerzego Szymika i nad  
ks. Jerzego Szymika (nie tylko) homiliami o Słowie – proponuje się 
przeprowadzić w dwóch odsłonach. Punkt wyjścia stanowić będą 
ogólne i teoretyczne uwagi autora (ze względu na jego zróżnicowa-
ną aktywność: nie wyłącznie duszpasterza, ale także teologa i poety, 
o czym za chwilę) na temat funkcji słowa (języka) w przepowiadaniu, 
natomiast punktem dojścia staną się przykładowe analizy samego 
kaznodziejskiego słowa – tekstów homilii, kazań, konferencji i notatek 
na ambonę.

bliografia_podmiotowa.pdf [dostęp: 17.11.16].
35  Grupę takich gatunków publikacji wyróżnia w swojej bibliografii ks. Szymik. 
Por. tenże, Wykaz publikacji (do 26.01.2016 r.)…, s. 71-74. Por. także przykładowe 
pierwodruki (i przedruki): tenże, Środki masowego przekazu a problem ludzi 
starszych. Homilia dla dzieci, „Biblioteka Kaznodziejska”, t. 109, nr 1, 1982,  
s. 32-33; tenże, Wniebowstąpienie Chrystusa. Niebo. Katecheza, [w:] J. Szpet (red.), 
Człowiek wobec problemu wiary. Materiały katechetyczne, Poznań 1992, s. 190-194; 
tenże, Zobaczyć ten uśmiech i zrozumieć. Kazanie na pszowski odpust, 12 września 
1999 r., „Gość Niedzielny”, nr 39, 1999, s. 19-20; (przedruki: tenże, „Zwyciężysz. 
Już zwyciężasz”. Kazanie na Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Pszowski Odpust, 12 września 1999 r., [w:] M. Jakimowicz, J. Krakowski (red.), 
Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 2000, Katowice 1999, s. 87-93; „Wiado-
mości Pszowskie”, nr 3, 2000, s. 3-4; „Wiadomości Pszowskie”, nr 10, 2001, s. 5, 
9-10); tenże, O tajemnicy świętości. Homilia wygłoszona w święto patrona studentów 
bł. Piotra Jerzego Frassatiego – 19 maja 2000 r., „Przegląd Uniwersytecki”, nr 3, 
2000, s. 25; tenże, O choince. Kazanie na Boże Narodzenie, „Tyski Magazyn Kul-
turalny”, nr 4, 2003, s. 3 (przedruk: „Pani Uśmiechnięta”, nr 51/52, 2003, s. 3).
36  Por. na przykład: tenże, Wędrówki, rekolekcje, blask, Katowice 2006; tenże, Teo-
logia i my. Wykłady i homilie, eseje i rozmowy z lat 2003-2013 o miłości i kapłaństwie, 
o kulturze i Śląsku, o naszych czasach, Katowice 2014.
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Słowo w kaznodziejskiej teorii

„Trzeba iść po śladach tego, czym – a raczej kim – na przestrzeni 
pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko 
dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali 
wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, 
poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiają-
cych się”37.

W tym miejscu warto powtórzyć za ks. prof. Wiesławem 
Przyczyną:

„Co dobrego można powiedzieć o polskiej homilii pięćdziesiąt 
lat po Soborze Watykańskim II? Dobra, a nawet bardzo dobra 
jest teoria. Należy tylko wyrazić życzenie, by za teorią poszła 
także praktyka”38.

Sformułowana przez specjalistę w zakresie homiletyki opinia 
wydaje się zbieżna z zawartym we współczesnej polszczyźnie obrazem 
„pasterza dusz”; stosowane wszak dziś w odniesieniu do duchowne-
go miano „duszpasterz” „kładzie nacisk na aktywne krzewienie przez 
niego zasad religijnych wśród wiernych [podkr. I.S.]”39.

Rozpocznijmy od uwagi natury metodycznej. W odniesieniu 
do kaznodziejskiej posługi ks. Jerzego Szymika termin „przepowia-
danie” trzeba tutaj – w namyśle nad jego zbiorem 60 homilii, kazań, 
konferencji, notatek na ambonę – rozumieć zdecydowanie szeroko, mając 
na względzie każdy sposób (życiem, słowem, obrazem, dźwiękiem) 
dokonywanego przezeń przekazu orędzia zbawczego40. Przemawia za 
tym charakter przyjętego źródła (będącego mozaiką tekstów różnego 
gatunku: od homilii i kazań, jak głosi podtytuł, po konferencje i notat-
ki na ambonę) oraz wielość, a także różnorodność podejmowanych 
aktywności duszpasterskich jego twórcy. Sam przepowiadający zdaje 
37  Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, nr 3a.
38  W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po…, dz. cyt., s. 70. 
39  B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego…, dz. cyt., t. 1, s. 206 [hasło: duszpasterz].
40  Dwojakie: wąskie i szerokie rozumienie pojęcia „przepowiadanie” wyróżnia  
W. Przyczyna. Znaczenie szerokie odnosi się do przekazu orędzia zbawczego do-
konywanego życiem, słowem, obrazem, a nawet dźwiękiem. Znaczenie wąskie, do 
którego w monografii poświęconej posoborowej homilii sam homiletyk się odwołu-
je, ogranicza przepowiadanie do „ustnego, bezpośredniego lub zapośredniczonego 
przez media elektroniczne głoszenia tego orędzia w ramach liturgii lub poza nią” 
i może zostać zastąpione słowami „głoszenie słowa Bożego”, „posługa słowa” lub 
„kościelna posługa słowa”. Por. W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po…, dz. cyt., s. 5.
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się do tego zachęcać na czwartej stronie okładki prezentowanej publi-
kacji, przekonując czytelnika, że istnieje swoiste sprzężenie prowadzo-
nych przezeń działań:

„Nieraz zdarzało mi się słyszeć pytanie o to, czy moje dwie pasje 
– teologia i poezja – nie są wobec siebie konkurencyjne. Nie – 
odpowiadałem zawsze z przekonaniem. Dlaczego? Ponieważ 
spotykają się komplementarnie w mojej trzeciej pasji – głównej, 
źródłowej, najważniejszej: w duszpasterstwie. Dlatego homilie, 
kazania, konferencje, notatki na ambonę…”41.

Trudno w tej sytuacji posądzić autora zbioru Na początku było 
Słowo o nieznajomość kaznodziejskiej profesji, skoro już w 1935 roku 
ks. Jan Kiciński, redaktor „Biblioteki Kaznodziejskiej”, pisał w wyda-
nym przez siebie podręczniku homiletyki:

„[…] Jeżeli kazania mają być aktualne i praktyczne, a tym 
samym interesujące i skuteczne, musi kaznodzieja hojną ręką 
czerpać przykłady i zdarzenia z życia i to życie z jego potrze-
bami wciąż w kazaniach uwzględniać. Stąd musi on to życie 
i duszę ludzi dzisiejszych poznawać i studiować”42.

Analiza tekstów 60 homilii, kazań, konferencji, notatek na ambonę, 
niejako z metodologicznej konieczności43, musi zatem uwzględnić także 
41  NPBS, s. IV okładki.
42  J. Kiciński, Homiletyka duszpasterska, Kielce 1935, s. 498, [za:] M. Szczepaniak, 
Spirala pomówień czy walka o dusze? Wokół polityki na ambonie w kazaniu radiowym 
arcybiskupa Teodorowicza, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 1, z. 1, 
2013, s. 145.
43  Swoisty ów przymus czy, mówiąc prościej, potrójną istotę Szymikowego pisar-
stwa (na co wskazała chociażby Krystyna Heska-Kwaśniewicz: „Kapłaństwo, po-
ezja i Śląsk. Plany te wzajemnie się przenikają, układają w rozmaitych porządkach, 
zawsze są wobec siebie komplementarne, a wszystkie spaja Słowo” – [za:] P. Skow-
ronek, „Spotkać się w słowach…”. O twórczości literackiej ks. Jerzego Szymika, Kra-
ków 2008, s. 11) dostrzega wielu badaczy twórczości ks. Szymika. Piotr Skowronek 
tłumaczy zjawisko następująco: „Autor […] [ks. Szymik – I.S.] stara się łączyć teo-
logię i literaturę, wnikając właśnie w «materię słowa». Jako poeta i teolog próbuje 
objaśniać i nazywać świat, dbając w nim o poziom Nadziei, jak sam mówi: «Obła-
skawiać istnienie». Stąd świadome, mocne i nieskonfliktowane utożsamienie roli 
kapłana i poety, skutkujące pewnym odcieniem biografizmu czy autotematyzmu, 
będącego wyrazem świadectwa wiary. Całe pisarstwo ks. Szymika kształtuje «[…] 
fundamentalna myśl, iż słowo poetyckie rodzi się ze Słowa i jest swoistym spełnie-
niem misji kapłańskiej». Z niej wynika tradycyjna i obecna bliskość teologii i lite-
ratury, teologa i poety. Symbole wiary są więc widoczne we wszystkich tekstach 
[…] jako «kontekst naturalny», wynikający z «codziennych doświadczeń kapłana» 
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szerszy kontekst posługi Słowu w słowie chrystologa najwyższej rangi: 
członka watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej w latach 
2004-2014, od 2015 roku członka Komitetu Nauk Teologicznych PAN, 
a ostatnio (w roku 2016) laureata Feniksa – nagrody Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich44.

