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Pięciolecie pontyfikatu papieża Franciszka (2013-2018) w poezji
i prozie. Wstęp do antologii literackiej
Zadanie napisania krótkiego a zarazem pełnego wstępu do antologii literackiej poświęconej pięcioleciu pontyfikatu papieża Franciszka (2013-2018), czyli Jorge Mario Bergoglio (ur. 17 grudnia
1936 w Buenos Aires w Argentynie), jest w zasadzie niewykonalne, z uwagi na jego dość bogaty dorobek papieski. Dlatego z uwagi na ograniczone ramy tekstu można tylko zasygnalizować pewne podstawowe kwestie. Pierwszy papież-Argentyńczyk w dziejach
Kościoła to nie tylko pierwszy papież-Latynos, ale i pierwszy papież
z półkuli południowej, a nadto pierwszy papież z półkuli zachodniej.
Franciszek to również pierwszy od niepamiętnych czasów (czyli od
ponad dwunastu stuleci) papież spoza Europy.
Byli wszak wcale liczni papieże z Azji (urodzeni na tym kontynencie, poniżej dla jasności obrazu podano miasta, prowincje lub kraje
urodzenia i lata panowania) – jak np. 1) św. Piotr (ur. w Betsaidzie
w Galilei, w Cesarstwie Rzymskim, kierujący Kościołem w latach
ok. 33-64 r. po Chr.), 2) Ewaryst (ur. w Betlejem w Judei/Palestynie w Cesarstwie Rzymskim, pontyfikat 97-105 r. po Chr.), 3) Anicet (ur. w Hims w Syrii w Cesarstwie Rzymskim, pontyfikat w latach 155-166 r. po Chr.), 4) Teodor I (ur. w Jerozolimie w Judei/Palestynie w Cesarstwie Bizantyńskim, pontyfikat 642-649 r. po Chr.),
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5) Jan V (ur. w Syrii jeszcze w Cesarstwie Bizantyńskim, pontyfikat 685-686 r. po Chr.), 6) Jan VI (ur. w Efezie w Cesarstwie Bizantyńskim, pontyfikat 701-705 r. po Chr.), 7) Syzyniusz (ur. w Syrii,
uprzednio w Cesarstwie Bizantyńskim, następnie już w imperium
arabskim, krótki pontyfikat w 708 r. po Chr.), 8) Konstantyn (ur.
w Syrii w imperium arabskim, pontyfikat w latach 708-715 po Chr.),
9) Grzegorz III (ur. w Syrii w imperium arabskim, pontyfikat w latach 731-741 po Chr.). Ten ostatni papież nie-Europejczyk panował
na Stolicy Piotrowej w VIII wieku, czyli bardzo dawno, w czasach,
kiedy nie istniało jeszcze Państwo Polskie.
Ojciec Święty Franciszek jest też pierwszym od ponad pięciu stuleci papieżem hiszpańskojęzycznym, nie licząc tu Hiszpana – antypapieża Benedykta XIII (Pedro de Luna, pontyfikat w latach 13941417) oraz papieży Kaliksta III (Alfonso de Borja, panował w latach
1455-1458) i Aleksandra VI (Rodrigo de Lanzòl-Borgia, pontyfikat
1492-1503) rodem z obecnej Hiszpanii w późnym średniowieczu.
Już samo to zestawienie owych niezwykłych faktów w kontekście
papieża Franciszka wprawia nas o zawrót głowy, ile to „pierwszych
razów” lub „rzadko spotykanych faktów” zaistniało w Kościele za
sprawą owego pamiętnego konklawe w marcu 2013 r.
Do niezwykłości należy także to, że poprzedni papież – Benedykt
XVI (Józef Ratzinger, ur. w 1927 r.) nadal żyje podczas pontyfikatu
swego następcy – Franciszka, co jest ewenementem w dziejach Kościoła (nie licząc krótkiego stosunkowo okresu późnośredniowiecznego, gdy jednocześnie panowali papieże i antypapieże).
