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Wizerunek papieża Franciszka na łamach  
tygodnika „Newsweek Polska” w 2013 roku

prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W przypadku badania wizerunku papieża Franciszka ukazy-
wanego na łamach jednego z najczęściej kupowanych tygo-
dników opinii należy wziąć pod uwagę psychologiczne uwa-
runkowania jego dalszego przetwarzania przez opinię pu-
bliczną i dziennikarzy, a także trwałość oraz intensywność 
danej informacji (czas jej trwania), a przede wszystkim jej 
aspekt komunikacyjny (szczególnie w odniesieniu do szero-
ko komentowanej edukacji medialnej w nauczaniu społecz-
nym Franciszka). Jak podaje Marcin Łączyński, „wizerunek 
jest kategorią intuicyjną. Słowo wizerunek może oznaczać za-
równo obraz, zdjęcie czy inną graficzną reprezentację przed-
miotu czy osoby, ale równie dobrze może się on odnosić do 
reprezentacji przedmiotu/osoby w umyśle postrzegającej go 
osoby, jak i do wszystkich elementów składowych tej repre-
zentacji z osobna”1. Franciszek w pełni świadomie zarządza 
komunikacją z mediami, a więc także swoim wizerunkiem. 

1 Metody badania wizerunku w mediach, red. T. Gackowski, M. Łączyń-
ski, Warszawa 2009, s. 80.



158 · prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak

Wielokrotnie powtarza, że Kościół ma szczególną misję – 
powinien być obecny we wszystkich mediach.

Takie rozumienie istoty komunikacji wizerunkowej 
dało papieżowi bardzo szybko duże poparcie społeczne, i to 
nie tylko wśród katolików. Jak podaje włoski watykanista 
Marco Politi, papieża popiera dziś ponad 80% katolików. 
Ponad 60% niewierzących jest także nim zainteresowa-
nych2. Jeśli porównamy to z ostatnim okresem pontyfikatu 
Benedykta XVI, gdzie poparcie dla papieża spadło poniżej 
50%, to argentyński jezuita staje się rzeczywiście feno-
menem medialnym. Z kolei Robert Nęcek uważa, że „sku-
pienie w osobowości papieskiej świadectwa, umiejętności 
komunikacji i wykorzystania w swojej pracy medialnych 
narzędzi buduje autorytet Franciszka respektowany przez 
szerokie rzesze wiernych i tych, którzy nie podzielają wia-
ry chrześcijańskiej. (…) Skoro więc papież bywa nazywany 
mistrzem komunikacji, to czerpanie z jego przykładu sta-
je się wyzwaniem, któremu trzeba sprostać”3. Należy więc 
postawić pytanie, jak sprostali temu zadaniu dziennikarze 
„Newsweeka” w 2013 r., który był pierwszym w pontyfika-
cie kardynała Bergoglio?

2 Pierestrojka w Watykanie, z Marco Politim rozmawia A. T. Kowalew-
ska, „Newsweek” 2013, nr 40, s. 59–62.

3 R. Nęcek, Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Fran-
ciszka, Kraków 2016, s. 22–23. Szerzej na ten temat: Sztuka komunikacji 
według Franciszka. Bliżej, prościej, głębiej, wybór i oprac. M. Laskowska, 
K. Marcyński, Warszawa 2016; A. Tornielli, Franciszek: papież który się 
uśmiecha, przeł. A. Pryciak, Warszawa 2014; A. Ryś, Kościół, Franciszek, 
świat, rozmawia T. Ponikło, Kraków 2014.
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Cel i metoda badawcza