Niewątpliwą zachętą do zgłębienia kaznodziejskich zapisków 
ks. Szymika okazała się nader przekonująca do nich przedmowa abpa 
Józefa Życińskiego, który za „wielką zasługę ewangelicznych refleksji 
ks. prof. Szymika”45 uznał

„[…] umiejętność odejścia od kaznodziejskich stereotypów 
po to, by ukazać piękno ludzkiego życia otwartego na łaskę 
Bożą i ustawiczne poszukiwanie sensu. Jest to równocześnie 
perspektywa bardzo bliska nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza 
zaś papieskiego świadectwa nadziei i troski o duchowe piękno 
ludzkiego życia. Ostatecznym uzasadnieniem bliskości tych 
perspektyw pozostaje odniesienie do adhortacji Pastores dabo 
vobis, w której Jan Paweł II przypomina, iż kapłan zarówno 
w posłudze słowa, jak i w świadectwie życia «jest żywym 
i przejrzystym obrazem Chrystusa Kapłana, […] uobecnieniem 
Jezusa Chrystusa». Pełna życia i piękna przejrzystość uderza 
przy lekturze tekstów zawartych w tym tomie”46.

Uwagi lubelskiego metropolity wpisują się, co równie ważne, 
w szerszy namysł arcybiskupa nad kondycją, powiedzielibyśmy tutaj, 
– poety, którego oba powołania się uzupełniają. Taka świadomość służby słowu, 
duszpasterskiej powinności, spełnia się również w przekraczaniu «konwencji ję-
zyka sakralnego» w kierunku odmiany nieoficjalnej współczesnej polszczyzny, 
bowiem zdaniem autora Błękitu w obszar sacrum wchodzi się poprzez codzien-
ne doświadczenia. Na spojrzenie «spoza czasu» pozwala zakotwiczenie w chwili, 
Bóg zbawia nas bowiem tu i teraz, a wieczność i teraźniejszość łączą się w osobie 
Chrystusa Boga-człowieka” (tamże, s. 11-12).
44  Ks. prof. Jerzy Szymik otrzymał tę nagrodę w kategorii „Nauki kościelne” za trylo-
gię Theologia benedicta (t. 1-3, Katowice 2010-2015), poświęconą teologii kard. Josepha 
Ratzingera/papieża Benedykta XVI. Statuetkę odebrał z rąk kard. Gerharda Müllera, 
prefekta Kongregacji Nauki Wiary, z którym pracował wcześniej w Międzynarodo-
wej Komisji Teologicznej w Watykanie. Autor jest także laureatem nagród naukowych 
(między innymi Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 2001, Rektora Uni-
wersytetu Śląskiego – 2013, 2016), nagrody dziennikarskiej Ślad (2005) oraz srebrnego 
medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego RP (2006); w roku 2010 był nominowany do nagrody Totus w dziedzinie kultury 
chrześcijańskiej. Por. J. Szymik, Poezja i teologia, t. 3, Katowice 2016, s. IV okładki. 
45  J. Życiński, Poetycka studnia Jakuba, [w:] NPBS, s. 5.
46  Tamże, s. 5-6.
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współczesnego dyskursu homilijnego i kaznodziejskiego. Diagnoza 
abpa Życińskiego – postawiona w zbiorze Na początku było Słowo – 
brzmi następująco:

„Ostatnie lata niosą tak głębokie zmiany w umysłowości, że 
wielu cenionych wcześniej kaznodziejów przeżywa głęboki 
kryzys tożsamości pytając, jak dotrzeć z odwieczną prawdą 
Ewangelii do środowisk, w których dzieciom epoki bardzo 
trudno wznieść się ponad schematy myślowe najbliższego 
środowiska. Nie dotrzemy do tych środowisk z przesłaniem 
Chrystusowej prawdy, jeśli pozostaniemy na poziomie spraw-
dzonych schematów kaznodziejskich. Rozumiał to dobrze 
św. Paweł. Dlatego też, stając na ateńskim Areopagu, mówił 
innym językiem niż ten, który był mu bliski przy pisaniu listu do 
Koryntian [podkr. I.S.]”47.

Odbiciem tych słów wydaje się młodsza niemal o dekadę 
i mówiąca o potrzebie nowego języka kaznodziejskiego konstatacja 
abpa Grzegorza Rysia z wiosny 2013 roku, która zresztą odbiła się 
głośnym echem wśród polskich duchownych:

„[…] Potrzeba nawrócenia duszpasterskiego to nie tylko moja 
diagnoza. To jest w tej chwili diagnoza Kościoła powszechnego. 
Na naszym polskim gruncie o poczuciu dojścia do ściany mówią 
również na przykład proboszczowie dużych parafii, którzy 
robią, co mogą, a i tak nie ma efektu. To nie są księża, którzy 
się nudzą. Bardzo się starają i to, co robią, jest na odpowiednim 
poziomie. Głoszą przyzwoite kazania, traktują poważnie ludzi 
w posłudze sakramentów itp., a jednocześnie nie mają doświad-
czenia wzrostu. To właśnie oni mówią, że z tymi metodami 
pracy, które znają, których ich nauczono w seminariach, czują, 
że doszli do jakiejś granicy. Przejść dalej można tylko sięgając 
po inną metodę. Nie ma przecież w Kościele innych środków. 
Środki będą te same – sakramenty. Natomiast jest pytanie o nowy 
język, o nowe metody, nowy zapał. Całe szczęście, są też gdzienie-
gdzie miejsca, w których – można by powiedzieć – od tej ściany 
udało się już odbić i zacząć nowy etap. Tym właśnie ma być 
nawrócenie pastoralne [podkr. I.S.]”48.

47  Tamże, s. 5.
48  Jesteśmy przy ścianie. Z bp. Grzegorzem Rysiem rozmawia Konrad Sawicki, „Więź”, 
nr 4, 2013 [on-line], www.nowaewangelizacja.org/aparecida/o-dokumencie/
jestesmy-przy-scianie/ [dostęp: 10.04.2015].
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Pozostawiwszy na marginesie refleksji kwestię potrzeby 

pastoralnego zwrotu, wróćmy do głównego bohatera i zagadnienia 
roli słowa w jego zróżnicowanej posłudze duszpasterskiej. Jako że ks. 
Jerzy Szymik wprowadza odbiorcę słowa na szlak, „gdzie «piękno 
kształtem jest miłości»”49, abp Józef Życiński zaliczył go do wspólnoty 
(gromadzącej rzesze miłośników i sympatyków) księży-poetów: Jana 
Twardowskiego i Janusza Stanisława Pasierba oraz księdza-filozofa 
Józefa Tischnera; widział wszak wielką wartość w tym, że „są autorzy, 
których teksty pełne nadziei, poezji i światła w naturalny sposób 
rodzą tęsknotę za świętością”50. Komentator Szymikowych tekstów 
homilijnych zauważał ponadto obecność tego samego motywu, chrze-
ścijaństwa nadziei i światła, zarówno w Szymika wykładach z teologii 
dogmatycznej, jak i w jego „głębokich refleksjach nad przemianami 
w kulturze współczesnej, w poetyckich zadumaniach i w homiliach”51 
– tu analizowanych.

