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Jan Paweł II – Franciszek.  
Wstęp do rozważań na temat języka komunikacji

prof. dr hab. Jacek Popiel
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przyznam, że na co dzień nie dociera do mnie fakt, że 
Franciszek to już siódmy papież w moim życiu. Jako dziec-
ko okazjonalnie słyszałem od rodziców o Piusie XII (1939–
1958) i Janie XXIII (1958–1963), byli tak odlegli i nieosią-
galni, że miałem wrażenie, iż przynależą do innego, wręcz 
niebiańskiego świata. Później, już jako do młodego człowie-
ka, docierały do mnie informacje o działalności papieskiej 
i słowach Pawła VI (1963–1978). Ale nadal był to świat od-
legły. Także dlatego, że żyliśmy w kraju, który wyraźnie nie 
dopuszczał, żeby osoba ojca świętego pojawiała się w me-
diach, szczególnie w telewizji. Dramatycznie krótki pon-
tyfikat Jana Pawła I (26 sierpnia – 28 września 1978) nie 
pozwolił na jego zaistnienie w świadomości współczesnego 
świata.

Wybór Karola Wojtyły na stolicę piotrową nagle zmie-
nił tę perspektywę, nie tylko dlatego, że był to nasz rodak. 
Już od pierwszego pojawienia się Karola Wojtyły jako Jana 
Pawła II (16 października 1978) wszyscy byliśmy zafascy-
nowani stylem, w jaki Wojtyła docierał do ludzi z całego 
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świata. Papież przyznający, że przybywa z dalekiego kraju, 
z niezwykłą otwartością wyznał: „Nie wiem, czy potrafię 
rozmawiać waszym… naszym językiem włoskim. Jeżeli się 
pomylę, to mnie poprawicie”. I nieważne, czy te słowa zro-
dziły się spontanicznie, kiedy Jan Paweł II zobaczył tłumy 
na placu Świętego Piotra, czy były przygotowane przez ten 
krótki czas od ogłoszenia decyzji Kolegium Kardynalskiego 
do momentu wejścia na słynny balkon. Z dzisiejszej per-
spektywy można powiedzieć, że one poniekąd wyznaczy-
ły istotę kontaktu papieża nie tylko z członkami Kościoła 
rzymskokatolickiego, ale całego współczesnego świata.

Setki komentatorów, badaczy pontyfikatu Jana Pawła 
II próbowało opisać istotę niepowtarzalnej umiejętności 
papieża w nawiązywaniu kontaktu zarówno w spotkaniu 
z pojedynczymi osobami, jak i z tłumami. Może jednak na-
zbyt rzadko zwracano uwagę na źródła tego daru. Jako oso-
ba od wielu lat zajmująca się twórczością literacką i teatralną 
Wojtyły zawsze podkreślam znaczenie dwóch faktów z jego 
biografii. Po pierwsze – język, świat wczesnych doświadczeń 
przyszłego papieża kształtował się w zetknięciu dwóch rze-
czywistości. Pierwsza to Wadowice – małe miasteczko poło-
żone w paśmie Beskidów i Krakowa. Nieważne, jakie będzie-
my przypisywać znaczenia, terminy, pojęcia tym światom; 
ten pierwszy to przestrzeń kultury ludowej, niezwykle wy-
czulonej na piękno i zwyczaje okolicznej przyrody i kultury, 
to odczucie – jak pisał sam Wojtyła – „oddechu ziemi, pro-
stolinijność w sposobie myślenia”. Drugi świat to przestrzeń 
wręcz symboliczna, ukazująca namacalnie znaczenie historii 
poprzez świat zabytków, z katedrą wawelską na czele, prze-
strzeń wyrażająca istotę kultury narodowej, kanon tekstów 
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kluczowych dla tej kultury. Wojtyła, Jan Paweł II w swoim 
życiu, posłudze religijnej w sposób wręcz fascynujący potra-
fił łączyć doświadczenia wyniesione z tych dwóch światów. 
To temat na szersze studium, które poprzez analizę języka, 
konstrukcji poszczególnych tekstów i wypowiedzi ukazałoby 
fenomen tego papieża, potrafiącego z jednej strony znaleźć 
wspólny język z ubogimi, przedstawicielami ludów przynale-
żących do różnych sfer społecznych i geograficznych, z dru-
giej prowadzić dialog nie tylko z możnymi tego świata, ale 
i przedstawicielami wielu środowisk naukowych.

