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„Autentyczność umożliwia nam  
pełniejszy sposób istnienia”. 

Charles Taylor, Etyka autentyczności

Najważniejszym dla człowieka faktem egzystencjalnym 
jest istnienie w przestrzeni międzyludzkiej1: „Żyjemy za-
wsze z kimś, przy kimś, obok kogoś, wobec kogoś, dla ko-
goś”2. Relacje z innymi konstytuują nasze życie: „Człowiek, 
jego istota i zewnętrzne manifestacje zdeterminowane 
są przez okoliczność, iż życie jego upływa wśród wzajem-
nych stosunków z innymi ludźmi”3. Relacje z innymi reali-
zują się i konkretyzują w komunikacji międzyludzkiej: 

1 P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, 
Kraków 2016.

2 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 68.
3 G. Simmel, Pisma socjologiczne, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 

2008, s. 63.
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„Powszechną cechą ludzkiej egzystencji jest jej fundamen-
talnie dialogiczny charakter”4.

Papież Franciszek „stał się mistrzem komunikacji (…). 
Podbija świat swoim sposobem bycia” – pisze w obszernej 
biografii papieża Elisabetta Piqué5. Na czym polega sekret 
papieża Franciszka? Będę dowodził, że jest nim jego auten-
tyczność jako człowieka.

Antyteza: kultura nieautentyczności

Żyjemy dzisiaj w kulturze nieautentyczności, po-
zoru, udawania. Spotykamy się nieustannie z hipokryzją, 
dwulicowością i cynizmem. „Postprawda” nie oznacza już 
zgodności z rzeczywistością, ale to, w co ludzie gotowi są 
uwierzyć w myśl znanego powiedzenia: „ciemny lud to 
kupi”. O wyniesieniu do elity politycznej decydują marke-
ting polityczny i polityka wizerunkowa. Polityka teatrali-
zuje się i przybiera charakter publicznych rytuałów. W eko-
nomii rządzi konsumpcja pokazowa, gdzie liczy się wartość 
prestiżowa, a nie wartość użytkowa produktu6. W kulturze 
panuje kult sztucznie kreowanych celebrytów, którzy „są 
znani tylko z tego, że są znani”7. W życiu codziennym mod-
na jest pozorowana, wyreżyserowana autentyczność – tzw. 
luz obyczajowy, nieformalne bratanie się, swoboda języka, 

4 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków 1996, 
s. 32.

5 E. Piqué, Franciszek. Życie i rewolucja, przeł. E. Skibicka, Kraków 
2013, s. 170 i 224.

6 Por. J. Brooks, Showing off in America, Boston 1981.
7 J. Gamson, Claims to fame. Celebrity in contemporary America, 

Berkeley 1994.
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„pseudo-Gemeinschaft”, czyli budowane dla instrumental-
nych korzyści poczucie wspólnoty8.

I na tym tle stolicę piotrową obejmuje człowiek na 
wskroś autentyczny. Nic dziwnego, że od razu podbija świat.

Pojęcie autentyczności

Zanim przytoczę dowody autentyczności papieża, trze-
ba przez chwilę zastanowić się nad sensem pojęcia auten-
tyczności. Wywodzący się od św. Augustyna trójpodział 
form grzechu: „myślą, słowem, uczynkiem” (i jak dodaje ka-
techizm: „zaniedbaniem”, czyli brakiem pożądanych uczyn-
ków)9, można rozciągnąć per analogiam na pozytywne, god-
ne, szlachetne skutki ludzkich myśli, słów i czynów. I ta in-
spiracja pozwala na sformułowanie koherencyjnej defini-
cji autentyczności. Otóż autentyczność to zgodność (kohe-
rencja) po pierwsze myśli i słów, po drugie słów i czynów, 
a po trzecie myśli i czynów. Mamy na te trzy składowe reguły 
autentyczności liczne określenia. Zgodność myśli i słów to 
tyle, co szczerość, prawdomówność. Zgodność słów i czynów 
to tyle, co odpowiedzialność za słowo, wierność obietnicom. 
Zgodność myśli i czynów to tyle, co wierność samemu sobie, 
harmonia wewnętrzna, czyste sumienie. Wszystkich tych 
cnót oczekujemy od człowieka autentycznego.