Wnikliwy obserwator zachodzących w kulturze zmian,  
ks. Jerzy Szymik, cierpliwie tłumaczy, że choć  literackie słowo należy 
do świata, zarazem spokrewnione jest z samym chrześcijaństwem.  
By zrozumieć tę zależność, wystarczy powołać się na „dawkę najgłęb-
szej z możliwych chrystologii”52, czyli Prolog Czwartej Ewangelii. 
Drugą Osobę Trójcy Świętej oddaje tam pojęcie Logos, wyrażając 
o Jezusie Chrystusie fakt teologicznie fundamentalny (o Jego istocie, 
preegzystencji, pochodzeniu, misji), lecz i ważną myśl na temat słowa 
jako takiego – potwierdzającą wzajemną relację Słowa i ludzkiego 
słowa, więź między teo-Logią i sztuką słowa: „Istnieje jakiś wewnętrz-
ny związek słowa ze Słowem, jakieś esencjalne zakorzenienie ludzkie-
go słowa w Słowie Wcielonym, jakiś rodzaj pokrewieństwa sięgający 
głębin Boga samego”53. Chrześcijaństwo może się więc rozwijać tylko

„bardziej ufając Mocy Łaski niż ludzkim lekom. Rozwój jest 
możliwy tylko w blaskach tajemnicy Słowa. Człowieka bowiem 
– jak wierzymy i wiemy – nie da się zrozumieć bez Chrystusa. 
Odwieczny Logos jest konieczny – w ogóle i jako Wcielony – 
by cokolwiek zrozumieć. Słowo jest przestrzenią konieczną do 
tego, by się porozumieć, tak w wymiarze horyzontalnym, jak 

49  J. Życiński, Poetycka studnia Jakuba…, dz. cyt., s. 5.
50  Tamże.
51  Tamże.
52  Tenże, Od słowa do Słowa. Teologia a literatura dzisiaj, „Zeszyty Naukowe  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. 46, nr 3-4, 2003, s. 7.
53  Tamże.
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i wertykalnym. W sercu tej właśnie Tajemnicy spotykają się 
teologia, literatura i ewangelizacja”54.

Christianoi – definiuje natomiast ks. prof. Szymik chrześcijan 
w teologicznym tekście Mówić dziś o Jezusie Chrystusie. Wiara – wyznanie 
– przepowiadanie – zgodnie z nazwą antiocheńskiego pochodzenia są 
to „ludzie Chrystusa”55; inaczej: „Chrystusowi”, „należący do Chry-
stusa”56. Dla wierzących – „chrześcijan”, czyli tych, którzy uwierzyli 
w Chrystusa – jest On głównym punktem wiary i źródłem tożsamości. 
W Jego osobie święte (sacrum) skrzyżowało się ze świeckim (profa-
num). Wszak „na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. Ono było na początku u Boga” – głosi św. Jan (J 1,1-2). 
I puentuje: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). 
Bezcielesny Logos przyjmuje ciało – Jezus włącza ludzkie ciało, historię 
i świat w swą chwalebną rzeczywistość57. Szymik-chrystolog wyraża 
zatem stwierdzenie, że

„to jest sam rdzeń – więź z Jego Osobą, życie według Jego 
wzoru. Chrześcijaństwo jest przede wszystkim miłosną relacją 
osób; dopiero potem doktryną, instytucją, ideą. Bóg wszedł 
w ludzką historię jako Jezus Chrystus. I więź z Nim jest niere-
dukowalnym rdzeniem bycia chrześcijaninem kiedyś i teraz”58.

„Na początku było Słowo” – owo, na co wskazuje wnikliwy 
ogląd całości Szymikowego dzieła, newralgiczne dla twórcy zdanie nie 
tylko pojawiło się w tytule zbioru homilii, kazań, konferencji i notatek 
na ambonę z 2004 roku. Wcześniej ozdobiło (w greckim oryginale:  
En archē ēn ho Logos… wraz z kilkoma kolejnymi wersetami Ewange-
lii według św. Jana oraz z ikonograficznym wizerunkiem Chrystusa) 
54  J. Szymik, W blaskach Tajemnicy Słowa. Teologia – literatura – ewangelizacja, [w:] 
tenże, Teologia na początek wieku, Katowice-Ząbki 2001, s. 244.
55  tenże, Mówić dziś o Jezusie Chrystusie. Wiara – wyznanie – przepowiadanie, „Ini-
tium”, nr 31, 1998/99, s. 9. Por. tenże, Jestestwo z Ojcem – Jezus Chrystus w wierze 
i wyznaniu Kościoła, [w:] tenże, Teologia na początek wieku…, dz. cyt., s. 96.
56  E. Porada, Nadzieja dla współczesnej kultury. Rozmowa z księdzem Jerzym Szymi-
kiem, „W Drodze”, t. 32, nr 1, 2004, s. 14. Por. taż, Rozmowa o chrystologii kultury. 
Z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawia Ewa Porada, [w:] M. Bilski i in. (red.), Mały 
teolog. Minipodręcznik dla początkujących autorów teologicznych dzieł, Lublin 2003, 
s. 188.
57  Por. Z.J. Kijas, Chrystus integralny. Wstęp do wydania polskiego, [w:] G.L. Mül-
ler, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, tłum. W. Szymona, Podręcznik Teo-
logii Dogmatycznej w Jedenastu Traktatach. Traktat V, Kraków 1998, s. I.
58  E. Porada, Nadzieja dla współczesnej kultury…, dz. cyt., s. 14. Por. taż, Rozmowa 
o chrystologii kultury…, dz. cyt., s. 188.
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tom artykułów Teologia na początek wieku (z przedmową abpa Alfonsa 
Nossola)59. Już sama szata graficzna obu książek – Na początku było Słowo 
oraz Teologia na początek wieku, wydanych jednocześnie pod szyldem 
Wydawnictwa Księży Pallotynów „Apostolicum” i Księgarni Świętego 
Jacka – pozwala myśleć o nich łącznie.

W Kazaniu na Boże Narodzenie zatytułowanym O Słowie i słowie 
ks. Jerzy Szymik nada swojej kaznodziejskiej refleksji nad rolą słowa 
w życiu kapłana (też kaznodziei) – i szerzej: nad rolą słowa w chrze-
ścijaństwie – wymiar ontologiczny, nie tracąc z horyzontu kontekstu 
kulturowego, teologicznego i po prostu ewangelicznego:

„«W stronę Słowa» – można by rzec, parafrazując Marcela Prousta. 
Co akurat w okolicy świąt Bożego Narodzenia ma swój szczegól-
nie głęboki sens. Bóg stał się człowiekiem, Słowo stało się ciałem. 
Więc myśl biegnie naturalnie w stronę tajemnicy Słowa. […]
Dla chrześcijaństwa teologiczny fundament i hermeneutyczny 
klucz wielkiej sprawy związków Słowa i słowa stanowi Prolog 
czwartej Ewangelii. Opowiada on o rzeczy dla chrześcijańskiego 
sposobu rozumienia i postrzegania świata wielkiej, niezwykłej, 
znamiennej. Oto bowiem Pan nasz, Jezus Chrystus, Druga Osoba 
Trójcy Przenajświętszej, zostaje w pierwszym zdaniu Ewangelii 
nazwany SŁOWEM, ho logos. «Na początku było Słowo, a Słowo 
było u Boga» (J 1,1). Poza wszelkimi czcigodnymi konotacjami 
i znaczeniami tego zdania, jest w nim obecny i sens następujący, 
sens zapierający dech w piersiach: słowo jest jakoś spokrewnione 
z samym Bogiem. Ludzkie słowa – wypowiadane, zapisywane, 
odczytywane – mogą być, faktycznie są i powinny być podobne 
w jakiś sposób w samej swej istocie i funkcji do Słowa Boga, do 
samego Jezusa Chrystusa. Więc kiedy – jako człowiek, kapłan, 
poeta itd. itp. – mówię, piszę lub czytam, wówczas w jakiś 
sposób («jakiś», bo misteryjny, choć realny) wchodzę w «świat» 
Bogu bliski, naśladuję Go (!), spotykam Go w bliskiej przestrzeni 
słowa. Taka jest, sądzę, najgłębsza, teo-ontologiczna przyczyna 
powiązań teologii chrześcijańskiej z rzeczywistością słowa. Takie 
jest wspólne i podstawowe źródło «służby Słowu i słowu»”60.

Ksiądz Szymik posiada świadomość odrębności „językowych” 
światów, z którymi jest – jako kapłan, teolog i poeta – związany. 
Deklaruje nawet, że nigdy między tymi „dwiema wiernościami” nie 

59  Por. J. Szymik, Teologia na początek wieku…, dz. cyt.
60  Tenże, O Słowie i słowie…, dz. cyt., s. 31-32.
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musiał dokonywać wyboru61. Wręcz przeciwnie: w myśleniu, wiodą-
cym drogą od słowa do Słowa – i odwrotnie, w wizji Jezusa Chrystusa, 
Słowa-Logosu, ogarniającego całą rzeczywistość, „jest możliwa twór-
cza koegzystencja, współpraca… I pożywne owoce tegoż”62. Ponieważ 
rzecz dzieje się na ziemi, może się jednak zdarzyć, zakłada autor, że 
owe dwa światy pozostaną względem siebie konkurencją – że słowo 
przez małe „s” obróci się przeciwko Słowu63.