Po drugie jestem przekonany, że kolejnego źródła feno-
menu Jana Pawła II jako człowieka w sposób niepowtarzalny 
docierającego do milionów, nie tylko w bezpośrednim kon-
takcie, ale także poprzez współczesne media, należy także 
szukać w młodości, w czasie, kiedy z pełnym przekonaniem 
przygotowywał się do aktorstwa. Przypominam, że teatr był 
dla młodego Wojtyły jedną ze sfer sztuki, która prowadziła 
człowieka w świat najważniejszych wartości życia. A w tej 
wizji teatru, aktora najważniejsze było słowo, sposób jego 
wypowiedzenia, przekazanie poprzez świadomie, z nie-
zwykłą precyzją wyrażane słowa dramatycznego wymiaru 
myśli i samego procesu myślenia. Ten okres zetknięcia się 
z aktorstwem uświadomił zarazem Wojtyle, jak uznając pry-
mat słowa, umiejętnie podporządkować mu gesty, spojrze-
nia. Wojtyła w 1944 r. ostatecznie porzucił myśl o zostaniu 
aktorem, ale świadomość – wywiedziona z myśli Kamila 
Cypriana Norwida – znaczenia słowa wypowiedzianego 
pozostała w całym dalszym życiu Jana Pawła II. Fascynujące 
było obserwowanie, jak ten papież potrafił znaczenie słowa 
wypowiedzianego realizować zarówno w swoim języku, jak 
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i w językach obcych, w których w ramach licznych pielgrzy-
mek przyszło mu wygłaszać homilie. To duch stylu rapso-
dycznego i zarazem styl tekstów polskich romantyków wy-
niósł na wyżyny słowa wygłoszone przez papieża 2 czerwca 
1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie, w trakcie pierw-
szej pielgrzymki do Polski:

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II 
papież, wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przed-
dzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi! 
Amen.

W jakże dramatyczne ramy można ująć tę niezwykłą ho-
milię z ostatnim publicznym wystąpieniem, kiedy choroba 
nie pozwoliła Janowi Pawłowi II wydobyć jednego słowa.

Po Janie Pawle II, który łączył głębię myśli filozofa 
i teologa, wrażliwość poety z językiem prostych ludzi, po 
Benedykcie XVI (19 kwietnia 2005 – 28 lutego 2013), pa-
pieżu wybitnym teologu, którego głębi nauczania do dzi-
siejszego dnia nie zdołaliśmy zrozumieć i docenić, świat 
otrzymał przewodnika, który przypomina podstawowe 
ewangeliczne prawdy. Dnia 16 października 1978 r. Jan 
Paweł II wyznał, że przybył z odległego kraju, Franciszek 
(papież od 13 marca 2013 r.) z balkonu bazyliki św. Piotra 
powiedział: „Wygląda na to, że moi bracia kardynałowie 
znaleźli go [biskupa Rzymu] prawie na końcu świata”. Ale 
to oddalenie w przypadku Franciszka ma jednak nieco inny 
wymiar. Karol Wojtyła przybywał z Europy, z kraju znie-
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wolonego poprzez system polityczny, ale tak naprawdę 
to oddalenie wynikało tylko z innych doświadczeń niż te, 
które znane były Kościołowi i ludziom Europy Zachodniej. 
Franciszek przyniósł Europie doświadczenia najuboższych 
części świata, w których skala zniewolenia, wyzysku prze-
kroczyła wyobrażenia Europejczyków. Jan Paweł II przeka-
zywał ówczesnemu światu przesłanie: „Nie lękajcie się. Nie 
lękajcie się przyjąć Chrystusa”. Papież Franciszek mówi: 
„Nie pozwólcie ukraść sobie nadziei. Tej nadziei, którą daje 
Jezus”. I poprzez to Franciszkowe wezwanie mam wrażenie, 
że jego nauczanie wraca do źródła ewangelicznego naucza-
nia Kościoła, nauczania Chrystusa, kierowanego do tłumu, 
rybaków, grzeszników. Papież nie zważa na reakcje uczo-
nych teologów, często także hierarchów Kościoła, oburzo-
nych prostotą wywodów, wprowadzających zamieszanie do 
interpretacji nauki Kościoła.

