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Poezje o tematyce papieskiej

   Tom pt. Habemus Papam:almanach literacki pod redakcją Edwarda 
Przebieracza (Wydawnictwo św. Macieja Tarnowskie Góry 2013) jest 
piątym zbiorem utworów (wierszy lub prozy), który ów zasłużony ślą-
ski almanachista (antologista) przygotował do druku w ciągu minionej 
dekady, dokonując wyboru utworów i redagując teksty różnych auto-
rów powstałe na temat Papieża Jana Pawła II. W bieżącym roku – dwa 
tysiące trzynastym – redaktor Edward Przebieracz obchodzi okrągły 
jubileusz – dziesięciolecia układania „papieskich” zbiorów. Trzeba 
przypomnieć krótko dzieje owych „papieskich”, Przebieraczowskich 
pięciu almanachów minionych dziesięciu lat (2003-2013).
   Pierwszym – wydanym jeszcze za życia Jana Pawła II – był zbiór 
wierszy różnych autorów polskich pt. Ojcu Świętemu: almanach 
poetycki (wyd. „Łamigłówek Religijny”, Czekanów 2003). Druga taka 
tematyczna „papieska” książka zbiorowa z tekstami wielu twórców 
ukazała się już po śmierci papieża i nosiła tytuł Żegnamy Ojca Świę-
tego: almanach (wyd. „Łamigłówek Religijny”, Czekanów 2005).  
Trzecią „papieską” pozycją pod redakcją E. Przebieracza była książka 
zbiorowa pt. Pamiętamy Ojcze Święty: almanach (wyd. „Łamigłówek 
Religijny”, Tarnowskie Góry 2008), czwartą natomiast tego typu edy-
cją utworów różnych autorów na temat Jana Pawła II stał się zbiór pt. 
Ty wskazałeś drogę do miłości: almanach (Wydawnictwo św. Macieja 
Apostoła, Tarnowskie Góry 2010). Obecny, piąty już almanach, który 
Państwo trzymają właśnie w ręku, kontynuuje tę poetycką tradycję 
„papieską” tak pieczołowicie podtrzymywaną na Górnym Śląsku 
przez znanego redaktora i wydawcę w jednej osobie.
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   Wszystkie dotychczasowe, wspomniane tu cztery almanachy na te-
maty „papieskie” charakteryzował, co jest zrozumiałe samo przez się, 
zróżnicowany poziom utworów: od wierszy słabych (grafomańskich) 
i średnich, ‘przeciętnych’, po nierzadko dobre a nawet sporadycznie 
bardzo dobre, znakomite „perełki” literackie. Taki to urok mają al-
manachy przygotowywane, co prawda, niezwykle pieczołowicie od 
strony redakcyjnej, ale mające tę specyfikę, że swoje wiersze może    
w nich zaprezentować każdy. Przyjęcie takiej „otwartej” formuły skut-
kuje oczywiście tym, że uczestniczą w owych almanachach twórcy             
o bardzo zróżnicowanych poziomach autorskich umiejętności warszta-
towych i w konsekwencji – zbiory charakteryzuje bardzo rozciągnięta 
skala formalnego poziomu poetyckiego utworów (od całkiem ‘mier-
nych’, grafomańskich po ‘bardzo dobre’, artystycznie dopracowane na 
bardzo wysokim poziomie literackim). Literaturoznawców i krytyków 
może czasem owa „otwarta” formuła doboru autorów i tekstów iry-
tować, bo wiele wierszy razi ‘oko i ucho’ wytrawnych specjalistów 
swoją, oględnie rzecz ujmując, niedoskonałością.
   Należy jednak powiedzieć, że podstawową zasadą, jaką przyjął 
od początku redaktor Edward Przbieracz w swojej działalności edy-
torskiej, jest drukowanie tekstów autorstwa twórców niebędących 
członkami literackich związków zawodowych (Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich i Związku Literatów Polskich, choć czasem czyni tu 
wyjątki), ale osób spoza tych środowisk, co wyjaśnia kwestię, z jakimi 
twórcami mamy na ogół do czynienia. Almanachy Przebieraczowskie 
w dużej mierze prezentują twórczość autorów nieprofesjonalnych, za-
tem chodzi o teksty ‘miłośników’ poezji (zgodnie z łacińskim źródło-
słowem: amator – miłośnik, kochający, od łac. amo, amare – kochać, 
miłować). Można zatem słusznie utyskiwać na niski poziom literacki 
tego czy innego wiersza, tego albo owego autora, tej lub innej twór-
czyni.