Ale oczekujemy czegoś więcej. Na autentyczność składa 
się jeszcze jedna reguła wyższego rzędu, metareguła, re-
guła reguł, która wymaga, aby wszystkie trzy wcześniejsze 

8 Por. R.K. Merton, Social theory and social structure, New York 1968, 
s. 163.

9 Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, s. 432–433.
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realizować konsekwentnie i niezmiennie w toku życia, aby 
zachowywać wierność swoim myślom, słowom i czynom 
uprzednim. Dopiero takie stałość, niezmienność i kon-
sekwencja zasługują na miano integralności osobistej czy 
inaczej – charakteru. Mówimy potocznie o niezłomności czy 
prostolinijności. Wiążą się z tym krytyczny stosunek do sa-
mego siebie, dystans do pełnionej roli i dążenie do samore-
alizacji. „Każdy istnieje na swój własny, wyjątkowy sposób. 
Każdy ma swoją własną «miarę» – jak to ujął Herder. (…) 
Istnieje pewien sposób bycia człowiekiem, który jest moim 
sposobem. Jestem powołany, by przeżyć moje życie w taki 
właśnie sposób, a nie naśladować życie kogokolwiek inne-
go (…). Jeśli nie będę sobie wierny, przegapię sens mojego 
życia, przegapię to, czym człowieczeństwo jest dla mnie”10.

Autentyczność komunikacji to projekcja autentycz-
nego samego siebie w relacjach z innymi. Dokonuje się to 
trzema środkami: poprzez język, poprzez gest i poprzez 
sylwetkę (czyli wizerunek, oraz styl bycia i działania). 
Przyjrzyjmy się analitycznie i szczegółowo temu, co papież 
Franciszek mówi, jakie wykonuje gesty i jaki po prostu jest.

Co papież mówi, czyli jaki sobie samemu wyznacza 
program postępowania?

O społeczeństwie. Od początku swojego kapłaństwa 
Jorge Mario Bergoglio w centrum uwagi stawia obszary bie-
dy, nędzy, wykluczenia, niesprawiedliwości. „Musimy wyjść 
na spotkanie innych, aby wyjść na peryferie ludzkiego 

10 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, dz. cyt., s. 30.
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życia, wyruszyć jako pierwsi ku naszym braciom i siostrom, 
zwłaszcza tym najbardziej oddalonym, tym, o których zapo-
mniano, tym, którzy najbardziej potrzebują zrozumienia, 
pocieszenia i pomocy”11.

O Kościele. Kościół winien być zorientowany przede 
wszystkim na ubogich i własnym przykładem ascezy dawać 
wyraz solidarności z ubogimi. Nie przypadkiem papież ob-
rał imię „biedaczyny z Asyżu”. „Och, jakże bardzo chciałbym 
Kościoła ubogiego i dla ubogich”12.

O duchownych. Misją duchownych jest służba, po-
sługa, troska o innych, miłosierdzie. „Jako kapłan i bi-
skup muszę być wam do usług (…). Służyć znaczy pochylić 
się nad potrzebą drugiego, w którym – przez to pochylenie 
– odkrywam brata. Jest to odrzucenie postawy obojętności 
i interesownego egoizmu. To działać przez innych i dla in-
nych”13.

O stylu posługi. Papież podkreśla wymóg skromno-
ści, szczerości, prawdomówności. „Ten, kto nas słucha 
i na nas patrzy, powinien móc odczytać w naszych działa-
niach to, co słyszy z naszych ust”14.

O adresatach posługi. Silny akcent pada na eku-
menizm i uniwersalność. Sformułowany zostaje wymóg 
otwartości, także na niewierzących. „Są nam bliscy także 
ci wszyscy, którzy nie czując swej przynależności do jakiej-
kolwiek tradycji religijnej, poczuwają się jednak do poszuki-
wania prawdy, dobra i piękna”15.

11 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, Kraków 2013, s. 63.
12 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 38.
13 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 71 i 176.
14 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 116.
15 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 48.
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O potrzebie empatii. Konieczne jest wczuwanie się, 
wsłuchiwanie się w drugiego człowieka. „Dialogowanie za-
kłada nie tylko słuchanie, ale wysłuchiwanie. Odzyskać tę 
zdolność wysłuchiwania” – wzywa papież16.