Słowo w kaznodziejskiej praktyce

„Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez 
każdego człowieka w tym narodzie – to równocześnie nie sposób 
zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego 
naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednak-
że wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, 
najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie 
sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wielkiej tysiąc-
letniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym 
z nas – bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla 
zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze 

61  „Często to powtarzam i na różne sposoby usiłuję lansować, «domyślać» i coraz 
głębiej w to wnikać. Ani fosy, ani zasieki między słowem i Słowem nie są potrzeb-
ne. Nie mam wątpliwości. Niemniej, nie udaję, że to wszystko jest proste, płynne 
i jasne. Może się bowiem zdarzyć, że będą to światy konkurencyjne: świat Sło-
wa i świat słowa. Teren to delikatny, a ja chciałbym być człowiekiem Bożym. Jeśli 
poezja jako «wielka Pani» nie znosząca rywalki chciałaby mnie zagarnąć całego, 
rezygnuję z niej. Mówię o tym po to, by powiedzieć, że tych dwóch rzeczywisto-
ści nie mylę. Choć mówię to z bólem. Jeśli miałbym być kuszony jak Faust – nie 
muszę być poetą. To nie jest moja najgłębsza ontologiczna tożsamość. Tym, o co 
naprawdę w życiu człowieka chodzi, jest zbawienie, w najgłębszym sensie tego 
słowa. Też nie mam wątpliwości. Twierdzę, że nie ma konfliktu między kapłań-
stwem a poezją, ale doprowadzony do ostateczności (na razie pytaniem, ale kto 
wie, co przyniesie życie?) odpowiadam w tak «ostateczny» sposób. Wydaje mi się, 
że nie byłem nigdy – jak do tej pory – w takiej sytuacji w życiu, żebym musiał 
wybierać pomiędzy wiernością Słowu a wiernością słowu. Sądzę, że wielokrotnie 
bywało wręcz przeciwnie: owe dwie wierności dało się ze sobą zgrać”. Wsłuchując 
się w puls swojego czasu. Z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawiają Katarzyna i Mariusz 
Soleccy, Elwira Stachowicz i Edyta Zarzycka, [w:] J. Szymik, Z każdą sekundą jestem 
bliżej Domu. Wiersze z lat 1976-2000, Kraków 2001, s. 421-422. Por. Akropol z hołdy 
czyli teologia Śląska. 25 rozmów z księdzem Jerzym Szymikiem o Śląsku i teologii, o poezji 
i kapłaństwie, o Pszowie i podróżach, o życiu i naszym świecie, Katowice 2002, s. 97.
62  Wsłuchując się w puls…, dz. cyt., s. 422. Por. Akropol z hołdy…, dz. cyt., s. 98.
63  Por. Wsłuchując się w puls…, dz. cyt., s. 422; Akropol z hołdy…, dz. cyt., s. 97-98.
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nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób 
zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale 
zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa”64.

Biorąc pod uwagę dotychczasową recepcję Szymikowej 
twórczości65, wydanie tomu Na początku było Słowo z pewnością nie 
pozostało przez czytelników niedostrzeżone, o czym może świadczyć 
zdanie ks. Stanisława Gańczorza, przyjaciela ks. Szymika z okresu 
studiów seminaryjnych, na temat roli, jaką odgrywają kolejne jego 
książki w duszpasterskiej praktyce kolegów-kapłanów (nie tylko rocz-
nikowych i – można przypuszczać – nie wyłącznie wywodzących się 
z terenu archidiecezji katowickiej):

„Takie rzeczy czytamy dlatego, że one są inspiracją dla prze-
powiadania Bożego słowa, ale również dla doładowania 
intelektualnego każdego z nas. Bo człowiek musi cały czas 
coś czytać, żeby się nie wyjałowił, prawda? Rutyna i spłycenie 
myśli i mowy grozi każdemu z nas, szczególnie wtedy, gdy 
głosimy słowo Boże, które musi być ciągle jędrne, ciągle na 
czasie. I w tym mój sposób widzenia problemu jest podobny do 
rozumowania księdza Jerzego: czasem nasze słowa albo kształt 
wypowiadania tracą świeżość, atrakcyjność, więc nieustannie 
trzeba je ubogacać. U niego zaś wszystko, że tak powiem, mamy 
pięknie upieczone i gotowe – od stylu, przez logikę, język…
Głosimy od dwóch tysięcy lat cały czas tę samą Ewangelię, 
tylko głosimy ją w nieco inny sposób, gdyż odbiorca jest inny 
i nadawca też. Pan Bóg jest wciąż ten sam, lecz ten, którym się 
posługuje – człowiek – posiada szczególny talent do tego prze-
powiadania, a równocześnie, co oczywiste, ogromną ilość pracy 
wkłada w jego rozwój. Wszak zawsze jest tak, że coś otrzymu-
jemy od Pana Boga, a resztę, owe talenty, musimy pomnażać”66.

Opinia ta wydaje się zbiegać z dokonanym przez Wiesława 
Przyczynę wyjaśnieniem określenia „ułatwiające” dla wyrażenia 
„teksty z gatunku homilii”67:
64  Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, nr 3b.
65  Por. na przykład: P. Skowronek, „Spotkać się w słowach…, dz. cyt., s. 291; G. Seifert-
-Knopik i in. (red.), Sługa naszej radości. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Pro-
fesorowi Jerzemu Szymikowi, Katowice 2015 (publikacja pomieściła szereg rozmów 
poświęconych osobie ks. prof. Szymika oraz teologii uprawianej w jego szkole).
66  Serce serca. Rozmowy o ks. Jerzym Szymiku z lat 2012-2014. Ksiądz Stanisław Gań-
czorz, [w:] G. Seifert-Knopik i in. (red.), Sługa naszej radości…, dz. cyt., s. 55.
67  Warto przypomnieć, że W. Przyczyna pisze o „pomocach homilijnych”, 
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„Przez słowo «ułatwiające» rozumiem inspirację do własnych 
pomysłów w zakresie treści, stosowanych argumentów, rozkładu 
materiału, języka w czasie przygotowywania homilii oraz możli-
wość kontrolowania wypowiedzi podczas głoszenia [podkr. I.S.]”68.

Wskazać zarazem trzeba, że w przepowiadaniu słowa Bożego 
materiały pomocnicze pełnią istotną – „może nie najważniejszą, ale 
ważną rolę”, przekonuje W. Przyczyna69.

Pomoce homilijne stanowią na pewno wzorzec dla tekstu 
własnego, szczególnie w przypadku styczności z tekstami wybitnych 
głosicieli słowa Bożego. Mogą być inspiracją do wypracowania własne-
go tekstu; dotyczy to jednak tylko tych materiałów, które „odznaczają 
się świeżością tematu, trafnością ujęcia, oryginalnością formy, prak-
tycznością rozwiązań”70. Ważne jest to także „dla homilistów znajdują-
cych się w chwilowym kryzysie twórczym”71. Ponadto pomoce homilij-
ne są wsparciem dla homilistów zapracowanych; choć akurat w takich 
sytuacjach sprawdzają się poszerzone szkice, pozwalające głoszącemu 
osobiście się zaangażować – uzupełnić treść, ale głównie dostosować ją 
do słuchaczy72. Bez wątpienia o pełnieniu wszystkich tych ról możemy 
mówić w przypadku książki ks. Szymika Na początku było Słowo.

8 lipca 2010 roku w Katowicach napisze ks. Szymik tekst zaty-
tułowany Chrystokształtność kultury, będący wprowadzeniem do zbioru 
esejów ks. Janusza Stanisława Pasierba – wybitnego historyka sztuki, 
pisarza i poety. Zakończy go słowami:

„Na początku było Słowo. Na początku była kultura. En arche 
en ho Logos – od tego zdania, od tej prawdy zaczyna się w naszej 
kulturze wszystko. Kultura zrodzona z tej frazy jest powie-
trzem, którym oddychamy, ciałem i krwią naszego, chrześcijan 
i nie tylko chrześcijan, życia”73.