Tematem artykułu jest wizerunek papieża Franciszka 
na łamach jednego z najchętniej czytanych tygodników opi-
niotwórczych, ujęty w perspektywie 2013 r. Za przeprowa-
dzeniem kwerendy właśnie w tym czasie przemawiają dwa 
fakty. Pierwszy i najważniejszy to oczywiście wybór w dniu 
13 marca 2013 r. jezuity i kardynała z Buenos Aires Jorge 
Mario Bergoglio na papieża. Drugi jest związany realnym 
wpływem, jaki ma tygodnik opinii na odbiorców. „Newsweek 
Polska” pojawił się na polskim rynku wydawniczym 3 wrze-
śnia 2001 r. Jest wydawany na licencji Newsweek Inc. Jak 
wynika z informacji pochodzących ze Związku Kontroli 
Dystrybucji Prasy, był w 2013 r. najczęściej kupowanym ty-
godnikiem opinii, a jego średnia sprzedaż wyniosła w tym 
okresie 125 916 egzemplarzy. Wyprzedził „Politykę” z po-
ziomem sprzedaży 123 450 egzemplarzy4. Bez wątpienia 
więc można przyjąć, że tak ważne wydarzenie, jakim jest 
wybór kolejnego papieża, było szeroko komentowane i in-
terpretowane na łamach tak chętnie czytanego tytułu.

Na podjęty temat składają się więc dwa zakresy. Pierwszy 
dotyczy wizerunku papieża Franciszka. Drugi, stricte obser-
wacyjny, wiąże się z konkretnym tytułem prasowym. Na 
potrzeby badania przeanalizowałam papierowe wydania 
tygodnika. Należy podkreślić, że samo sformułowanie „ty-
godnik opinii” nie ma w literaturze przedmiotu wiążącej 

4 „Newsweek” liderem sprzedaży wśród tygodników opinii, http://
www.newsweek.pl/biznes/wiadomosci-biznesowe/-newsweek--liderem-
-sprzedazy-wsrod-tygodnikow-opinii,106510,1,1.html (data dostępu).
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definicji5. Moim zdaniem można jednak taką definicję zbu-
dować, opierając się na kilku stałych elementach wyróżnia-
jących ten rodzaj tygodników. Określenie „tygodniki opinii” 
wynika bowiem z zaakceptowanego społecznie i przyjętego 
w naukach o mediach zbioru przekonań co do ich wyraźnej 
funkcji opiniotwórczej. Nie chodzi bowiem o wszystkie ty-
godniki społeczno-polityczno-kulturalne, lecz o te w szcze-
gólności, w których stanowiska dziennikarzy lub ich roz-
mówców oraz operowanie informacjami (syntetyczność 
przekazu) wynikają z jednej strony z przyjętej przez tygo-
dnik opcji światopoglądowej (subiektywizm), z drugiej z za-
łożenia, że przetwarzane dane pochodzą z wiarygodnych 
źródeł (obiektywizm) i nie są podporządkowane interesom 
politycznym jednej partii czy ugrupowania ani też zamknię-
te w jednym skrypcie społecznym. Cechą charakterystyczną 
tygodników opinii, wynikającą z ich dostępności i zasięgu, 
jest intensywniejszy niż w przypadku pozostałych tygodni-
ków wpływ perswazyjny i intersubiektywizm. Tym samym 
upowszechnianie treści opiniotwórczych odbywa się zawsze 
w formie otwartej interakcji z jak największym gronem po-
tencjalnych odbiorców, którzy są przygotowani do rozbudo-
wanej interpretacji pozyskanych informacji, a także gotowi 
do ich dalszego krytycznego przetwarzania6.

Interpretację osadziłam więc w konkretnym materia-
le prasowym, będącym nie tylko źródłem informacji, ale 
także potencjalnym perswazyjnym przekaźnikiem treści 

5 Pisałam o tym szerzej: A. Frankowiak, Oblicza tożsamości europej-
skiej na łamach polskich tygodników opinii w latach 2004–2015, Olsztyn 
2016, s. 19–34.