Zmiana języka komunikacji, jaką przyniósł Franciszek – 
chciałbym to jeszcze raz mocno podkreślić – powiązana jest 
z faktem, że po prawie 13 stuleciach papieżem został czło-
wiek spoza Europy1. Sądzę, że teologowie powinni głębiej 
wniknąć w dokumenty Konferencji Ogólnych Episkopatu 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w których uczestniczył 
kardynał Jorge Bergoglio jako metropolita Buenos Aires, 
żeby w pełni zrozumieć istotę języka obecnego papieża. 
Pouczające i zarazem wyjaśniające źródła niejednej wypo-
wiedzi Franciszka byłoby zapoznanie się przez teologów 
i hierarchów z kręgu europejskiego Kościoła z najważniej-

1 Przez 1272 lata (od 741 do 2013 r.) papieżami byli wyłącznie 
Europejczycy (ostatnim był Benedykt XVI). Tradycję tę przerwał wybór 
Argentyńczyka Franciszka.
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szymi tekstami argentyńskiej teologii, szczególnie z praca-
mi dotyczącymi argentyńskiej teologii ludu (la teologia del 
pueblo). Po wyborze Jana Pawła II nie tylko katolicy próbo-
wali zrozumieć korzenie świata, który ukształtował Karola 
Wojtyłę. Tej chęci nie widać jakoś w odniesieniu do kardy-
nała Bergoglio. Czy w tej postawie nie można dostrzec prze-
jawów greckiej hybris, która dotyka przedstawicieli euro-
pejskiego Kościoła? Może częściej trzeba uświadamiać, że 
w Ameryce Południowej i na Karaibach mieszka blisko poło-
wa katolików współczesnego świata. Czy ich wiara, teologia, 
sposób postrzegania fundamentalnych problemów religii są 
gorsze od europejskich? Na pewno odmienne. Ale żeby tę 
odmienność zrozumieć, trzeba poznać tamtejszy świat.

Na współczesne problemy świata i Kościoła inaczej 
spogląda się z perspektywy Europy, a całkiem odmienne 
z perspektywy Ameryki Łacińskiej. W jednej z katechez 
Franciszek zwrócił uwagę, że choroby Europy wynikają 
z dobrobytu i utraty wielu podstawowych wartości, a pro-
blemy Ameryki Łacińskiej, znacznej części Afryki – z biedy. 
Papież znający bolesne strony świata Argentyny, Ekwadoru, 
Boliwii, Paragwaju, Wenezueli stał się najbardziej wiarygod-
nym orędownikiem praw, które świat powinien zagwaran-
tować ludziom należącym do najuboższych krajów. Czyż 
wybór imienia „Franciszek” nie był od razu znakiem, że oto 
nowy papież upomni się o ludzi, którzy zostali odrzuceni, 
mieszkańców slumsów, żebraków z ulicy, pijaków i bied-
nych z dworców kolejowych, porzuconych dzieci i starców, 
imigrantów? Trudno nie zauważyć, że w 2013 r. wraz z wy-
borem Franciszka na papieża została przerwana trwająca 
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od 913 r. (przez 1100 lat) tradycja, zgodnie z którą papieże 
przybierali imiona noszone przez poprzedników.

