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Papież mistrzem komunikcji
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Bardzo się cieszę i jestem zaszczycony, że mogę przemówić 
zaraz na początku tej ważnej międzynarodowej konferencji 
naukowej, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Okręgową Radę 
Adwokacką w Krakowie, a poświęconej tematowi: „Media – 
kultura – komunikacja. Fenomen papieża Franciszka”.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Tematyka konferencji jest szeroka i angażuje wielu zna-

nych i kompetentnych naukowców, ekspertów i świadków, 
poproszonych o to, aby opisać i doprecyzować najbardziej 
bezpośredni profil publiczny papieża Franciszka; właśnie 
taki, jaki media tradycyjne i nowe, kultura i – szeroko mó-
wiąc – komunikacja przekazują od pierwszych chwil ponty-
fikatu.

Wieczór 13 marca 2013 roku przeszedł do historii jako 
jedno z wielkich wydarzeń współczesnego komunikowania 
się – przez swoją intensywność, nowatorstwo i spontanicz-
ność. Było to spotkanie żywe, konkretne, z udziałem rzeszy 
ludzi zebranych na placu Świętego Piotra, prawie na wycią-
gnięcie ręki nowego papieża, który przedstawiał się wier-
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nym swojej diecezji rzymskiej i wiernym całego świata. Od 
pierwszych gestów, ze sposobu przedstawiania się, od razu 
stało się jasne, że papież Franciszek natychmiast chciał 
zakomunikować „nowy czas” w Kościele, a także inny styl 
pontyfikatu, który w sposób oczywisty – jednakże bez żad-
nej formy zrywania z przeszłością – jest nastawiony na by-
cie bardzo blisko z ludem Bożym, jak zdefiniował wspólnotę 
wierzących Sobór Watykański II. Ale nie tylko: cała rodzina 
ludzka była objęta jego spojrzeniem i była bliska jego sercu, 
także mieszkańcy ziem niespokojnych i objętych wstrząsa-
mi z powodu dramatów i tragedii, objętych regionalnymi 
konfliktami, o których papież Franciszek bardzo mocno po-
wiedział, że to „wojna toczona w kawałkach”.

Komunikacja pierwszego papieża latynoamerykańskie-
go, żeby wskazać tylko pierwsze chwile, przyniosła ze sobą 
już od samego początku sygnał o pilnej potrzebie, nieodra-
czalnej konieczności wyjścia naprzeciw, przejęcia się proble-
mami i nadziejami ludzkości, zaczynając od najbardziej ubo-
gich i zmarginalizowanych. Środki współczesnej komunika-
cji i znakomite nowe technologie informatyczne, które dzia-
łają w czasie rzeczywistym, pomogły papieżowi zrealizować 
to pragnienie bliskości. On ze swej strony bardzo rozszerzył 
zasięg swojej szczególnej komunikacji osobistej, obejmują-
cej nie tylko słowa, ale i gesty, czyny, spontaniczne pozdro-
wienia ze swojego papamobile podczas audiencji, kiedy to 
wcale nierzadko można go było zobaczyć, jak wychodzi z sa-
mochodu, aby objąć kogoś niepełnosprawnego lub chorego.

W komunikacji papieża Franciszka szczególnie język 
był i jest w centrum zainteresowania uczonych i semiolo-
gów, ponieważ jest w nim dużo elementów nowych, pełnych 
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prawdziwej i autorskiej innowacji. Różnorodność, świeżość, 
a nawet niepowtarzalność języka stanowi wartość dodaną 
komunikacji, której obce są przeszkody w dotarciu do wy-
znaczonego celu. Nie jest przypadkiem, że miłosierdzie, 
prawdziwy architraw pontyfikatu papieża Franciszka, stało 
się jednym ze słów najbardziej powszechnych i używanych 
w bieżącym słownictwie Kościoła i społeczności świeckiej, 
i to nie tylko za sprawą Nadzwyczajnego Jubileuszu.

Autentycznym rysem w błyskotliwym przekazie papieża 
Bergoglio jest bardziej jego intensywne życie duchowe niż 
forma stylistyczna. Sformułowanie „pasterz ma pachnieć 
owcami” jest tylko sugestywnym sposobem powiedzenia, że 
na pierwszym planie ma być troska duszpasterska, zawsze 
czujna i nigdy bezczynna.

Papież Franciszek wyraźnie ukazuje rolę komunikacji 
w Kościele. Podczas zebrania plenarnego Papieskiej Rady do 
spraw Komunikacji Społecznej (21 września 2013 r.) powie-
dział: „Myślę, że w każdej sytuacji, abstrahując od techno-
logii, celem jest umiejętność nawiązania dialogu z ludźmi 
naszych czasów, aby zrozumieć ich oczekiwania, wątpliwo-
ści i nadzieje”. Opisując to zadanie, przypisywał mediom 
dużą rolę do spełnienia: pomagać ludziom naszych czasów, 
którzy „niekiedy są trochę rozczarowani chrześcijaństwem, 
które wydaje im się jałowe”, i wyraziście przekazywać głębo-
ki sens, jaki daje wiara.

To tylko krótkie wprowadzenie do tematyki. Jest to 
spotkanie na różnych płaszczyznach dwóch „fenomenów”: 
papieża Franciszka i komunikacji samej w sobie, która 
stała się taką w świecie Kościoła, poczynając od Soboru 
Watykańskiego II, a przeżywała swoje wielkie, przełomowe 



chwile w latach długiego pontyfikatu Świętego Jana Pawła 
II, który nie przez przypadek, wśród licznych określeń jego 
osoby, nazywany był również „wielkim komunikatorem”. 
W tym zakresie papież Franciszek otwiera jednak nowy 
etap. Jak wiadomo, to komunikacja jest jednym z sekto-
rów, w których dokonują się reformy papieża Bergoglio. 
Oczekiwania są wielkie. Ale jednakowo silna jest nadzieja, 
że cały kształt komunikacji kościelnej, a w szczególności 
Stolicy Apostolskiej, zawsze będzie coraz lepiej dostawał do 
nowych czasów i nowych wyzwań.
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