6 Pierwszy raz użyłam tej definicji w książce na temat oblicz tożsa-
mości europejskiej.
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wpływających na sposób myślenia i postawy czytelników. 
Interesowało mnie, w jaki sposób i za pomocą jakich argu-
mentów dziennikarze i ich rozmówcy pokazują wizerunek 
papieża Franciszka. Nośnikiem tych informacji jest każdy 
artykuł prasowy odnoszący się w swojej treści do wizerun-
ku papieża. W 2013 r. na łamach „Newsweeka” pojawiło 
się 21 tekstów spełniających te kryteria. Wstępna selekcja 
pokazała jednak, że pięć z nich jedynie pośrednio nawiązu-
je do osoby Franciszka, a ich treść jest związana albo z poli-
tyką personalną wewnątrz Kościoła, albo z dramatycznymi 
wydarzeniami na Lampedusie, w sprawie których papież 
Franciszek także zajął stanowisko7. Zostały więc one wyklu-
czone z dalszego badania i stanowią jedynie tło rozważań.

Częstotliwość ukazywania się materiałów prasowych 
poświęconych Franciszkowi przedstawia się następująco:

Tabela 1. Artykuły na temat wizerunku papieża Franciszka w 2013 r. 
na łamach „Newsweek Polska”

Analizowany miesiąc Liczba artykułów
Styczeń 2013 0
Luty 2013 0
Marzec 2013 2
Kwiecień 0
Maj 2013 1
Czerwiec 2013 0
Lipiec 2017 4
Sierpień 2013 3

7 A. Pawlicka, Pojedynek biskupów, „Newsweek” 2013, nr 40, s. 24–27; 
R. Kim, R. Gębura, Władca parafii, „Newsweek” 2013, nr 18, s. 44–45; (pa-
sza), Prezydentura warta mszy, „Newsweek” 2013, nr 13, s. 6; A. Pawlicka, 
Męczennicy na pluszowym krzyżu, „Newsweek” 2013, nr 47, s. 42–45; 
M. Nowicki, Europejska forteca, „Newsweek” 2013, nr 42, s. 60–63.
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Wrzesień 2013 2
Październik 2013 2
Listopad 2013 1
Grudzień 2013 1
Suma 16

Źródło: opracowanie własne.

Artykuły opracowałam za pomocą metody opisowej 
i problemowej. W ten sposób mogłam wykazać, w jaki spo-
sób i za pomocą jakich argumentów budowany jest wizeru-
nek papieża. Wstępne badanie wykazało, że jest on tworzo-
ny dwutorowo. Jedną opowieść wizerunkową na łamach ty-
godnika budują włoscy watykaniści zapraszani do medialnej 
dyskusji, drugą tworzą dziennikarze.

Pendolino Watykanu8

Wielki duchowy przywódca (Abraham Skórka), Pendo lino 
Watykanu (Krzysztof Materna), skromny jezuita (To masz 
Lis), kościelny Gorbaczow (Tomasz Lis), pasterz Kościoła bli-
skiego ludziom (Andrea Tornielli), surowy jezuita o skrom-
nych nawykach (Giacomo Galeazzi), najbardziej wpływowa 
osoba w Polsce (Tomasz Lis), fajny gość, duszpasterz i ewan-
gelizator (Tomasz Terlikowski) – tak charakteryzują papieża 
Franciszka dziennikarze tygodnika i watykaniści.

Tymczasem człowiek roku wpływowego tytułu „Time” 
i jezuicki papież w jednej osobie skupia się na sensie komu-
nikowania, który można odczytać „na podstawie wyłuszcze-

8 Takiego określenia użył w swoim felietonie Krzysztof Materna. Por. 
K. Materna, Grzegorzu poszukujący, „Newsweek Polska” 2013, nr 27, s. 12.
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nia roli, jaką pełni ono w procesie samo urzeczywistniania 
osoby. Realizacja tego zadania wymagać będzie przeana-
lizowania takich zagadnień, jak: otwartość osoby na «Ty», 
pośredniość międzyosobowego obdarowania; przekaz infor-
macji jako akt osobowego obdarowania; znakowy charakter 
informacji; prawda jako warunek osobowego obdarowania”9.