Postać każdego papieża, w szczególności Ojca Świętego wywodzącego się nie tylko z dalekiego kraju, ale jak sam o sobie powiedział „gdzieś z końca świata”, wyrasta ponad każdą literaturę, także
tę najwyższych lotów, a cóż powiedzieć o tekstach wierszowanych
przez zwykłych tzw. „zjadaczy chleba”. Następca św. Piotra w Rzymie, a zarazem następca Jezusa Chrystusa w Kościele Powszechnym,
czyli Katolickim jest postacią, która wymyka się wszelkim prostym
ujęciom, utartym schematom, banalnym szablonom tzw. ‘watykanistów’, dziennikarskiej sztancy, tym bardziej, że można ujmować
jego dorobek od wielu różnych stron. Dla nas – ludzi wierzących,
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dla nas – katolików, a także dla osób niewierzących, pozostających
daleko poza Kościołem, poza chrześcijaństwem i poza jakąkolwiek
religią – papież Franciszek jawi się zawsze nieco inaczej. Ma w sobie pewną specyfikę, dozę spontaniczności, bezpośredniości, szczerości, serdeczności, życzliwości do ludzi, a nawet odwagi, aby przeciwstawić się stereotypom na temat papieża i Kościoła. W pewnym
sensie dlatego pozostaje jakiś tajemniczy, do końca nieuchwytny...
Oczywiście papież nie działa sam, ma do dyspozycji kolegium
biskupie, Kurię Rzymską, wielu wybitnych teologów na świecie.
Nie jest sam, bo Kościół to wspólnota wiernych świeckich i duchownych. Ogłoszone przez niego dokumenty papieskie mają zatem wagę dokumentów Kościoła, wypracowanych wspólnie, kolegialnie, a nie są to jego prywatne, indywidualne wypowiedzi osobiste. Mamy do czynienia z nauczaniem Matris Ecclesiae (Matki-Kościoła), czyli tzw. Magisterium.
Do owego Magisterium Kościoła Katolickiego za pontyfikatu
Franciszka, jak dotąd (piszę te słowa 19 X 2017 r.) zalicza się dwie
encykliki: 1) Lumen fidei (Światło wiary) (wyd. 5 lipca 2013), korzystającą obficie z dorobku (szkiców) Benedykta XVI, nadto 2)
Laudato si’ (Pochwalony bądź) (24 maja 2015), która jest zupełnie „samodzielnym” dziełem papieża-Argentyńczyka o relacji Boga,
człowieka i przyrody.
Ponadto papież Franciszek ogłosił dotąd dwie adhortacje apostolskie: 1) Evangelii gaudium (Radość Ewangelii) (24 listopada 2013),
2) Amoris Laetitia (Radość miłości) (19 marca 2016), które zostały
wypracowane przez synody biskupów.
Ojciec Święty Franciszek wydał liczne tzw. Motu propria (dokumenty o charakterze organizacyjno-prawnym): 1) Sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale (O jurysdykcji sądowej Państwa Watykańskiego w sprawach karnych) (11 lipca 2013), 2) Per la prevenzione ed il contrasto
del riciclaggio del finanziamento del terrorismo (W sprawie zapobiegania i przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i upowszechnianiu broni masowego rażenia) (8 sierpnia 2013),
3) Approvazione del nuovo statuto dell’Autorità di Informazione
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Finanziaria (O zatwierdzeniu nowego statutu Urzędu Wywiadu Finansowego) (15 listopada 2013), 4) Fidelis dispensator et prudens
(Rządca wierny i roztropny) (24 lutego 2014), 5) Trasferimento della Sezione Ordinaria dell’Amministrazione del Patrimonio della
Sede Apostolica alla Segreteria per l’Economia (Przeniesienie zwyczajnej sekcji Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej do Sekretariatu Gospodarki) (8 lipca 2014), 6) Statui dei nuovi Organismi Enonomici (Statut nowych organizmów klasy ekonomicznej) (22 lutego
2015), 7) Sulla Revisione dello Statuto del Fondo Pensioni Vaticano
(29 maja 2015), 8) Istituzione della Segreteria per la Comunicazione
(27 czerwca 2015), 9) Mitis Iudex Dominus Iesus (15 sierpnia 2015),
10) Mitis et misericoris Iesus (15 sierpnia 2015), 11) De concordia
inter Codices (31 maja 2016), 12) Istituzione del Dicastero Per i Laici, La Famiglia e La Vita (4 czerwca 2016), 13) Come Una Madre
Amorevole (4 czerwca 2016), 14) I beni temporali (4 lipca 2016),15)
Con cui si istituce il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (15
sierpnia 2016), 16) Istitutice il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (17 sierpnia 2016), 17) Sanctuarium in Ecclesia
(11 lutego 2017), 18) Maiorem hac dilectionem (11 lipca 2017), 19)
Magnum principium (3 września 2017), 20) Summa familiae cura (8
września 2017). Wszystkie owe ‘motu priopria’ mają wagę kościelnych dokumentów organizacyjno-administracyjnych.