   Przyjęta, w gruncie rzeczy wychowawcza formuła otwartości            
i dialogu z każdym twórcą – obliguje redaktora do edycji wierszy nie-
zależnie od poziomu literackiego, bo chodzi o zdobycie „szlifów” li-
terackich (paraliterackich), o edukację literacką, formację środowiska 
twórczego. Cenna inicjatywa oddolna, organizowanie życia literackie-
go i moderowanie wydarzeń kulturalnych w Polsce w postaci 

4



kolejnych zbiorów wierszy pod redakcją Edwarda Przebieracza           
z pewnością zasługuję na uwagę. Z pewnością z punktu widzenia pe-
dagogicznego należałoby życzyć Autorom osiągania coraz wyższego 
poziomu formalnego owych utworów w przyszłości, aby nie padało 
już więcej pod adresem nawet niektórych twórców określenie ‘grafo-
man’ i aby wszyscy twórcy drukujący w owych Przebieraczowskich 
almanachach prześcignęli samych siebie i stali się co najmniej formal-
nie i warsztatowo dobrymi poetami w swoich lokalnych społeczno-
ściach. Almanachy literackie pełnią wobec twórców funkcję forma-
cyjną, wychowawczą, a raczej są środkiem samopoznania twórców na 
tle innych autorów amatorów (‘jakie jest moje miejsce w szeregu?’). 
Bycie ‘amatorem poezji’ nie jest bynajmniej tytułem deprecjonują-
cym. Swego czasu Stefan Szuman w swojej książce o dyletantach 
analizował od strony pedagogicznej to pozytywne zjawisko dyletanty-
zmu twórczego (w literaturze, teatrze, muzyce, plastyce), w tym także 
w życiu literackim. Dyletantyzm (amatorska twórczość rządząca się 
określonymi prawami, zasadami, regułami kulturalnymi, edukacyjny-
mi, socjologicznymi) to pewien sposób istnienia twórców w kulturze 
i ujawniania się ich bogatych duchowości na zewnątrz, choć brakuje 
im z reguły profesjonalizmu rozumianego jako formalna sprawność 
umysłowości w tworzeniu dzieł (na ogół brak im znajomości racjonal-
nych reguł używania środków artystycznych i pewna niedojrzałość do 
zdystansowania się wobec tego, co piszą).
   Z drugiej jednak strony patrząc na zbiory wierszy „papieskich”, tj. 
patrząc na nie w ujęciu socjologicznym, mamy dzięki tym szczerym  
w treści, choć bardzo często niedoskonałym formalnie utworom – 
wybiórczy przegląd zjawiska społecznego zwanego „papieżomanią” 
w Polsce albo właściwiej ujmując rzecz: homagium (hołdu) dla Papie-
ża. Inaczej mówiąc – wiersze w tego typu książkach zbiorowych są 
potrzebne jako świadectwo epoki, bo ukazują uczucia, miłość, tęsk-
notę, itd. do Jana Pawła II – pierwszego papieża z Polski, co pozwala 
na wgląd w duchowość autorów piszących, w ich świat wewnętrzny, 
kategorie duchowe, sposób pojmowania osoby Jana Pawła II i jego 
nauczania (subiektywną recepcję indywidualną), co samo w sobie 
stanowi już ciekawy materiał do badań dla rozmaitych naukowców 
specjalistów.
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   Szczerość owych bezpośrednich wypowiedzi autorskich pozwoli    
w przyszłości badaczom (socjologom, psychologom, pedagogom, itd.) 
zanalizować owe teksty od strony nieliterackiej, „nie-formalnej”, ale 
pod kątem treści zawartych w owych przekazach pisanych „od serca”, 
na bieżąco, bez dbałości o warsztat literacki. Podobnego typu analiz 
świata wartości ludzkich dokonywał kiedyś jeszcze przed II wojną      
i po niej znany polski socjolog prof. Józef Chałasiński na przykładzie 
pamiętników chłopskich i robotniczych, choć przecież twórczość ta 
niewiele miała wspólnego z literaturą piękną. Wśród książek zbioro-
wych o Papieżu autorsko reprezentowane są różne grupy zawodowe 
i społeczne, podobnie rzecz się ma z obecnie wydaną pozycją typu 
almanachowego, choć wielu tu autorów „z ambicjami” artystycznymi, 
mierzących w „ponadprzeciętność”.