Kilka dni po wyborze kardynała Bergoglio Anna Kowa-
lewska rozmawiała z Andreą Torniellim, który zaznacza, że 
nowy papież „nie brał udziału w kurialnych rozgrywkach, 
nie walczył o władzę i nigdy nie starał się zrobić kariery”. 
Watykanista podkreśla także, że ten pontyfikat będzie nace-
chowany prostotą i głębokimi zmianami w kurii rzymskiej.

Tomasz Lis uważa z kolei, że nowy papież wcale nie bę-
dzie papieżem liberalnym, ponieważ nie wybrali go libera-
łowie. Stwierdza ponadto, że ten nieco egzaltowany wize-
runek medialny oparty na opowieści o skromnym jezuicie, 
który jeździ autobusem i rozmawia na ulicy z ludźmi, kry-
je w sobie coś więcej – nadzieję, że Kościół katolicki stanie 
się bardziej liberalny. „Papież Franciszek daje nadzieję na 
Kościół raczej współczujący niż karzący i raczej podający 
dłoń niż pokazujący zaciśniętą pieść”10. Wizerunek papieża 
jest podobny: skromny, franciszkański, pokorny, otwarty.

Także Maciej Nowicki podkreśla, że nikt w Watykanie 
nie spodziewał się takich zmian. „Na przykład tego, że pa-
pież z Argentyny zrezygnuje ze służby i kamerdynera”. Co 
więcej, Franciszek, nie zważając na protesty watykańskiej 
ochrony, odmówił przeprowadzki do Pałacu Apostolskiego 

9 Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, 
Toruń 2002, s. 15.

10 T. Lis, Remont czy lifting, „Newsweek” 2013, nr 12, s. 4.
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i pozostał w znacznie skromniejszym Domu Świętej Marty. 
„Wybrał nowy styl. Świadomie unika uroczystych gestów 
i nadętej retoryki. Przemawia językiem ludu”11. Wydaje się 
jednak, że dziennikarze „Newsweeka” w większym stopniu 
akcentują zmiany w nowym pontyfikacie, niż zwracają uwa-
gę na ten naprawdę wyjątkowy język miłosierdzia.

Ojciec Maciej Biskup – przeor klasztoru dominikanów 
w Szczecinie – zwraca z kolei uwagę, że wizerunek papieża 
wynika z myślenia o Kościele ubogim materialnie i bogatym 
duchem. Franciszkowi chodzi nie tylko o pazerność niektó-
rych księży, ale przede wszystkim o zaprzestanie domagania 
się za wszelką cenę ważnej dla siebie pozycji12. Wizerunek 
ten zbudowany jest na pozycji krzyża. Niczego nie żąda. Nie 
obraża się. Nie zachowuje się jak narcystyczne dziecko.

Tomasz Lis w felietonie zatytułowanym Aksamitna re-
wolucja niepokoi się, że papieżowi „popsuły się hamulce”, bo 
jego zachowanie, a przede wszystkim wypowiedzi mają wy-
miar rewolucyjny13. Dziennikarz „wybacza” mu niechęć do 
czerwonych trzewików i peleryny, ale obawia się, że Kościół 
nie wybaczy mu liberalizmu i tolerancji. I konkluduje, że 
„mamy to oto w Kościele pierwsze oznaki pierestrojki i gla-
snosti”14. Wizerunek tolerancyjnego, otwartego i pokornego 
człowieka łączy się z jego otwartością i uważnością na dru-
giego człowieka.

Aleksandra Pawlicka w artykule zatytułowanym Kościelne 
delikatesy kreśli z kolei jezuicki wizerunek Franciszka. Zwraca 

11 M. Nowicki, Rewolucja Franciszka, „Newsweek” 2013, nr 28, s. 57.
12 Wierni nie chcą gorsetu, z ojcem Maciejem Biskupem rozmawia 

A. Pawlicka, „Newsweek” 2013, nr 31, s. 18.
13 T. Lis, Aksamitna rewolucja, „Newsweek” 2013, nr 33, s. 4.
14 T. Lis, Aksamitna rewolucja, dz. cyt., s. 4.
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uwagę na przenoszenie ducha zakonnego na cały Kościół 
polegające na zwracaniu się papieża do świata, wychodze-
niu poza mury świątyń, a przede wszystkim docenianie jed-
nostki15. Uważa, że ojciec święty zaczął zdecydowaną walkę 
z korupcją i pedofilią w Kościele (co ciekawe, od odwołania 
polskiego hierarchy Józefa Wesołowskiego)16. Dostrzega też 
rangę pierwszych zmian.