Franciszek w moim spojrzeniu to mądry, czuły, troskli-
wy, wymarzony proboszcz, którego parafią jest cały glob. 
Decyzją Kolegium Kardynalskiego współczesny świat otrzy-
mał papieża, który próbuje dotrzeć do ludzi poprzez język 
zrozumiały przez każdego, przez biednych i porzuconych 
w dzielnicach biedoty, język zachwycający prostotą przeka-
zu, niezwykle obrazowych skojarzeń, język wyrażający fun-
damentalne prawdy poprzez odwołania do przykładów z ży-
cia codziennego. Wyraża najwięcej poprzez słowa wygłasza-
ne w Domu Świętej Marty i środowe katechezy. Prostota 
języka, niezwykła sugestywność przykładów z życia przy-
woływanych w homiliach sprawiają, że ludzie wsłuchują się 
z uwagą w jego nauczanie.

W postawie papieża widoczna jest charakterystyczna 
dla współczesnego Kościoła argentyńskiego, w znacznym 
stopniu ukształtowanego przez kardynała Bergoglio, po-
stawa wsłuchania się w doświadczenia ludzi, rezygnacja 
z bezrefleksyjnego, niekiedy opartego tylko na paragrafach 
katechizmu, pouczania, karcenia, potępiania wiernych. 
Franciszek uświadamia, że chrześcijanin powinien przede 
wszystkim kochać człowieka, próbować go poznać i zrozu-
mieć. Jest to wyraźne otwarcie na wszystkich ludzi dobrej 
woli, zachęta do nawiązania kontaktu, szczególnie z tymi, 
którzy z różnych powodów znaleźli się „na peryferiach”. 
Jakże wymowne są słowa Franciszka o Kościele, który powi-
nien być szpitalem polowym z drzwiami otwartymi dla każ-
dego, kto prosi o pomoc i wsparcie. Bynajmniej nie oznacza 
to akceptacji grzechu. Franciszek pragnie najpierw zdiagno-
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zować źródła zła, ażeby uświadomić człowiekowi, że wiara 
w Boże miłosierdzie pozwoli człowiekowi nawet w najbar-
dziej dramatycznych chwilach życia pozostać w łączności 
z Bogiem2. Jest w tej postawie zarazem przekonanie, że 
w sferze konkretnych wyborów sumienia odpowiedzialność 
spoczywa jednak na pojedynczym człowieku.

Już w pierwszych wystąpieniach papieża pojawiły się 
odniesienia do trudnego do przetłumaczenia na język pol-
ski hiszpańskiego wyrażenia la cultura del descarte – „kultura 
odrzucenia”. Jakże to swoiste połączenie słów: kultura i od-
rzucenie. W rzeczywistości przecież chodzi tu o przymyka-
nie oczu na wyrzucanie na śmietnik osób niepotrzebnych, 
stanowiących balast dla świata neoliberalnej gospodarki. 
Wydaje się, że nigdy wcześniej tak mocno i zarazem wiary-
godnie nie brzmiały słowa w obronie odrzuconych. Mocno, 
bo wypowiadane przez kapłana, który poprzez swoje życie 
dał świadectwo zatroskania o los tych ludzi, ale zarazem 
wiarygodnie, bowiem wygłasza je człowiek, który świadom 
jest swoich możliwości i ograniczeń. Muszę powiedzieć, że 
do dzisiejszego dnia jestem pod wrażeniem słów wygłoszo-
nych przez Franciszka na Anioł Pański w pierwszą niedzielę 
adwentu 2016 r. do wiernych zgromadzonych na placu św. 
Piotra, kiedy mówiąc o swoim wieku (zbliżające się osiem-
dziesiąte urodziny), przyznał z pokorą, że oczekiwania 
świata od biskupa Rzymu „przekraczają możliwości stare-
go człowieka”. Stąd po raz pierwszy zasygnalizował, że idąc 
za wzorem Benedykta XVI, rozważa możliwość rezygnacji 
z urzędu. Ale zarazem dodał, że po rezygnacji chciałby wró-

2 Zob. m.in. Franciszek. Miłosierdzie to imię Boga, rozmowa z Andreą 
Torniellim, przeł. J. Ganobis, Kraków 2016.
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cić do swoich dawnych, ubogich diecezji, nie jako biskup sto-
licy Argentyny, lecz jako duszpasterz, kapłan biednych.