W analizowanym tutaj zbiorze Na początku było Słowo nie tylko 
można znaleźć wiele śladów myśli ks. Pasierba, ale i dostrzec obecność 

czyli o „tekstach z gatunku homilii, utrwalonych graficznie lub dźwiękowo, 
ułatwiających homiliście przygotowanie i wygłoszenie własnej homilii”. Por.  
W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po…, dz. cyt., s. 192.
68  Tamże, s. 193.
69  Por. tamże, s. 196.
70  Tamże, s. 198.
71  Tamże.
72  Por. tamże, s. 199.
73  J. Szymik, Chrystokształtność kultury, [w:] J.S. Pasierb, Na początku była kultura, 
wybór i oprac. M. Wilczek, Katowice 2013, s. 8.
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innych przedstawicieli współczesnej kultury. Cytowanie w homiliach, 
kazaniach czy konferencjach treści mądrych i pięknych stanowi wszak 
jeden z charakterystycznych rysów Szymikowego stylu kaznodziej-
skiego. Przepowiadający szczególnie często przywołuje z ambony 
fragmenty poezji – przytacza na przykład: Zbigniewa Herberta74, 
Stanisława Barańczaka75, Czesława Miłosza76, Emily Dickinson77,  
ks. Jana Twardowskiego78, a nawet ks. Jerzego Szymika79. Zwraca na to 
uwagę Piotr Skowronek w analizie twórczości literackiej ks. Szymika:

„[…] Charakterystycznym elementem Szymikowych kazań jest 
interpretacja teologiczno-literacka poezji. Utwory Herberta, 
Miłosza i najliczniej przywoływane wiersze ks. Pasierba wple-
cione w tekst kazań czy konferencji nie pełnią w nich jedynie 
funkcji egzemplifikacji omawianych problemów, lecz stanowią 
osobne źródło refleksji teologicznej. Autor przywołując spore 
fragmenty utworów, nieraz cały wiersz, wprowadza odbiorcę 
w przestrzeń, w której poezja staje się miejscem zadawania 
pytań o rzeczy najważniejsze, stawianych niejako w imieniu 
współczesnego człowieka.
[…] Zarówno wybór przywołanych tekstów, jak i próby ich 
fragmentarycznej, z uwagi na miejsce [ambona – I.S.], interpre-
tacji mają charakter osobisty, korespondujący z preferencjami 
literackimi mówiącego”80.

W opisywanych materiałach nie zabrakło też ulubionej myśli 
pióra ks. Janusza Stanisława Pasierba, będącej, można odnieść wraże-
nie, swoistym mottem całej twórczości ks. Jerzego Szymika. Śląski 
kapłan przywołuje postać ks. Pasierba w różnych, wręcz skrajnych 
okolicznościach: w homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej sprawo-
wanej w intencji dwóch zmarłych ojców dwóch księży81 (do których 
74  Tenże, O Bogu, który rozdarte zszywa…, dz. cyt., s. 50.
75  Tenże, O tym, że wystarczy kochać. XXIII niedziela zwykła, rok A, [w:] NPBS, s. 50.
76  Tenże, O królowaniu. Uroczystość Chrystusa Króla, rok C, [w:] NPBS, s. 57; tenże, 
O rozdawaniu i wytrwałości, [w:] NPBS, s. 138-139; tenże, O grzechu, [w:] NPBS,  
s. 241.
77  Tenże, O korzeniach miłości, [w:] NPBS, s. 82; tenże, O miłości Boskiej, mocniej-
szej niż śmierć, [w:] NPBS, s. 84-85.
78  Tenże, O kapłaństwie w stylu Jana Chrzciciela, [w:] NPBS, s. 93, 97, 99.
79  Tenże, O tym, dlaczego nadzieja, [w:] NPBS, s. 102; tenże, O kapłaństwie na prze-
łomie tysiącleci…, dz. cyt., s. 165-166, 175-176; tenże, O tym, że życie nie jest z nas, 
[w:] NPBS, s. 193-194.
80  P. Skowronek, „Spotkać się w słowach…”, dz. cyt., s. 266-267.
81  Por. J. Szymik, O tym, dlaczego nadzieja…, dz. cyt., s. 100-102. Pełen empatii 
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– dla podkreślenia swoistości pełnionego przez kapłanów powołania 
– zwróci się bezpośrednio słowami: „Jesteśmy niejako zawodowo 
związani ze śmiercią, z rytuałem pogrzebu, z modlitwą za zmarłych”82; 
„Jesteśmy otrzaskani z umieraniem”83), a także w trakcie jubileuszu 
specjalizującego się w mariologii i ekumenizmie o. prof. Celestyna 
Napiórkowskiego84.

„Zwykł był bowiem Pasierb mawiać: «Jestem przekonany, że 
jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za poziom nadziei 
w świecie»” – powie Szymik w homilii podczas Mszy Świętej 
za zmarłych ojców księży85.

„Jesteśmy – jako Kościół – odpowiedzialni za stan nadziei 
w naszym świecie, za jej poziom i intensywność w życiu ludzi 
nam współczesnych. To myśl, którą na różne sposoby lansował, 
cytowany już wyżej, śp. ks. J. St. Pasierb. To również, jak rozu-
miem i od wielu lat widzę, postawa droga Ojcu Celestynowi, 
naszemu nauczycielowi nie tylko akademickich specjalności”86.

– przypomni Solenizantowi i gościom zgromadzonym 
w kościele lubelskim.

Ulubioną Pasierbową frazę ks. Szymik uzupełni następująco:

„Ja z kolei jestem głęboko przekonany, że walka o nadzieję 
na tym podstawowym, prywatnym polu bitwy, jakim jest 
życie każdego z nas – jest najważniejszą walką, jaką w ogóle 
toczymy”87. Dopiero w innej publikacji, przy innej okazji, autor 
wskazał źródło swojej ulubionej myśli i przywołał ją w pełniej-
szym kształcie: „Jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni nie 

kaznodzieja sam próbuje dać nadzieję, świadomy cierpienia współbraci: „Pa-
miętam, że dla mnie śmierć Taty przeżyta przed siedmioma laty [w roku 1991, 
homilia została wygłoszona w 1998 roku – I.S.] była wydarzeniem koszmarnie 
trudnym” (tamże, s. 100).
82  Tamże.
83  Tamże.
84  J. Szymik, O pojednaniu w cieniu Boga, czyli o Ojcu Celestynie, [w:] NPBS,  
s. 124-130.
85  Tenże, O tym, dlaczego nadzieja…, dz. cyt., s. 100.
86  Tenże, O pojednaniu w cieniu Boga…, dz. cyt., s. 130. Zdanie ks. Pasierba poja-
wia się również w innych pismach ks. Szymika. Por. na przykład: tenże, Teolo-
gia w krainie pepsi-coli. Od teologii-nauki do teologii mądrości, Warszawa 1999, s. 65; 
tenże, O teologii dzisiaj. Zadania, piękno, przyszłość, Pelplin 2006, s. 89.
87  Tenże, O tym, dlaczego nadzieja…, dz. cyt., s. 100-101.
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tylko za aktualny kształt świata, ale i za stan nadziei w świecie, 
za jej poziom w życiu ludzi”88.

Właśnie kazaniom ks. Pasierba poświęcił ks. Szymik osob-
ny, publicystyczny tekst. Zatytułował go: Cisza i Słowo. O kazaniach  
ks. Pasierba89, gdyż słowo kaznodziei – jak będzie przekonywać śląski 
kapłan – potrzebuje wpierw milczenia: „Żeby mówić, trzeba sporo, 
głęboko i często milczeć. Cisza jest drogą do Słowa”90. Pasierb wskazy-
wał: „Skupienie zgęszcza nas w sobie. Bardziej wtedy jesteśmy. Lepiej 
jest milczeć i być, niż gadać i nie istnieć”91. Szymik uwypuklał:

„Słowo profesora jest, widzę to z całą ostrością, «anachroniczne» 
– w najlepszym sensie tego słowa. Teraz, dwadzieścia lat po Jego 
śmierci, «mówi się» i «pisze się» znacznie «szybciej», «neurotycz-
niej», z większym rozedrganiem, ostrzej. I tym samym niedbalej, 
z mniejszym znacznie poczuciem ciężaru i wagi słowa. Prawie 
nie sposób trafić dziś na teksty o podobnym – co Pasierbowe 
– poczuciu smaku, dostojności stylu, poczuciu humoru, połą-
czeniu – w oryginalnie Pasierbowych proporcjach – erudycji, 
homiletycznego i eseistycznego błysku. Cóż to za kazania, refe-
raty, wspomnienia, notki… Za każdym zakrętem słowa, zdania 
czy akapitu, wyłaniają się całe nowe światy godne najgłębszego 
namysłu, wolne od publicystycznej doraźności…”92.