O kulturze dialogu i spotkania. To jest kwintesencja 
wszystkich zaleceń wcześniejszych. „Jedyną drogą postępu 
życia narodów – pisze papież – jest kultura spotkania, kul-
tura, w której każdy ma coś dobrego, czym może obdarzyć, 
i każdy może coś dobrego otrzymać w zamian. Drugi czło-
wiek ma zawsze coś, co może mi dać, jeśli potrafię zbliżyć się 
do niego w postawie otwartej i bez uprzedzeń”17.

Jakie gesty odzwierciedlają program Franciszka?

Jako biskup Buenos Aires wsławił się osobistymi od-
wiedzinami w domach biednych ludzi, w dzielnicach nędzy, 
narkotyków, przestępczości i bezrobocia, dokąd przybywał 
pieszo, rozmawiał, interesował się problemami mieszkań-
ców, starał się pomóc. „Wielkie wrażenie wywarł na mnie 
przykład kardynała, bo szedł między ludźmi bez lęku 
i wstydu. Wszyscy byliśmy równi” – mówi Maria Alvarez, 
Peruwianka z dzielnicy marginesu społecznego Villa 2118.

Jako papież kontynuuje swój zwyczaj prywatnych roz-
mów telefonicznych z wszystkimi, którzy zwracają się do 
niego w jakichś sprawach osobistych. „W ręku Franciszka te-
lefon staje się narzędziem duchowej bliskości”19. „Halo, tu 

16 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 268.
17 E. Piqué, Franciszek. Życie i rewolucja, s. 218.
18 E. Piqué, Franciszek. Życie i rewolucja, dz. cyt., s. 116.
19 R. Carello Halo, tu Franciszek. Prywatne rozmowy Papieża, przeł. 

W. Bernasiewicz, J. Ganobis, Kraków 2017, s. 9.
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papież!” – słyszą zdumieni rzymianie. „Stale podtrzymuje 
dialog ze zwykłymi ludźmi, przy czym rozmawia z grupami 
osób i z konkretnymi osobami. Papież słucha, odpowiada, 
pyta, dociera do najróżniejszych miejsc”20.

Odnosi się do wiernych z czułością. Mówi o potrzebie 
„nauki czułości”, czyli połączenia zażyłości z ludźmi i ser-
deczności21. „Aby każdy mógł znaleźć w drugim nie wroga, 
nie konkurenta, lecz brata, którego można przyjąć i uści-
skać” – wzywa22. „Agape, miłość każdego z nas do naszych 
bliźnich – od tych najbliższych do tych najdalszych – to je-
dyny sposób, jaki wskazał nam Jezus, aby odnaleźć drogę do 
zbawienia i do ducha biblijnych błogosławieństw”23.

Nie kryje uczuć. Potrafi się przejąć losem osoby nie-
znajomej. „Głęboko mnie to poruszyło, Michele, tak że się 
popłakałem” – odpowiada skarżącej się na swoją niedolę ko-
biecie.

Przestrzeń publiczną łatwo przekształca w przestrzeń 
intymną. Jest mistrzem bliskości i dotyku. Wchodzi 
w tłum, ściska ręce, bierze w ramiona dzieci. Ludzie opowia-
dają sobie o „czułym geście dłoni Bergoglia”24.

20 E. Scalfari, Papież Franciszek. Rozmowy z niewierzącym, Kraków 
2013, s. 19.

21 Por. R. Carello Halo, tu Franciszek. Prywatne rozmowy Papieża, dz. 
cyt., s. 8–9.

22 E. Piqué, Franciszek. Życie i rewolucja, dz. cyt., s. 149; Franciszek, 
Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 51.

23 E. Scalfari, Papież Franciszek. Rozmowy z niewierzącym, dz. cyt., 
s. 39.

24 R. Carello Halo, tu Franciszek. Prywatne rozmowy Papieża, dz. cyt., 
s. 78.
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Jest papieżem uśmiechniętym. Ksiądz Luca, znajomy 
papieża, mówi o tym „ciepłym, pełnym, właściwym tylko 
jemu śmiechu”25.