Nie wiem, czy najgłębiej o nowym języku nie świadczy 
cała dyskusja, jaka towarzyszyła synodowi biskupów po-
święconemu rodzinie (rozpoczął się w październiku 2015 r.). 
Franciszek dość wyraźnie opowiedział się za „nawróceniem 
języka”, jakim Kościół ma się posługiwać, mówiąc o rodzi-
nie. I bynajmniej nie chodziło tu tylko o rezygnację z języka 
potępienia, wykluczenia w odniesieniu do rozwiedzionych, 
homoseksualistów, lesbijek, ale i o rezygnację z języka teo-
logiczno-filozoficznego na rzecz prostego przekazu naucza-
nia Kościoła, w którym wyrażałoby się uszanowanie godno-
ści każdego człowieka. Być może najważniejszym efektem 
nowego otwarcia, zainicjowanego przez Franciszka, było to, 
że poczęto o tych kontrowersyjnych, nie tylko dla Kościoła, 
problemach dyskutować tak otwarcie. Dyskusja stała się de-
batą na temat fundamentalny – czy doktryna Kościoła może 
podlegać ewolucji? Papież może najpełniej uświadomił, że 
za różnicami kulturowymi pomiędzy katolikami w różnych 
częściach świata idą także odmienności w artykułowaniu 
nauki Kościoła w różnych językach. Te różnice to wielka 
wartość Kościoła, która rodzi także niebezpieczeństwa. Stąd 
problemy zawarte w podstawowych dokumentach Kościoła 
(m.in. problemy dogmatyczne zdefiniowane w Magisterium 
Kościoła) winny być przekazywane wiernym w języku zro-
zumiałym dla wszystkich.

Dla wielu wielkim zaskoczeniem był fakt, że jednym 
z tematów nauczania Franciszka stała się problematyka 
ochrony natury, tematyka ekologiczna. I w tym papież bli-
ski jest swemu patronowi, językowi, którym posługiwał się 
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Franciszek z Asyżu. Papież zapewne w pełni zdawał sobie 
sprawę z faktu, że encyklika Laudato si’ (Pochwalony bądź, 
Panie mój) stanie się przedmiotem ostrych sporów poli-
tycznych, może nadwyrężyć autorytet papieża i Kościoła, 
ale w jego myśleniu upomnienie się o prawa przyrody ma 
te same znamiona, co upomnienie się o biednych i odrzu-
conych. Problematyka globalnego ocieplenia, emisji gazów 
cieplarnianych, zrównoważonego rozwoju dla Franciszka 
ma przede wszystkim aspekt moralny, a dopiero w drugiej 
kolejności wymiar polityczno-gospodarczy. Świat stworzo-
ny przez Boga należy zostawić przyszłym pokoleniom w sta-
nie pozwalającym im na normalną egzystencję. Kościół 
zdaniem papieża nie może milczeć w sytuacji, gdy w przy-
szłości ludzkości może grozić zagłada. W opinii Franciszka 
„dewastacja środowiska, której globalne ocieplenie jest 
najdobitniejszym przykładem, ma charakter strukturalny 
i jest skutkiem ładu społeczno-polityczno-gospodarczego 
opartego na przemocy. Rosnące nierówności wewnątrz spo-
łeczeństwa i pomiędzy państwami oraz takie zjawiska, jak 
emisje zanieczyszczeń, wymieranie gatunków, ubytek lasów 
tropikalnych mają to samo źródło – wynikają z obowiązują-
cego kapitalizmu, w którym dominującą rolę ma wolny ry-
nek i rządząca nim racjonalność zysku, podpowiadająca, że 
wszystko – od ludzi po ziemię, rośliny i zwierzęta – staje się 
obiektem eksploatacji”3. W myśleniu papieża walka z biedą 
musi być ściśle połączona z walką o ocalenie natury. Do zna-
nych z nauczania Kościoła pojęć „cywilizacja miłości” jako 
przeciwstawienie „cywilizacji śmierci” przy okazji tej ency-

3 E. Bendyk, Komunizm Franciszka, „Polityka” 2015, nr 26, s. 14.
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kliki doszły często cytowane pojęcia: „ekologia integralna”, 
„rewolucja kulturowa”.