Marco Politi, włoski watykanista, w rozmowie z Anną 
Kowalewską podkreśla, że Franciszek chce zerwać z imperia-
listycznym wymiarem papiestwa. „Nie przez przypadek już 
pierwszego wieczoru po konklawe przedstawił się jako biskup 
Rzymu, a nie papież. Franciszek pragnie kościoła, w którym 
będzie biskupem, kapłanem, a nie udzielnym władcą”17. Ten 
wizerunek rewolucyjnego jezuity wybrzmiewa także w wy-
powiedziach medialnych Tomasza Lisa, który podkreśla, 
że ojciec święty swoim zachowaniem oraz wypowiedziami 
„wprawia w konfuzję apodyktycznych hierarchów”18 i w ten 
sposób zyskuje ogromną przewagę komunikacyjną.

Wnioski

Jak pokazuje frekwencyjność doniesień prasowych na 
łamach „Newsweeka” w 2013 r. wizerunek papieża jest bu-
dowany na podstawie konkretnego wydarzenia, w którym 

15 A. Pawlicka, Kościelne delikatesy, „Newsweek” 2013, nr 33, s. 43.
16 Szerzej na ten temat: A. Pawlicka, Grzeszny nuncjusz, „Newsweek” 

2013, nr 37, s. 24–27; Pierestrojka w Watykanie, dz. cyt.; Nie jestem bun-
townikiem, z Jackiem Stasiakiem rozmawia T. Kwaśniewski, „Newsweek” 
2013, nr 41, s. 48–50.

17 Pierestrojka w Watykanie, dz. cyt., s. 61.
18 T. Lis, Owieczki mają dość, „Newsweek” 2013, nr 42, s. 4.
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Franciszek brał udział, ale nie jest to jeszcze przekaz istotny 
prospołecznie, tak jak to będzie miało miejsce w kolejnych 
latach. Dziennikarze i ich rozmówcy nie wzbudzają napięcia 
medialnego wokół jego osoby. Nawet jeśli przyjmiemy zało-
żenie, że naturalna jest konieczność selekcji informacji, to 
i tak ani liczba, ani treść materiału prasowego w tygodniku 
nie są imponujące. Jedynie opublikowanie 5 lipca 2013 r. 
pierwszej encykliki papieskiej Lumen fidei miało przełożenie 
na zwiększoną frekwencyjność doniesień prasowych (w po-
równaniu z innymi miesiącami). Mając na uwadze, że „dys-
kurs prasowy funkcjonuje jako pewien proces, a więc zbiór 
strategii, które realizują nadawcy, by zatrzymać na sobie 
uwagę odbiorców, zainteresować ich swoimi komunikata-
mi, zaintrygować, pozyskać dla określonych idei czy warto-
ści”19, trzeba przyznać, że publicyści tygodnika nie wchodzą 
w przemyślany proces pokazywania wizerunku papieża. Nie 
chodzi także o społeczne ograniczenia odbioru informacji, 
ale o realny brak zainteresowania dziennikarzy tygodnika 
osobą papieża. To w znacznej mierze decyduje o wyborze 
tematu, który ostatecznie wpływa emocjonalnie bądź inte-
lektualnie na odbiorcę. Taka postawa implikuje zawężenie 
postrzegania papieża do powtarzalnych, wręcz rutynowych 
opisów podnoszonych przez dziennikarzy na łamach więk-
szości gazet europejskich. Musimy także pamiętać, że mo-
del wizerunkowy zależy w dużej mierze od reprezentowanej 
przez tygodnik opcji politycznej. Mimo zamkniętego w pew-
nym sensie obiegu informacji prasa wyraźnie się polaryzuje 