Nie wywyższa się, przeciwnie – w swojej skromności 
i pokorze daje do zrozumienia, że jest po prostu czło-
wiekiem, jak wszyscy. Już w pierwszym wystąpieniu po 
konklawe prosi zgromadzonych, aby modlili się o błogosła-
wieństwo dla niego26. A później każdą homilię kończy we-
zwaniem: „Proszę was, abyście modlili się za mnie”.

Wbrew dogmatowi o nieomylności papieża przyznaje 
się do zwykłej ludzkiej niewiedzy. Kiedy niejaka pani 
Muloni opowiada mu o śmierci tak upragnionych i ukocha-
nych dzieci i pyta, jaki jest sens takiego cierpienia, jak na to 
może pozwalać Bóg, papież mówi: „Pani Giovanno, nie ma 
na to odpowiedzi. Ja też tego nie rozumiem”27.

Jak papież realizuje swój program całym sobą, 
stylem mówienia i działania?

Równie ważne jak to, co mówi i jaka jest treść papie-
skiego przesłania, jest to, jak mówi. I tu kolejny raz papież 
Franciszek przejawia swoją autentyczność.

Słuchacze zwracają uwagę na prostotę jego przeka-
zu, jasność i przejrzystość interpretacji Ewangelii. „Nie są 

25 R. Carello Halo, tu Franciszek. Prywatne rozmowy Papieża, dz. cyt., 
s. 163.

26 E. Piqué, Franciszek. Życie i rewolucja, dz. cyt., s. 32.
27 R. Carello Halo, tu Franciszek. Prywatne rozmowy Papieża, dz. cyt., 

s. 48.
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to homilie przelatujące ponad głowami, ale takie, których 
wierni słuchają” – powiada o. Zdzislaw Kijaz z Watykanu28.

Nie unika języka potocznego, dowcipu, ironii. Po błogo-
sławieństwie życzy wiernym „buona domenica i buon pran-
zo” (dobrej niedzieli i dobrego obiadu). „Papież jest jednym 
z nas – mówią słuchacze – jest jak my, mówi jak my, rozu-
mie, co czujemy”29.

O ludzkich nieszczęściach mówi konkretnymi przy-
kładami, jak o tym ojcu ośmiorga dzieci żyjącym w nędzy 
w Buenos Aires30, o nazwanych imionami dzieciach, ofiarach 
pracy niewolniczej31, czy o zmarłym wolontariuszu, który 
nie doczekał Światowych Dni Młodzieży. „Problemy ludzkie 
mają imiona i nazwiska, dusze i oblicza” – pisze papież32. 
To przemawia mocniej niż bezosobowe statystyki, „imiona 
na liście”.

Papież zwraca się do ekumenicznego i uniwersalnego 
audytorium. Nie waha się udzielić obszernego wywiadu 
ateiście Eugenio Scalfariemu z „La Republica”33, bo chce 
prowadzić „dialog ze wszystkimi, także z tymi najbardziej 
oddalonymi, z przeciwnikami”34. A błogosławieństwa pa-
pieskiego nie odmawia niewierzącym. „Biorąc pod uwagę, 
że wielu z was nie należy do Kościoła katolickiego, że są też 
osoby niewierzące, udzielam z serca tego błogosławieństwa 

28 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 12.
29 E. Piqué, Franciszek. Życie i rewolucja, dz. cyt., s. 142.
30 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 95.
31 E. Piqué, Franciszek. Życie i rewolucja, dz. cyt.; Franciszek, Chciałbym 

Kościoła ubogiego dla ubogich, Kraków 2013, s. 45.
32 Franciszek, Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich, dz. cyt., s. 37.
33 E. Scalfari, Papież Franciszek. Rozmowy z niewierzącym, dz. cyt.
34 E. Scalfari, Papież Franciszek. Rozmowy z niewierzącym, dz. cyt., s. 7.
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w ciszy, każdemu z was, szanując sumienie każdego, wie-
dząc jednak, że każdy z was jest Bożym dzieckiem”35.