Mówiąc i pisząc o odmienności nauczania Franciszka, 
niekiedy nawet o odcięciu się od słów, poglądów poprzed-
nich papieży, nie zauważamy, że w wielu sferach Franciszek 
kontynuuje drogę wytyczoną przez poprzedników. 
Uświadomiłem to sobie na przykład przy okazji 50. rocznicy 
deklaracji Nostra aetate, przełomowego dokumentu otwie-
rającego możliwość nowego dialogu chrześcijan z niechrze-
ścijanami, pojmowania przez Kościół innych religii. To bar-
dzo złożony aspekt w historii Kościoła. Nadal w pamięci 
pozostają pretensje Żydów do papieża Piusa XII o to, że nie 
angażował się w pomoc w czasie Holokaustu. Ale od czasów 
Jana XXIII i Soboru Watykańskiego II nastąpiła zasadni-
cza zmiana w stosunku do innych religii, w tym do Żydów. 
Zapisy zawarte w deklaracji Nostra aetate (W naszej epoce) 
z 1965 r. w znacznym stopniu pozostały jednak na papierze. 
Nową epokę rozpoczął dopiero Jan Paweł II. Zdjęcia z wizy-
ty w rzymskiej synagodze pokazały, jaką moc mają media. 
Ten obraz znaczył więcej niż dziesiątki słów. Podobnie ob-
raz Jana Pawła II z wizyty w Auschwitz, w Jerozolimie, Yad 
Vashem. Odwiedziny tych miejsc Benedykta XVI, ale rów-
nież Franciszka potwierdziły ciągłość nowej postawy wobec 
Żydów. Przykładów tej ciągłości w nauczaniu kolejnych pa-
pieży, w tym Franciszka, można przytoczyć wiele. Wydaje 
mi się, że w odniesieniu do obecnego papieża media nazbyt 
skupiają się na jednostkowych, często wyrwanych z kontek-
stu słowach niż na przekazaniu ciągłości myśli wyrażanych 
przez następców św. Piotra.
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Kolejne miesiące pontyfikatu Franciszka uświadamiają, 
że w Kościele jako instytucji pogłębia się polaryzacja stano-
wisk. Po niektórych wypowiedziach papieża Watykan wyja-
śnia, co Franciszek miał na myśli. Wybrane grona – trud-
no powiedzieć, jak liczne – kardynałów, teologów w sposób 
otwarty krytykują słowa ojca świętego. Z jednej strony 
mamy głośne wystąpienie teologów-tradycjonalistów oskar-
żających papieża prawie że o herezję, z drugiej strony list 
otwarty stu teologów, filozofów, duchownych i świeckich 
wspierających nauczanie Franciszka. Co prawda już w cza-
sach Benedykta XVI, wybitnego teologa i myśliciela, Kuria 
Rzymska precyzowała znaczenie słów papieża, ale obecnie 
ta tendencja przybrała na sile. To bardzo niepokojący objaw. 
Trudno nie zauważyć, że te kontrowersje są efektem różnic 
w sposobach komunikowania się, przekazywania istoty wia-
ry. Sądzę jednak, że nawet wówczas, kiedy mówimy o róż-
nych językach komunikacji, powinniśmy dostrzegać, że te 
różnice w rzeczywistości nie są różnicami, tylko wyborem 
innego rodzaju medium, języka uzależnionego od zmienia-
jącego się świata.

Franciszek, wybierając postawę ewangelizatora, nie 
posługuje się językiem ani terminologią paragrafów kate-
chizmu, lecz językiem, który ma pobudzić ludzkie sumienie 
i nawet osobom wykluczonym dać nadzieję. Czy nie najważ-
niejszym „efektem Franciszka” jest to, że wielu ludzi obo-
jętnych, dalekich od wiary „obudziło się” i poczuło łączność 
z Kościołem?
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