   Jestem jednak przekonany, po dogłębnej lekturze owych Przebiera-
czowskich almanachów, że dałoby się z nich stworzyć wybór formal-
nie i zarazem treściowo najlepszych utworów (odrzucając grafomanię) 
i zebrać je razem w „superalmanachu” papieskim, który z pewnością 
byłby dość pokaźną pod względem ilości stron – bardzo selektywną 
pozycją mogącą zachwycić niejednego literaturoznawcę. Taki „super-
almanach” zająłby poczesne miejsce w kanonie polskiej „papieskiej” 
(„papieżologicznej”), poetyckiej literatury współczesnej. Jeśli wszyst-
ko pójdzie w tym kierunku pomyślnie, to takowy „superalmanach” 
być może powstanie. A jest w czym wybierać: pięć zbiorów papie-
skich w dekadzie (co dwa lata jeden zbiór „o Papieżu”, „dla Papieża”, 
„w związku z Papieżem”, itd.). Edward Przebieracz jako redaktor ze 
swoimi dotychczasowymi (2003-2013) pięcioma almanachami papie-
skimi na tle innych redaktorów lokuje się pod względem ilościowym 
w ścisłej, krajowej czołówce almanachistów / antologistów polskich 
wierszy o Janie Pawle II.
   Chciałbym tu wyróżnić przykładowo szczególnie dwie pozycje 
innych antologistów / almanachistów, redaktorów „papieskich” anto-
logii poetyckich w Polsce: Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści 
siedem: głos poetów po śmierci papieża Polaka - antologia w wyborze 
i opracowaniu ks.Tadeusza Jani SDB (Kraków 2005) oraz Jan Paweł 
II w literaturze polskiej: antologia tekstów literackich w opracowaniu 
prof. Krzysztofa Dybciaka z Uniwersytetu Kardynała Stefana
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Wyszyńskiego (Warszawa 2008).
   Obecny, piąty almanach ‘papieski’ ułożony przez redaktora Edwarda 
Przebieracza ubogaca ów polski fenomen pisarski o kolejne kilkaset 
wierszy. Jakie są te wiersze? Co ze sobą niosą? Czym się wyróżniają 
od innych tego typu utworów? Jakie szczegółowe tematy „papieskie” 
poruszają? Czy nas zaskakują czymś oryginalnym, nowym? Czy 
wprowadzają jakiś niespotykany dotąd klimat i ton wypowiedzi? Czy 
powodują w czytelnikach wzruszenie, zachwyt, delikatne poruszenie 
estetyczne? Czy wprawiają naszą duchowość w dobry nastrój i uboga-
cają czytelnicze dusze o dobro, piękno, prawdę, miłość, pokój, harmo-
nię i wolność?
   Na te oraz inne pytania odpowiedzieć musi sobie każdy Czytelnik 
sam, indywidualnie, po przestudiowaniu całego almanachu literac-
kiego i nabraniu dystansu do owych tekstów. O Papieżu piszą rozma-
ici autorzy: młodzi, starzy i w średnim wieku, kobiety i mężczyźni, 
młodzież. Piszą mieszkańcy miast i wiosek, z Polski i spoza granic 
naszej Ojczyzny, osoby różnych stanów i zawodów, duchowni i świec-
cy, twórcy mający za sobą już wydane książki, albo przynajmniej 
debiut prasowy, a także osoby dopiero zaczynające swoją przygodę               
z pisaniem, dla których obecny almanach stanowi ów „pierwszy krok                                                                
w chmurach”, dzięki któremu mogą zaprezentować szerzej swoją 
twórczość i „zaistnieć” w obiegu literackim (drukowanym obiegu 
tekstowym). Dajmy im wszystkim szansę na osobiste, ‘poetyckie’ 
zaistnienie w obiegu literacko-religijnym, choć tematyka papieska 
należy do bardzo trudnych, łatwo tu o banalizację, powtórki cudzych 
pomysłów, jałowość ujęć, prestidigitatorstwo, ‘zadęcie’, nudę, patos, 
w stylu „wielkim papieżem był”. Z tym większą uwagą należy szu-
kać pomysłów nowych, świeżych, odkrywczych, pokazanych po raz 
pierwszy ujęć tak bardzo „oklepanej” już wszak od każdej niemal 
strony motywiki papieskiej w wierszach.