19 M. Wojtak, O nowych formach dziennikarskiej informacji w prasie 
tradycyjnej, [w:] Media informacyjne, t. 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, 
Lublin 2016, s. 87.
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i choć operuje tymi samymi faktami i zbliżonymi źródłami, 
inaczej je komentuje. A przecież, jak pisał w latach 90. XX 
w. Walter Lippmann, media informacyjne, w tym także ty-
godniki opiniotwórcze, są źródłem obrazów w naszych gło-
wach20. Inaczej rzecz ujmując, wizerunek papieża, z jakim 
mamy do czynienia na łamach „Newsweek Polska”, staje się 
jego obrazem w głowach czytelników tego tygodnika i to 
niezależnie od tego, czy sięgają oni po niego sporadycznie, 
czy są stałymi odbiorcami przekazywanych treści.

Sposób postrzegania papieża Franciszka ma na łamach 
„Newsweeka” kilka epizodycznych odsłon. Pierwsza jest 
próbą pokazania papieża jako nieustępliwego rewolucjo-
nisty. Świadczą o tym same tytuły artykułów. Wystarczy 
przywołać niektóre z nich: Aksamitna rewolucja, Rewolucja 
Franciszka, Papież wymiata śmieci, Pierestrojka w Watykanie, 
Remont, czyli lifting. Druga dotyczy komunikacji bliskości 
i pojednania, którą wdraża Franciszek pomimo oporu poli-
tycznego Watykanu. „Być bliżej ludzi” to nie tylko medialne 
hasło papieża, ale realne zasady inkluzywnej komunikacji. 
Marco Politi uważa, że „Franciszek zmienił perspektywę – 
mówi, że rzeczą najważniejszą jest miłosierdzie. Zarówno 
ludziom Zachodu, jak i mieszkańcom Trzeciego Świata nie 
grozi już palcem, ale mówi, że Kościół jest jak matka i opie-
kunka. (…) Dla Franciszka istotne są nie tyle chrześcijańskie 
korzenie, co odbiór przesłania Chrystusa przez współczesne 
społeczeństwo. Jest skupiony na głoszeniu ewangelii. To 
papież o nastawieniu znacznie bardziej misyjnym”21. Swoją 
służbę na rzecz godności i pojednania łączy z nieprawdopo-

20 W. Lippmann, Public opinion, New York 1992.
21 Pierestrojka w Watykanie, dz. cyt., s. 62.
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dobną zdolnością słuchania tego, co mówią wierni22. I wie 
doskonale, że zmiany w Kościele są niezbędne.

Wśród dziennikarzy tygodnika wybrzmiewa także prze-
konanie, że papież nie tylko emanuje prostotą, ale jest 
prawdziwym „przełomem” w Kościele katolickim. Tomasz 
Lis podkreśla, że „Franciszek (…) nie mówi jak arcypasterz 
i arcydrogowskaz, ale jak otwarty, tolerancyjny i pokorny 
człowiek, który całkowicie poważnie bierze słowa «kochaj 
bliźniego swego, jak siebie samego». Jak wielkim szokiem 
musi to być dla naszych dyżurnych katolików, chodzących 
pod rękę z ojcem dyrektorem, pod drugą zaś ręką mających 
«Nasz Dziennik»”23. Podstawowym problemem, jaki się po-
jawia w wypowiedziach Lisa, poniekąd celnych, jest inter-
pretacja globalnych działań papieskich przez pryzmat pol-
skiego politycznego mainstreamu.