Papież Franciszek ogłosił także jak dotąd wiele tzw. konstytucji apostolskich (wymieniam tu tylko niektóre): 1) Quo firmiores (1
maja 2013), 2) Quo aptius spirituali (23 grudnia 2013), 3) Patrimonium Ecclesiarum (23 grudnia 2013), 4) Cum ad aeternam (konstytucja apostolska dla Kościoła w Indiach) (28 grudnia 2013), 5)
Cum ad aeternam (konstytucja apostolska dla Kościoła w Nigerii)
(18 marca 2014), 6) Attenta deliberatione (12 maja 2014), 7) Quo
aptius (12 maja 2014), 8) Christi voluntate (9 czerwca 2014), 9) Ad
totius dominici gregis (25 czerwca 2014), 10) Undecim abhinc annos (11 lipca 2014), 11) Contemplationi faventes (23 października 2014), 12) Inter eximias (6 listopada 2014), 13) Cum ad provedenham (22 grudnia 2014), 14) Multum fructum (19 stycznia 2015),
15) Quae Maiori (19 stycznia 2015), 16) Vultum Dei quaerere (29
czerwca 2016) itd.
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Ojciec Święty Franciszek ogłosił również bullę pt. Misericordiae vultus (Twarz miłosierdzia) (11 kwietnia 2015) oraz kilka tzw.
listów apostolskich: 1) A Tutti I Consacrati (Świadkowie radości)
(21 listopada 2014), 2) Litterae apostolicae quibus sanctus Gregorius Narecensis Doctor Ecclesiae universalis renuntiatur (Ogłoszenie św. Grzegorza z Nareku doktorem Kościoła) (12 kwietnia 2015),
3) Misericordia et misera (Miłosierdzie i nieszczęśliwa) (20 listopada 2016). Ponadto opublikował dekret pt. De peracta Canonizatione
Aequipollenti Beata Mariae ab Incarnatione (3 kwietnia 2014) i reskrypt pt. Sul compimento e l’osservanza della nuova legge del processo matrimoniale (7 grudnia 2015) oraz list pt. Iuvenescit Ecclesia (15 maja 2016).
Papież Franciszek ogłosił także kilka statutów: 1) Statuto del Dicastero Per i Laici, La Famiglia E La Vita (Statut Dykasterii dla Laikatu, Rodzina i Życie) (4 czerwca 2016), 2) Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (Statut Dykasterii Służby dla Rozwoju Człowieka Integralnego) (17 sierpnia 2016),
3) Statuto della Segreteria per la Comunicazione (Statut dla Sekretariatu Komunikacji) (6 września 2016), 4) Statuto della Pontificia
Accademia per la Vita (Statut dla Papieskiej Akademii Życia) (18
października 2016). Statuty mają rangę dokumentów prawno-normatywnych.
Jak na pięć lat pontyfikatu – to całkiem spory dorobek dokumentalny, zapisany i wydany z podpisem jednego papieża, czyli zupełnie nieźle. Do tego trzeba dodać coniedzielne katechezy na Anioł
Pański, środowe katechezy dla wiernych, liczne przemówienia we
Włoszech i poza granicami Włoch podczas papieskich podróży apostolskich. Wspomnieć należy także o częstej aktywności papieża
na Twitterze i jego liczne tzw. twitty, czyli po polsku pisząc – tzw.
‘ćwierki’, ‘ćwierkanie’, tzn. krótkie wypowiedzi, na kilka linijek
każda, z których można by zebrać wiele tomów (częściowo już wydano, także po polsku).
Swoiste ‘przekraczanie granic tradycji’ przez papieża Franciszka miało miejsce wielokrotnie. Np. 27 kwietnia 2014 jako pierwszy
w historii papież dokonał kanonizacji dwóch swoich poprzedników
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(papieży Jana XXIII i Jana Pawła II). Natomiast dnia 12 lutego 2016
na Kubie jako pierwszy w dziejach papież (biskup „Pierwszego
Rzymu”) spotkał się patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem
I (czyli biskupem tzw. „Trzeciego Rzymu”, bo ‘Moskwa’ w sensie
tradycji chrześcijańskiej uważa się za Trzeci Rzym, zaraz po „Drugim Rzymie”, czyli Konstantynopolu [obecnie: Istambuł]).