   Czytajmy uważnie wszystkie teksty, nie zniechęcajmy się przed-
wcześnie, mamy w ręku bezcenne świadectwa miłośników Papieża 
(amatorów Jana Pawła II). Niechaj ten tom będzie dla jego Współ-
twórców konkretną nauką i zachętą do dalszego doskonalenia pióra 
i duchowości przez Autorów, a Czytelnicy niechaj znajdą tu coś dla 
siebie, niechaj wyłowią z czarnego morza liter owe bezcenne
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„perełki” ku pokrzepieniu serc i ducha, formalnie bez zarzutu.
   Jakie są cechy twórczości drukowanej w obecnym almanachu? Po 
pierwsze – wspólną cechą wszystkich zaprezentowanych tu wierszy 
jest 1. polskość, wszak pisane są one po polsku, przeto należą do kul-
tury polskiej. Po drugie – są to utwory pisane przez katolików, chrze-
ścijan, zatem 2. chrześcijańskość, katolickość – jako cecha druga, 
przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Zakładam, że nie piszą 
peanów na cześć Papieża ateiści oraz wrogowie Kościoła i nieprzyja-
ciele Jezusa Chrystusa. Cecha kolejna – 3. ‘papieskość’, pozytywne 
skoncentrowanie na tematyce papieskiej lub ‘okołopapieskiej’ (JPII). 
Pozytywna, polska, chrześcijańska kultura „papieska” daje o sobie 
znać w tych wierszach. Cechą wspólną autorów tych wierszy jest tak-
że 4. odwaga dania publicznego świadectwa (odwaga jest cnotą).
   To bardzo ważne – stawać po stronie Światła Ducha w ciemnych 
czasach prowadzonej w sposób masowy jawnej nagonki na Kościół   
w ateistycznych mass mediach liberalno-lewicowych, za którymi stoją 
określone ośrodki antyewangelizacyjne (głównie [post]komunistyczne 
i masońskie, wrogie Bogu, Kościołowi i Narodowi Polskiemu, które 
można by nazwać ‘dyktaturą zaprzańców’, bo publicznie zapierają 
się Jezusa Chrystusa, Kościoła, Papieża i kultur narodowych – w tym 
narodowej kultury polskiej).
   Almanachy pod redakcją Edwarda Przebieracza należą z pewno-
ścią współcześnie do strefy wolnego słowa, gdzie nie ma cenzury, 
ani szydzenia z Kościoła, ani wyśmiewania katolików jako rzekomo 
‘ciemnogrodu’ (jak w owych wspomnianych lewicowo-liberalnych 
mass mediach). W almanachach „Przebieraczowskich” poezja reli-
gijna, konfesyjna, duchowa, metafizyczna, eschatologiczna może być 
swobodnie przedstawiana, to jedna z owych nisz kulturowych wolne-
go słowa dziś.
   Almanach poetycki jest rodzajem forum wymiany myśli, rodzajem 
ukazania siebie na forum publicum. Również i ten almanach pt. Ha-
bemus papam stanowi rodzaj niszowego  (niskonakładowego) środka 
komunikacji (medium społecznościowe) przekazywania wolnego 
słowa dla innych, dzielenia się własnymi doświadczeniami, przeżycia-
mi, wiedzą – wszystkim, co autorzy wierszy uważali za ważne, istotne 
– tu w związku z osobą Jana Pawła II. 
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Odkrywajmy poszczególne, indywidualne światy poetyckie kolejnych 
autorów. Może znajdziemy tam to, czego nam potrzeba? Zapewne 
takich prywatnych „odkryć” poetyckich twórczych będzie wiele. Pod-
trzymujmy istnienie serii almanachów poezji religijnej (oby jak naj-
dłuższej) – bo stanowią one żywy dowód duchowości naszych czasów 
w Polsce katolickiej, czasów, które przeminą, a świadectwo drukowa-
ne zostanie ponadczasowo – na wieki, zapisane nie tylko na papierze, 
który zgryzie „mól i rdza”, ale i w Umyśle Stwórcy, że próbowaliśmy 
publicznie, że świadczyliśmy o Bogu, Papieżu i Kościele, że dawali-
śmy siebie innym w bezinteresownym darze w postaci wielu nowych 
utworów ubogacających ducha.
   Poezja religijna powinna w kraju religijnym trwać, kwitnąć, sta-
nowić główny nurt poezji w ogóle, a nie być zepchnięta na margi-
nes, wyśmiana, wyszydzona, jak owa znakomita, jedyna telewizja 
katolicka OO. Redemptorystów (TV TRWAM) in spe na cyfrowym 
multipleksie, zmuszana wciąż do ciągłego udowadniania, że ‘nie jest 
wielbłądem’. Poeci powinni pisać, niezależnie od tego, czy się to 
podoba komu czy nie. Poeta katolicki nie musi udowadniać, że ‘nie 
jest wielbłądem’ – to optymalna sytuacja w kulturze chrześcijańskiej. 