I wreszcie dochodzimy do tych świadectw autentycz-
ności, jakie papież Franciszek daje w swoich codziennych 
działaniach. Jest świadomy tego, jakie to ważne: „Nie 
chodzi tylko o czyny, lecz o cały styl działania, przez któ-
ry człowiek szuka i pragnie uczestniczyć w stylu działania 
Jezusa”36. Mocno przemawia ascetyczna i ewangeliczna 
prostota papieża. „Jest konsekwentny w wyborze życia 
biednego. Nigdy nie czuł się godny tego, aby mu usługi-
wano, chciał, żeby nie postrzegano go jako człowieka lep-
szego i ważniejszego” – mówi arcybiskup Victor Manuel 
Fernandez37. Spójrzmy na przykłady, które wprowadzają 
świat w zdumienie.

Jako biskup i kardynał w Buenos Aires często chodzi 
pieszo i jeździ autobusem, bez świty ani ochrony.

Już jako papież używa zamiast papamobile i limuzyn 
prostego fiata fiesta, a podczas Światowych Dni Młodzieży – 
małego volkswagena polo.

Na balkonie tuż po konklawe pojawił się bez czerwonej 
pelerynki i lakierowanych purpurowych trzewików, ze zwy-
kłym drewnianym krzyżem. „Karnawał już minął” – miał 
podobno zażartować.

Zamiast w papieskich apartamentach osiadł w małym 
mieszkanku w Domu Świętej Marty.

Po konklawe pojechał do hotelu, w którym się zatrzy-
mał, aby opłacić rachunek.

35 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 96.
36 Franciszek, Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich, dz. cyt., s. 83.
37 E. Piqué, Franciszek. Życie i rewolucja, dz. cyt., s. 86.
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Zaraz później zatelefonował do swojego fryzjera, szew-
ca, pokojówki w Buenos Aires, tłumacząc, czemu nie będzie 
już korzystał z ich usług, i żegnając się.

Co prawda już nie robi zakupów na targu, jak to czynił 
w Buenos Aires, ale dalej sam czasami coś sobie gotuje.

W podróże zagraniczne wyrusza z czarną, wytartą tecz-
ką, z którą się nie rozstaje, bo ma tam brewiarz i teksty ho-
milii.

Reguła reguł: konsekwencja i charakter

Od powołań kapłańskich, poprzez całą drogę posługi, 
aż po papieski tron Jorge Mario Bergoglio jest taki sam. 
Wybór na papieża dał mu niezwykłą widoczność i siłę od-
działywania, ale w niczym nie zmienił przesłania, jakie 
przekazuje milionowym audytoriom słowem, gestem i sty-
lem działania. Jest konsekwentny, wierny swoim słowom 
i czynom przeszłym, jest zawsze sobą. To właśnie sekret 
jego autentyczności. „Papież jest autentyczny, taki sam, jaki 
był przedtem”38. „Papież Franciszek jest tym samym księ-
dzem i biskupem Bergoglio, jakiego poznałem” – mówi ks. 
Guillermo Ortiz z Radia Watykańskiego39. „Świat jest zasko-
czony jego stylem, ale my, którzy go znamy, wiemy, że to jego 
cecha charakteru, i dlatego nie jesteśmy zaskoczeni” – za-
świadcza następca papieża na biskupstwie w Buenos Aires 
arcybiskup Mario Aurelio Poli40. A sam papież powiada: 
„Musimy być konsekwentni, autentyczni, głośmy Ewangelię 

38 E. Piqué, Franciszek. Życie i rewolucja, dz. cyt., s. 133.
39 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 20.
40 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 24.



70 · prof. dr hab. Piotr Sztompka

przykładem, a także słowami. Najważniejsze to głosić ży-
ciem, dawać świadectwo”41. „Taki jestem, tak postępowałem 
również w Buenos Aires” – mówi o sobie42.

Taki jest papież Franciszek – jasny i piękny wzór peł-
nego człowieczeństwa w naszych smutnych, nieauten-
tycznych czasach.

41 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, dz. cyt., s. 116.
42 R. Carello Halo, tu Franciszek. Prywatne rozmowy Papieża, dz. cyt., 

s. 199.

Papież Franciszek i współczesność: z refleksji nad fenomenem komunikowania się 
red. ks. W. Misztal, ks. R. Nęcek, ks. M. Radej, Kraków 2018, s. 59–70. 
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