Warto wymienić dotychczasowe zagraniczne podróże apostolskie
papieża Franciszka 1) 22−29 lipca 2013 Brazylia; 2) 24−26 maja
2014 Jordania, Palestyna, Izrael; 3) 14−18 sierpnia 2014 Korea Południowa; 4) 21 września 2014 Albania; 5) 25 listopada 2014 Francja; 6) 28−30 listopada 2014 Turcja; 7) 12−19 stycznia 2015 Sri
Lanka, Filipiny; 8) 6 czerwca 2015 Bośnia i Hercegowina; 9) 5−13
lipca 2015 Ekwador, Boliwia, Paragwaj; 10) 19−28 września 2015
Kuba, Stany Zjednoczone; 11) 25−30 listopada 2015 Kenia, Uganda, Republika Środkowoafrykańska; 12) 12−17 lutego 2016 Kuba,
Meksyk; 13) 16 kwietnia 2016 Grecja; 14) 24−26 czerwca 2016 Armenia; 15) 27−31 lipca 2016 Polska; 16) 30 września − 2 października 2016 Gruzja, Azerbejdżan; 17) 31 października − 1 listopada 2016 Szwecja; 18) 28−29 kwietnia 2017 Egipt; 19) 12−13 maja
2017 Portugalia; 20) 6−11 września 2017 Kolumbia; 21) 27 listopada – 2 grudnia 2017 Bangladesz, Mjanma (dawna Birma); 22) 15–21
stycznia 2018 Chile, Peru. Jak na pięć lat pontyfikatu – dwadzieścia
dwie podróże apostolskie, ponad trzydzieści państw, czyli bardzo
dużo niezwykle intensywnych pielgrzymek papieskich.
Życie papieża Franciszka doczekało się także dokumentów innego rodzaju – w postaci filmowej. Papież ten, podobnie jak Jan Paweł II, wkroczył już do pop-kultury. Świadczą o tym dość liczne filmy dokumentalne lub fabularne (fabularyzowane dokumenty), a nawet seriale na jego temat, poświęcone jego osobie. Wymienić można
chociażby takie produkcje filmowe, jak np. Franciszek, jezuita (serial biograficzny z 2015 r.), Franciszek (film biograficzny z 2015 r.),
Beyond the Sun (Poza słońcem) (film fabularny z 2017 r.). W tym
ostatnim filmie, którego fabuła dotyczy perypetii pewnej grupy nastolatków, pierwszy raz w dziejach Kościoła papież zagrał samego
siebie w filmie fabularnym, tj. Franciszek zagrał... Franciszka.
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W końcówce filmu papież skierował przesłanie do młodzieży. Ciekawostką jest to, że imię papieża Franciszka wymieniono w obsadzie filmu w tzw. czołówce.
Literaci w antologii w swoich tekstach ukazują rozmaite aspekty
życia Franciszka, swoje odczucia, emocje, przemyślenia, refleksje,
pomysły na temat obecnej Głowy Kościoła. Z pewnością warto pochylić się nad tym almanachem papieskim, swoistą ‘Franciszkową’
antologią literacką, poświęconą jednej osobie – aktualnemu Biskupowi Pierwszego Rzymu. Wiele z owych tekstów na pewno cechuje
się wysoką jakością, trzeba mieć taką nadzieję, wszystkie natomiast
są świadectwem osobistej relacji do ‘papieża z końca świata’, który
w jakimś sensie przypomina nam swoją spontanicznością, otwartością, żywiołowością, pomysłowością, serdecznością – naszego polskiego ‘papieża z dalekiego kraju’ – Jana Pawła II.
Wydawnictwo św. Macieja – jak zawsze nie zawodzi. Jego niestrudzony Redaktor – Edward Przebieracz również, jak zawsze, staje
na wysokości zadania, tak samo jak kiedyś publikował almanachy,
antologie dotyczące Jana Pawła II, np. na 25. rocznicę jego pontyfikatu (Ojcu Świętemu Almanach poetycki, Tarnowskie Góry 2003),
tak obecnie odnawia tę dobrą tradycję – wydając zbiór tekstów na
temat papieża Franciszka. Piąta rocznica to też wszak już mały jubileusz. Obecna książka jawi się zatem jako publikacja jubileuszowa.
Pozostaje życzyć czytelnikom ciekawej lektury, a autorom – udoskonalenia własnego warsztatu i rozwinięcia wyobraźni do kolejnych, miejmy nadzieję, przyszłych, nowych, jeszcze lepszych publikacji w ramach cyklu „papieskiego”. Przypomnieć należy, że żyje
jeszcze papież Benedykt XVI, który w 2017 r. obchodził 90. urodziny. On także może być nadal natchnieniem dla literatów i frapującym
tematem niejednej antologii czy almanachu. Żyjemy w bardzo ciekawych, niepospolitych czasach u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Może tylko poetki i poeci swoją intuicją są w stanie uchwycić ową niezwykłość „czasów i chwil” i ogarnąć je swoją wyobraźnią.
Czy udźwigną temat „papieski”? To się okaże. Otwórzmy księgę...
dr Marek Mariusz Tytko − Uniwersytet Jagielloński
Kraków, 19 X 2017 r.
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