Powinien jednak tworzyć wiersze na artystycznie wysokim poziomie.
Idą nowe czasy, oby nie ateistyczne, oby nie totalitarne, oby pełzają-
cy, miękki totalitaryzm lewicowo-liberalny nigdy nie dotknął naszej 
Ojczyzny i naszej pięknej kultury, obyśmy mogli cieszyć się wolno-
ścią słowa i wolnością religii, a poezja religijna a także poezja ‘papie-
ska’, oby mogły rozkwitnąć i zaowocować w przyszłości wspaniałymi 
dziełami polskiej kultury katolickiej. Pracujmy wytrwale, pracujmy 
wspólnie, pracujmy długo i bez zniechęcenia nad rozwijaniem literac-
kiej kultury religijnej w Polsce. Więcej na temat poetyckiej kultury 
religijnej napisałem w posłowiu pt. Religijna kultura poetycka [do:] 
Po drugiej stronie Miłości: pokłosie III Konkursu Jednego Wiersza     
o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, Tarnowskie Góry 2013 
(s.185-211). 
   Każdy z twórców ma szansę na rozwój własny i na ubogacenie 
(rozwijanie) polskiej kultury narodowej. Papież Jan Paweł II jest tu 
niedościgłym wzorem poety religijnego i człowieka, patrioty i Polaka-
katolika. A ten oto tu almanach jest tylko drobnym darem dla Niego, 
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w podziękowaniu za wszystko, co dla nas, dla Polskiego Narodu, i dla 
Kościoła uczynił. Poeci religijni piszą w almanachu od serca to, co 
czują, bo taką mają wolę: uczcić Jana Pawła II (homagium), Błogosła-
wionego, Świętego, Wielkiego, Pięknego, Dobrego i Mądrego, Wspa-
niałego, Wolnego Polaka-Katolika. Bądźmy jak On jaśni, biali, czyści,
patriotyczni i pobożni – nie pozwólmy, aby zaliczano nas do ‘ciem-
nogrodu’, ukażmy jasno naszą duchowość i piękno wewnętrznego 
światła. Poezja religijna stwarza dla takowej ekspresji duszy stosowne 
pole, sferę niezwykłych możliwości, trzeba tylko umieć pracowicie 
wykorzystać to wszystko, co w postaci iskry Bożej otrzymujemy za 
darmo, niczym dar z nieba, jako biblijne talenty, także do twórczego 
pisania wierszy i do ich współtwórczego czytania (‘konkretyzacji’, 
‘aktualizacji’ w wyobraźni, przywołując z pamięci stosowne obrazy, 
sensy, znaczenia, terminy Ingardenowskie). Formacja artysty zaczy-
na się od pokornego czytania Mistrzów, w szczególności Mistrza             
z Nazaretu, a także Mistrza z Wadowic, sztukmistrza  dzieł wszela-
kich: teatru, aktorstwa, poezji, prozy; dramatu, liryki i epiki... 
   Po Janie Pawle II przyszli dwaj inni papieże: Benedykt XVI              
i Franciszek (także bardzo kochani w Polsce), ale my Polacy wciąż 
wracamy pamięcią i modlitwą do JP II, co zrozumiałe, bo to nie 
Argentyńczyk ani Niemiec, tylko Polak. Wracamy także do JP bez 
dwójki (ale tylko pamięcią, już bez modlitwy). Wszak było w dziejach 
Polski dzielne, niepodległościowe pokolenie JP (Józefa Piłsudskiego). 
Po pokoleniu JP (Józefa Piłsudskiego) przyszło po wielu latach dziel-
ne pokolenie JPII (Jana Pawła II), także niepodległościowe i ponadto 
uświęcone w Polsce aż dziewięcioma pielgrzymkami papieskimi                                                     
i Jego Osobą. I to owocuje masowo wewnętrznie, duchowo w Na-
rodzie Polskim, czego przejawy widać także w licznych wierszach 
„papieskich”... Jakbyśmy wciąż jako Polacy chcieli powiedzieć świa-
tu: Habemus Papam! I wiadomo od razu z kontekstu, o kogo chodzi. 
Mamy Papieża! I to jakiego Papieża! Nawet nie trzeba dodawać: 
Dominum Carlum Cardinalem Wojtyła...

Marek Mariusz Tytko

Kraków, 16 IX 2013
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