Mimo wspomnianej, bardzo pozytywnie rozumianej anachro-
niczności języka, przedmiotem podziwu w Pasierbowej frazie staje się 
dla Szymika w szczególności jej odkrywczość i świeżość93. Wprawdzie 
w zebranych w tomie Na początku było Słowo homilijnych rozważaniach 
ks. Szymik nieraz podkreślał wagę kapłańskiego milczenia, jednak już 
pobieżna obserwacja pomieszczonych tam tekstów odsłania wszystkie 
cechy języka, o których autor pisał w odniesieniu do Pasierba: widać 
dbałość o słowo, poczucie ciężaru i wagi słowa, poczucie smaku, 
dostojność stylu, poczucie humoru, połączenie erudycji, homiletyczne-
go i eseistycznego błysku; odkrywczość oraz świeżość.
88  Tenże, Piszmy na miarę tego, co dźwigamy, [w:] J.S. Pasierb, Słowo Boże między 
ludźmi, wybór i oprac. M. Wilczek, Katowice 2010, s. 10. Cytat z ks. Pasierba ma 
pochodzić z tomu Skrzyżowania dróg (Pelplin 1994, s. 239).
89  Por. J. Szymik, Cisza i Słowo. O kazaniach ks. Pasierba, [w:] tenże, Poezja i teolo-
gia, t. 2, Katowice 2013, s. 256-261.
90  Tamże, s. 256.
91  Tamże, s. 257.
92  Tamże, s. 257-258.
93  Por. tamże, s. 260.
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W refleksji nad istotą kapłaństwa w homilii prymicyjnej padnie 

zaś definicja kapłana, dla którego słowo stanowi narzędzie wzywania 
do nawrócenia:

„Kapłan to ktoś, kto w taki sposób «wchodzi» w słowo, tak je 
głosi, w taki sposób w nim pracuje, by człowieka, do którego 
jest posłany, nawracać. Czyli zawracać z drogi prowadzącej 
donikąd i kierować na inną – na tę, która wiedzie ku Bogu. 
Ważne to dla kapłana: jeśli się odzywać, to po to, by wzywać 
do nawrócenia – siebie i innych”94.

Uczeń ks. Jerzego Szymika, ks. Tomasz Jaklewicz, przywo-
łując w pamięci swoje pierwsze spotkania z legendarnym dusz-
pasterzem95, podkreśla, że ks. Szymik zburzył jego wyobrażenia 
o kapłanie-legendzie:

„Spodziewałem się – jak to z legendą bywa – czegoś nadzwy-
czajnego. A to było spokojne kazanie! Tak je pamiętam do dziś: 
kazanie bez żadnych fajerwerków, biegania z mikrofonem po 
kościele i tak dalej – tylko spokojny przekaz, bardzo, powie-
działbym, mało ekspresyjny. Taki wówczas obraz księdza 
Szymika w mojej świadomości pozostał”96.

Późniejszy kontakt ks. Jaklewicza i rozwijająca się przyjaźń 
z profesorem umocniła jedynie pierwsze wrażenia:

„Kiedyś też zaprosiłem księdza Szymika na oazę modlitwy, 
którą organizowałem, prosząc go o wygłoszenie konferencji. 
Pamiętam, że miałem podobne jak niegdyś wrażenie, że to, 
co mówi, jest takie zwyczajne. Ja tu czekam znowu na jakieś 
wystrzałowe kazanie słynnego księdza Szymika, a słyszę słowo 
bardzo przemyślane, krótkie, konkretne. Było o różańcu”97.

Z opowiadań mamy ks. Szymika, Salomei Szymik, wynika, że 
zamiłowanie do słowa syn przejawiał już w dzieciństwie – pierwsze 
94  J. Szymik, O kapłaństwie w stylu Jana…, dz. cyt., s. 96.
95  „Znałem najpierw księdza Szymika z legendy. Można tak chyba powiedzieć, 
bowiem w czasach mojej młodości, czyli w latach licealnych, ksiądz Jerzy Szy-
mik był otoczony legendą wyjątkowego duszpasterza, oazowicza. Miał swoją 
ksywkę: «Bazyl». Skąd się wziął ten przydomek? Od Bazyliszka, którego siłą 
był wzrok. Ksiądz Jurek zaś rzekomo mocno się wpatrywał w człowieka”. Serce 
serca. Rozmowy o ks. Jerzym Szymiku z lat 2012-2014. Ksiądz Tomasz Jaklewicz, [w:] 
G. Seifert-Knopik i in. (red.), Sługa naszej radości…, dz. cyt., s. 99.
96  Tamże, s. 100.
97  Tamże.
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kazanie napisał i wraz z mamą poprawiał, ukończywszy 11 lat, na 
przypadający dokładnie w dzień jego urodzin (3 kwietnia 1964 roku) 
konkurs ministrantów98. Tematem kaznodziejskiego debiutu była 
modlitwa. Lektura tekstu dowodzi, że małemu Jurkowi na rok przed 
zamknięciem obrad Soboru Watykańskiego II nieobce były „spraw-
dzone schematy kaznodziejskie”99.

Modlitwa

„Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Najlep-
szym przykładem modlitwy był sam Pan Jezus. On to właśnie 
nauczył nas pięknej modlitwy Ojcze nasz, którą nazywamy 
też Modlitwą Pańską. Pan Bóg w swej nieograniczonej dobroci 
pozwala się nazwać Ojcem naszym, a skoro Bóg nam Ojcem, 
tak my dostępujemy łaski, by się zwać dziećmi Bożymi. Przez 
to Pan Bóg tworzy atmosferę rodzinną, atmosferę miłości, 
dobroci codziennej, by nam łatwiej było zbliżyć się do Niego, 
by łatwiej porozmawiać i poprosić o coś, by szczerzej, serdecz-
niej Mu dziękować.
Czy mamy się modlić tylko po to, by o coś prosić i z kolei 
dziękować? Nie, to nam nie powinno wystarczać. Chociaż 
sam Pan Jezus nas do tego zachęca, kiedy mówi: «Kołaczcie, 
a będzie wam dane, pukajcie, a otworzą wam». A na innym 
miejscu znowu nas zapewnia: «O cokolwiek prosić będziecie 
Ojca Niebieskiego w imię moje, da wam». Czujemy jeszcze 
potrzebę modlitwy chwalebnej, takiej bezinteresownej, która 
dotyczy świętości i majestatu Bożego. Pan Jezus wiele wypo-
wiedzi i cudów podkreślał ku chwale Ojca Niebieskiego. Nawet 
w Modlitwie Pańskiej na początku chwalimy świętość imienia 
Bożego, a później przystępujemy do próśb.
Tak więc modlitwa jest pierwszą potrzebą człowieka. Bo kiedy 
wróg Kościoła może nas pozbawić wszelkich praktyk religij-
nych i nawet sakramentów świętych, to zawsze pozostanie 
nam modlitwa, w której z pokorą i wielką ufnością będziemy 
prosić – nie tylko za nas, ale i za tych, co tej modlitwy najwięcej 
potrzebują. Bo się sami modlić nie umieją, gdyż przykuwa ich 
do siebie materializm tego świata, a jego wielki hałas i bezbożne 

98  Serce serca. Rozmowy o ks. Jerzym Szymiku z lat 2012-2014. Salomea Szymik, [w:] 
G. Seifert-Knopik i in. (red.), Sługa naszej radości…, dz. cyt., s. 42.
99  J. Życiński, Poetycka studnia Jakuba…, dz. cyt., s. 5.
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życie zagłuszają w nich subtelny głos Boży, tak jak nam to 
przedstawia Pan Jezus w przypowieści o ziarnie, które zagłu-
szyły chwasty. Więc pielęgnujmy modlitwę w sobie, by nas Pan 
Jezus nie musiał obudzić i zaraz nam powiedzieć: «Czyście ani 
na chwilę nie mogli czuwać i modlić się ze mną?». Amen”100.

W kwestii pogłębiania przez rosnącego adepta kaznodziejstwa 
pasji związanej z wypowiadanym słowem do historii bez wątpienia 
przejdzie opowiedziana przez panią Szymikową anegdota, w której 
dociekliwy czteroletni Jurek postanowił zaprzestać praktyki odmawia-
nia codziennej modlitwy do czasu, gdy nie dowie się, „kto to jest «wino-
wajec»”101. Ostatecznie jednak we franciszkańskim duchu powrócił do 
modlitwy, „ale nie tak jak wy, ale tak jak wróble”102: „Dziękował za 
udane babki z piasku, za to, że wygrał jego ulubieniec, za każdą drobną 
rzecz, która w przeżytym dniu wydawała mu się ważna”103.
100  Serce serca. Rozmowy o ks. Jerzym Szymiku z lat 2012-2014. Salomea Szymik…, 
dz. cyt., s. 42-43.
101  Tamże, s. 22. Z perspektywy małego Jurka decyzja była jak najbardziej uza-
sadniona: 

„Pewnego dnia – Jurek miał może cztery lata – wracam z pracy, a on 
siedzi sobie na leżance, a na twarzy ma wymalowane takie dziecięce zadowole-
nie z siebie, jakieś poczucie pewności swojej racji. Jednocześnie zapisana jest na 
jego buzi informacja, że coś ważnego się wydarzyło.