Dziennikarze próbują także interpretować medial-
ny wymiar pokory Bergoglio. Tomasz Lis przypomina, że 
„Franciszek pokazuje nam, że nawet zasiadając na tronie, 
można nie tylko nauczać pokory, ale także ją demonstro-
wać. Przykładem uczy dobroci i otwartości, tolerancji i sza-
cunku dla innych. Dla muzułmanki, której myje stopy, i dla 
świeckiego dziennikarza, z którym po prostu rozmawia. Do 
księży mówi: nie pouczajcie, a słuchajcie. A przecież to po-
winno być przesłanie dla nas wszystkich. Franciszek czyni 
to, nie odstępując od zasad, które dla niego i dla jego insty-
tucji są najważniejsze”24. Z kolei Giacomo Galeazzi uważa, 

22 Tak też wspomina jego preferencje komunikacyjne bliski przyjaciel 
Abraham Skórka. Szerzej: Papież w pułapce, z Abrahamem Skórką rozma-
wia R. Kim, „Newsweek” 2013, nr 21, s. 70–72.

23 T. Lis, Aksamitna rewolucja, dz. cyt., s. 4.
24 T. Lis, Wesołych poświąt, „Newsweek” 2013, nr 51, s. 8.
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że papież „to surowy jezuita o skromnych nawykach, który 
lubi jeździć po swoim mieście autobusem, ubrany jak zwykły 
ksiądz. W wieku 35 lat był już prowincjonałem, czyli szefem 
jezuitów w Argentynie. Podczas dyktatury wojskowej rato-
wał kapłanów i świeckich. Mówiło się o nim przed konkla-
we: jemu wystarczą cztery lata, aby zmienić obecny stan 
rzeczy”25. Najważniejsze jednak jest to, że służba na rzecz 
godności człowieka, tak widoczna w wypowiedziach papie-
ża, tworzy medialne zaplecze kultury spotkania, a telefon 
i media stają się narzędziami bliskości. Tworzy on nowy 
styl komunikacji. Unika „nadętej retoryki”. Zaskakuje opi-
nię publiczną szczerością. „Wyznał np., że nigdy nie chciał 
być papieżem, bo papieżem chce zostać tylko masochista. 
Zwierzył się także, że gdy zdecydował się na kapłaństwo, 
ogarnęła go «wewnętrzna ciemność»”26. Papież Franciszek 
„nie jest marksistą, nie nawołuje do walki klas czy rewolucji 
z pozycji świeckich”27. Niewątpliwie jest celebrytą, ewangeli-
zatorem i nowoczesnym komunikatorem, dla którego istot-
ne jest uważne opowiadanie i kontakt z człowiekiem, a nie 
jedynie wytwarzanie informacji i jej dalsze, często uprosz-
czone, przetwarzanie. Media są dla niego istotne o tyle, o ile 
zbliżają ludzi do siebie. Franciszek przypomina, przytacza-
jąc słowa Benedykta XVI, że także cisza jest integralną czę-
ścią komunikowania. Bez niej nie ma słów bogatych w treść. 
W takiej perspektywie komunikacyjnej publicystom przy-

25 Papież wymiata śmieci, z Giacomo Galeazzim rozmawia A. Zakrze-
wicz, „Newsweek” 2013, nr 47, s. 49.

26 M. Nowicki, Rewolucja Franciszka, „Newsweek” 2013, nr 28, s. 56.
27 Ja tylko prostuję, z Tomaszem Terlikowskim rozmawia R. Kim, 

„Newsweek” 2013, nr 33, s. 19.



zwyczajonym do sensacji i newsów nie jest łatwo sprostać 
oczekiwaniom Bergoglio.

Odpowiedzią na pytanie o to, czy dziennikarze tygo-
dnika sprostali wymiarowi komunikacji papieża, jest kon-
statacja, że tak się nie stało, bowiem wizerunek Franciszka 
przedstawiony na łamach tygodnika w 2013 r. jest ubogi 
i sprowadzony do powtarzalnych motywów przetwarzanych 
chaotycznie.

Gdybyśmy jednak odrzucili na chwilę konstatacje dzien-
nikarskie i podążyli tropem wyznań Franciszka, to przyzna-
my, że jego wizerunek wciąż rozpościera się pomiędzy „we-
wnętrzną ciemnością” młodego jezuity a masochistycznym 
biskupem Rzymu, niezależnie od preferencji dziennikar-
skich i politycznych.
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