W tym momencie wchodzi babcia i oznajmia mi, że z tego synka nic nie 
bydzie:

– Jakie wychowanie, takiego go będziesz miała – mówi.
Zaskoczona tak jednoznaczną oceną, zapytałam, co się tak naprawdę 

stało. Wtedy babcia wyjaśniła, że Jurek zakomunikował jej, iż nie będzie się 
już nigdy modlił. Byłam mocno zaskoczona, bo przecież zawsze chętnie klękał 
z nami do wspólnej modlitwy. Pytam go więc:

– Co, Jureczku, nie będziesz się modlił?
– Nie – odpowiedział tonem grzecznym, ale zdecydowanym.
Cierpliwie i głosem pełnym troski pytam więc dalej:
– Dlaczego postanowiłeś, że nie będziesz się modlił?
– Bo babcia mi mówiła, że kiedy nie będę się modlił, to Anioł Stróż bę-

dzie płakał. A ja właśnie dzisiaj rano się nie pomodliłem i kiedy babcia poszła 
do piwnicy po ziemniaki i kapustę, zdjąłem ze ściany obrazek Anioła Stróża. 
Okazało się, że on wcale nie był mokry. A w takim razie babcia mnie ocyganiła. 
Pytałem też babcię, kto to jest «winowajec». I ona nie umiała mi na to pytanie 
odpowiedzieć. Kazała mi tylko robić, co kożom i pasuje. I jeszcze, że mom rzykać 
tak, jak ona mi koże. I, mamo, dopóki się nie dowiem, kto to jest «winowajec», 
modlić się nie będę”. Tamże, s. 21-22. 
102  Tamże, s. 23. 
103  Tamże. Był to bezpośredni efekt matczynych starań pani Szymikowej:
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Autorka niniejszego tekstu pisała niegdyś o języku teologii 

ks. Jerzego Szymika, w której, jak twierdzą recenzenci, zaskakują oraz 
prowokują

„Emil [mąż pani Salomei, ojciec Jurka – I.S.] przyszedł z pracy i opo-
wiadam mu całe zajście. Mąż nie mógł wyjść ze zdumienia i chyba też nie 
bardzo wiedział, co z tym fantem zrobić. Wieczorem klęczymy przy łóżku, 
modlimy się, a nasz synek: leży sobie, rączki za głową, nóżką podtupuje, zaś 
modlitwę rodziców ignoruje zupełnie. Tydzień mija, synek się nie modli, mijają 
kolejne dni – to samo. Idzie w zaparte.

Ja codziennie przed pracą idę na Mszę Świętą i proszę Matkę Boską: «Mat-
ko Boska, pomóż mi coś z tym synkiem zrobić, bo przecież nie dam mu klapsa 
za to, że się nie modli, wszak wiem, że przyniosłoby to efekt wręcz odwrotny. 
Pomóż mi Ty, bo ja nie wiem, jak zareagować, jak do niego przemówić?».

Modliłam się, prosiłam, ale też codziennie nosiłam go okrakiem na sobie 
pod góreczkę, w kierunku naszych sąsiadów Baronów i śpiewałam mu. To był 
swoisty rytuał naszego pożegnania dnia. W zależności od pory roku śpiewa-
łam mu różne pieśni religijne. Szczególnie podobała mu się pieśń Chwalcie łąki 
umajone. Już wtedy chyba wylazowoł z niego poeta.

I kiedy tak sobie pewnego dnia chodziliśmy, a była już jesień, opowiada-
łam mu o zachodzącym słońcu, przyglądaliśmy się rozłożystej koronie kaszta-
nowca, nad którym jaśniała zorza. Z tej rozgałęzionej korony roznosił się hała-
śliwy śpiew ptaków. Były ich tam dziesiątki. Jurek nagle pyta:

– Mamo, dlaczego te wróble tak larmują? Co one tam robią?
W tym momencie jakby mnie coś tchnęło i mówię:
– Synku, one nie larmują, one się modlą. Widzisz, wszystko, co żyje, modli 

się. Te wróble dziękują, że mają gniazdka, że tam się spotkały z mamą i tatą, 
dziękują, że mogą w koronie tego drzewa znaleźć miejsce na sen. I one za to 
wszystko Bogu dziękują. A teraz popatrz, Jureczku, na tego beczącego baran-
ka. Wiesz, co robi? On się najadł, teraz idzie do chlewika spać i tym beczeniem 
też Panu Bogu dziękuje i w ten sposób się modli. Kurki gdaczą, maciejki otwie-
rają się i pachną – wszystko to się modli, każde stworzenie swoim językiem. 
A wiesz, synku, kto się nie modli? Źli ludzie i dzieci, które nie chcą się modlić. 

W tym momencie zaległa cisza. Cichutko, ani słowa. Po chwili pojawił 
się błysk w jego oku i natychmiast chciał wracać do domu. Zjadł szybko kola-
cję, kąpiel, piżama i na swój tapczanik – wszystko w błyskawicznym tempie.  
Nigdy nie był taki szybki. 

– Mama, ja się dzisiaj będę modlił – mówi, klękając. – Ale nie tak jak wy, 
ale tak jak wróble. 

I tak się później modlił, jak wróble. Dziękował za udane babki z piasku, 
za to, że wygrał jego ulubieniec, za każdą drobną rzecz, która w przeżytym 
dniu wydawała mu się ważna. Jak oni później wspólnie z Bożenką [siostrą ks. 
Jerzego – I.S.] pięknie się modlili! Właśnie Jurek uczył Bożenkę modlitwy. On 
się bardzo nią opiekował, chociaż niekiedy ją też do drzewa przywiązał jako 
Indiankę (śmiech). Ale kiedy uczył ją się modlić, to my z Emilem, obserwując 
ich, stwierdziliśmy – wysiadamy...”. Tamże, s. 22-23.
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„obrazowość i barwność, jędrność i świeżość wymowy, urucha-
miająca wyobraźnię, bo bogato – i oryginalnie – stosowana, 
interpunkcja; podobnie jak iście wirtuozowska prezentacja 
teologicznych przestrzeni”104,

zaś

„obok wyznaczników charakterystycznych dla naukowej 
wypowiedzi – profesjonalizmów, nie wyłącznie teologicznych 
– w tekstach napotkać można kolokwializmy, regionalizmy 
oraz liczne frazeologizmy potoczne”105.

Nie inny jest też styl Szymikowych homilii, kazań, konferencji, 
notatek na ambonę. Jego pełniejsza lingwistyczna (czy teolingwistyczna) 
analiza przekracza wszak ramy tej publikacji.

Dopiero wówczas – po przeprowadzeniu odrębnego, bardziej 
wyczerpującego i nieco inaczej ukierunkowanego językoznawczego 
namysłu poświęconego aktywności ks. Jerzego Szymika w zakresie 
przepowiadania słowa Bożego – można by dokonać próby udzielenia 
odpowiedzi na pytanie, czy pomieszczone w zbiorze Na początku było 
Słowo teksty są „propozycją nowego języka kaznodziejskiego (homilij-
nego)”106. W tym zaś miejscu należałoby jedynie dodać, że pojawiające 
się nieraz w Szymikowych tekstach fragmenty liryki oraz liczne środki 
wyrazu artystycznego stanowią aż nazbyt przekonujący dowód, iż 
kazanie można wygłosić również stylem poetyckim.

Intuicję tę potwierdzają spostrzeżenia Piotra Skowronka. Wnio-
ski z jego głównie literackich poszukiwań, prowadzonych jednak także 
w obrębie tomu Na początku było Słowo, uwypuklają jeden z najważniejszych 
rysów analizowanej publikacji. Zdaniem badacza owe poetyckie konteksty 
Szymikowych tekstów homilijnych zdają się stanowić próbę włączenia się 
autora w trwający dziś w Kościele „proces odnowy językowej”107.

104  I. Skrobak, Język teologii na trzecie tysiąclecie w „mostotwórczym” projekcie  
ks. Jerzego Szymika, „Język. Religia. Tożsamość”, t. 2, 2008, s. 35.
105  Tamże.
106  Nawiązuję do opinii abpa Alfonsa Nossola, który w recenzji rozprawy habi-
litacyjnej ks. Szymika na temat Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego 
Czesława Miłosza pisał: „Propozycja nowego języka teologicznego (jędrność, 
barwa, nowe zwroty akomodowane z różnych, pozateologicznych dziedzin 
wiedzy). Język prowadzonego tu wywodu «pulsuje» nieustannie metaforą, do 
maksimum przesycony jest znaczeniem (-ami). Metoda dyskursu niecodzien-
na, finezyjna w wielu partiach tekstu”. A. Nossol, „Śląskie Studia Historyczno-
-Teologiczne”, t. 30, 1997, s. 356.
107  P. Skowronek, „Spotkać się w słowach…”, dz. cyt., s. 267. Interpretujący przypo-
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„Taki kształt obcowania z poezją w przestrzeni homilii, w prze-
strzeni dialogu z wiernymi, którego podstawowym zadaniem 
jest poszerzanie horyzontu wiary, wydaje się czytelnie uobec-
nić jedną z myśli, realizowanej z pełną konsekwencją zwłaszcza 
w twórczości eseistycznej i poetyckiej ks. Szymika. Jej podsta-
wową treścią jest myślenie o sztuce, bliżej o literaturze, zwłasz-
cza poezji, jako o miejscu najszerzej rozumianych rozważań 
o Bogu. Ukazanie niejako praktycznej realizacji tego zamiaru, 
przybliżenie owego obrazu twórczości poetyckiej słuchaczom 
homilii jest niewątpliwie próbą zwrócenia uwagi na niezmier-
nie interesującą pod tym względem materię współczesnej 
poezji polskiej, w której autor porusza się z wielką swobodą. 
Zadanie to ma niewątpliwie jeszcze jeden aspekt, a mianowicie 
pozwala na odświeżenie języka homilii”108.

Trudno się z zacytowaną uwagą nie zgodzić. Reasumując tę 
refleksję, należy podkreślić to, co już nieraz było tutaj zaznaczane. Jako 
kaznodzieja ks. Jerzy Szymik ma głęboką świadomość podobieństwa 
funkcji i znaczenia każdego ludzkiego słowa (tak kaznodziejskiego, jak 
i literackiego czy potocznego, choć każdego inaczej, z zachowaniem oczy-
wistej teo-ontologicznej proporcji) do słowa Boga109. Przy okazji odwoła-
nia do biblijnej sceny, w której Adam nadaje nazwy stworzeniom, autor 
wytłumaczy, że najważniejsza i najbardziej teologiczna funkcja ludzkiego 
słowa sprowadza się – poprzez nazywanie właśnie – do służby istnieniu:

„Dla doprecyzowania tej myśli posłużę się genialnym cztero-
wierszem naszego śląskiego poety doby romantyzmu, Josepha 
von Eichendorffa. Utwór nosi tytuł Czarodziejska różdżka (Wuen-
schelrute) i podaję go w moim przekładzie:
  «W rzeczach wszystkich pieśń uśpiona
  Śni o śpiewie w ciszy snów.
  Świat czarowną pieśń wykona,
  Gdy go zbudzisz magią słów».
Oto świetna ilustracja kreatywnej mocy poetyckiego słowa. 
Jest ona – raz jeszcze powtarzam: z zachowaniem wszelkiej 
proporcji – analogiczna do mocy adamowego słowa w scenie 

mina przy tej okazji o sygnalizowanej przez ks. Szymika „potrzebie przywracania 
słowu wartości” i odpowiedzialności za słowo (tamże, s. 267-268) czy po prostu – 
mówiąc słowami samego autora nieco ogólniej – o „dowartościowaniu słowa w sfe-
rze religijnej” (J. Szymik, O pszczołach, czyli o tym, czy i co czytać, [w:] NPBS, s. 189).
108  P. Skowronek, „Spotkać się w słowach…”, dz. cyt., s. 267.
109  Por. J. Szymik, O Słowie i słowie…, dz. cyt., s. 32.
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z rajskiego ogrodu (Rdz 2,19-20), kiedy to «ulepiwszy z gleby 
wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan 
Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką 
on da im nazwę (…). I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu 
bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu 
(…)». Nazwane – rzeczy i zwierzęta – dopiero i naprawdę SĄ, 
obudzone ze snu nieistnienia. Oto najważniejsza i najbardziej 
teologiczna funkcja ludzkiego słowa: służyć istnieniu, czyli 
Temu, który Jest i który wypowiada Słowo Życia. Oto mistyka 
pokrewieństwa słowa i Słowa: nazywając – służyć życiu”110.

Ze świadomości owych pokrewieństw słowa i Słowa, związ-
ków niejednokrotnie na kartach tego opracowania przywoływanych, 
płyną trzy wnioski, które zaadresować można i trzeba nie tylko do 
głosicieli Bożego słowa – aktywnych „w sferze kaznodziejsko-kate-
chetycznej”, lecz również to każdego użytkownika języka, jakże często 
wsłuchującego się w przesłanie Słowa:

„Wniosek pierwszy
Czytać. Czytać stronice pożywne, które będą rzeźbiły formę 
i treść naszych słów. Pracować (czytając, pisząc) nad własnym 
warsztatem słowa. […]
Wniosek drugi
Nie lekceważyć słowa, nie pogardzać odbiorcą naszego (a przez 
tajemnicę naszej posługi Bożego przecież!) słowa. Ma on prawo 
do ziarna, nie wolno go zasypywać plewami. […]
Wniosek trzeci
Czerpać radość, dumę i entuzjazm z faktu, że możemy służyć 
Bogu w przestrzeniach słowa. Bądźmy prości, strzeżmy się 
pychy: jesteśmy tylko ludźmi, a nadmierny perfekcjonizm jest 
chorobą. Nasze słowo nigdy nie osiągnie doskonałości Słowa, 
choć ku niemu cierpliwie rośnie. Jest niepojętym darem Boga, 
że możemy prowadzić siebie i nasz świat przez słowo ku 
Słowu…”111.

W kazaniu O rozmawianiu czytamy natomiast zdanie (motto 
artykułu), które mogłoby stanowić puentę powyższej recepty (prze-
pisu): „Powiada gdzieś Pismo, że mistrzostwo w byciu człowiekiem 
poznać po obchodzeniu się z językiem”112.

110  Tamże.
111  Tamże, s. 32-33.
112  J. Szymik, O rozmawianiu…, dz. cyt., s. 35-36.
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Język kaznodziei. O roli słowa w przepowiadaniu słowa Bożego na 
przykładzie tekstów homilii, kazań, konferencji i notatek na ambonę 

księdza Jerzego Szymika ze zbioru
Na początku było Słowo

Streszczenie
Opracowanie niniejsze – przygotowane na bazie analizy 

tekstów homilii, kazań, konferencji i notatek na ambonę prezbitera 
archidiecezji katowickiej i profesora nauk teologicznych ks. Jerzego 
Szymika – ukazuje przede wszystkim rolę, jaką w przepowiadaniu 
słowa Bożego odgrywa słowo. En passant znajdują się tu także, skupio-
ne wokół pierwszej części tematu artykułu, uwagi natury ogólnej 
o języku polskiego kaznodziejstwa, stanowiące przyczynek do inter-
dyscyplinarnych badań nad teologią Słowa i teologią słowa. Ksiądz 
Szymik dowodzi, że kluczem do zrozumienia istoty człowieczeństwa 
jest język. Sam słynie (również jako poeta) z wyjątkowego, oryginalne-
go warsztatu językowego. Wagę właściwego wyrazu przepowiadane-
go słowa Bożego (należytego wypowiedzenia ewangelicznego orędzia) 
uwydatnia już sam tytuł źródła: opublikowanego w 2004 roku zbioru 
60 tekstów homilijnych ks. Jerzego Szymika Na początku było Słowo. Ich 
analiza uwzględnia szerszy kontekst wyrażonych w słowie aktywności 
światowej sławy chrystologa (m.in. członka Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej w latach 2004-2014).

Słowa kluczowe: Jerzy Szymik, homilia, homiletyka, kazno-
dziejstwo, teologia Słowa, język religijny, doświadczenie religijne.
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Language of the Preacher. On the Role of the Word in the Proclamation 
of God’s Word on the Example of Homily Texts, Sermons, Conferences 

and Pulpit Notes of Father Jerzy Szymik from the Collection 
In the Beginning Was the Word

Abstract
This study – prepared on the basis of an analysis of homily 

texts, sermons, conferences and pulpit notes of Fr. Jerzy Szymik who 
is a priest of the Archdiocese of Katowice and professor of theological 
sciences – aims, first of all, at showing the role of the word played in the 
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preaching of the Word of God. En passant, it will also contain general 
comments on the language of Polish preaching, which are a contribu-
tion to interdisciplinary research on theology of the Word and theology 
of the word. Father Szymik proves that language is the key to under-
standing the essence of humanity. He is famous (also as a poet) for his 
unique, original language competence. The importance of the proper 
expression of God’s prophesied word (proper saying of the Gospel 
message) is already emphasized by the source of the title itself: a collec-
tion of 60 homily texts of Fr. Jerzy Szymik In the Beginning Was the Word 
published in 2004. Their analysis takes into account the broader context 
in the words of the activities of the world-famous Christologist (being, 
among others, a member of the International Theological Commission 
in 2004-2014).

Keywords: Jerzy Szymik, homily, homiletics, preaching, theol-
ogy of the Word, religious language, religious experience.
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