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Czy papież może być „celebrytą”  
i czy Franciszek nim jest?

prof. dr hab. Wiesław Godzic
Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
SWPS, Warszawa

Podczas tej konferencji przypisujemy papieżowi Francisz-
kowi zbyt wiele umiejętności, a nawet obarczamy go nad-
miarem profesji. Na przykład twierdzi się, że posiada on 
kwalifikacje teoretyka (lub jednocześnie praktyka) nowych 
mediów. Większość wystąpień zdecydowanie podkreślała 
autentyzm tej postaci, tego konkretnego aktora społecz-
nego, przedstawiając na poparcie swoich tez argumenty 
pochodzące z różnych dyscyplin i metodologii. Chylę przed 
nimi czoła – pewnie tak właśnie jest, skoro tak wiele zacnych 
i mądrych osób myśli podobnie o fenomenie „Franciszek”. 
Niepokoi mnie jednak coś innego. Mianowicie zauważyłem 
pojawiającą się sugestię, że autentyczność postaci miałaby 
wykluczać status celebryty. Jeśli więc stwierdzilibyśmy po-
nad wszelką wątpliwość, że Franciszek nie udaje kogoś inne-
go, niż jest; że nie odgrywa swojej roli przed jakimś audyto-
rium; czyli że jest postacią autentyczną, to tym samym po-
winniśmy wykluczyć go z potencjalnego grona celebrytów. 
Tłumaczenie, że tak być nie musi, wiąże się z dzisiejszym 
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rozumieniem statusu celebryty. W moim skromnym dodat-
ku do tej konferencji poruszam – to właściwe określenie, 
do niczego nie zobowiązuje, nie próbuje definiować pojęć 
ani oceniać zagadnień – kwestię celebrytyzmu tej postaci. 
Najpierw spytam, jakie są ogólne cechy fenomenu, który 
dzisiaj nazywany jest celebrytą. Następnie skonfrontuję je 
z cechami obecnego papieża i spróbuję pokazać konsekwen-
cje tych porównań.

Celebryta w dzisiejszym społeczeństwie  
konsumpcjonistycznym – i w Kościele

Trudno przychodzi wskazać obszar cech wspólnych dla 
wszystkich celebrytów, znacznie łatwiej zastosować mecha-
nizm ostensywny – czyli wskazywać palcem zarówno postać 
wyposażoną w takie cechy, jak i tło, w którym ona funkcjo-
nuje. Doda (ze względu na sytuację prawną na jesieni 2017 r. 
– Dorota R.), Michał Wiśniewski czy Kuba Wojewódzki wy-
dają się niekwestionowanymi celebrytami. Jako odbiorcy 
tekstów spod znaku wstydliwych przyjemności wiemy dużo 
o ich rozwodach, chorobach, najnowszych kontraktach czy 
długotrwałej depresji. Listę nazwisk (raczej pseudonimów 
scenicznych) można bez końca zapełniać. Znajdzie się tu 
miejsce dla satyryków i stand-upperów, typu Make Life 
Harder, Abstrachuje, Krzysztof Gonciarz, a także dla progra-
mu „Ucho prezesa”. Na liście zmieści się liczny poczet szafia-
rek, blogerów, vlogerów, youtuberów, influencerów, a nawet 
postać pół-Mongoła, pół-Polaka Bilguuna Ariunbaatara. Nie 
pakuję ich bynajmniej do jednego worka – to byłoby nierze-
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telne ujęcie, a w dodatku niewiele wyjaśniałoby w kwestii 
ich tożsamości. Ten zestaw stanowi natomiast świetne tło, 
dzięki któremu przybliżamy się do poczciwego, lecz wytar-
tego semantycznie określenia „celebryta”.

Kim są główni aktorzy dzisiejszej sfery medialnej: kto 
jest umieszczony/umieszcza się na scenie w snopach świa-
tła? Dla nich telewizja nie jest po to, żeby ją oglądać, ale 
w niej występować – pojawiają się takie cyniczne opinie. Nie 
ma wątpliwości, że ta grupa tworzy nową sferę publiczną. 
To figury odległe wprawdzie, ale nie tak dalekie jak bogi-
nie-gwiazdy z ekranów filmowych. Są w naszym zasięgu – 
takie fenomeny z innej planety wszakże, ale jednocześnie 
swojskie. Nie są bohaterami, nie dokonali wielkich czynów, 
ale przesadą jest twierdzić, że nic nie robią. Celebryci są 
w mediach i grają siebie będących w mediach – a to niełatwa 
czynność.

Wszystko wskazuje na to, że ich przyszłość będzie ja-
sna i dynamiczna. Część krytyków ogłuchła od alarmowych 
dzwonków, jednak inni dostrzegają ogromny potencjał ce-
lebrytów1. Bowiem będzie ich coraz więcej, coraz gorszej 
jakości i – to wyzwanie dla Polski – zjawisko będzie coraz 
częściej wielokulturowe. Celebryci zajmować będą coraz 
wyższe miejsce w społecznej hierarchii, szczególna będzie 
ich zdolność do redefiniowania tabu. Celebryci także będą 
mieli decydujący (?) wpływ na rozumienie pojęcia intymno-
ści. Na pewno wzrośnie ich konfesyjna zdolność – coraz czę-
ściej publicznie będziemy się im spowiadać nie tylko z czy-
nów, ale też fantazji do grzechu prowadzących. Jeśli dodamy 

1 Zob. opinię na temat przyszłości celebrytów: H. Pringle, Celebrity 
sells, Chichester 2004.
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do tego wzrost agresji gwiazd i ich fanów, coraz liczniejsze 
pojawianie się psychofanów, to dla wielu będzie to początek 
pandemonium – nie tylko sceny rozrywkowej, ale także po-
litycznej czy religijnej, tej zorientowanej na wartości.

Stawiam pytania o nasze, szaraczków, relacje z nimi. 
Przede wszystkim zaś o to, czy potrafimy wykorzystać ich 
zdolności np. w celach edukacyjnych. Chciałbym także, aby 
takim miejscem kontaktu nie była jakaś przestrzeń zastrze-
żona, ale wszelka przestrzeń społeczna, gromadząca osoby 
w różnym wieku, o różnym a priori estetycznym. Spotkaniem 
z celebrytą mogłyby być i powinny być: koncert, wspólne 
czytanie książki, oglądanie filmu, dyskusja panelowa. Dla 
celów tego artykułu skoncentruję się na obrazie sugerowa-
nej celebrytyckości papieża Franciszka w dwóch aspektach: 
sfery memów, jakie towarzyszyły tej postaci, i tweetów, któ-
rymi się posługiwał.

Ale najpierw musimy zastanowić się nad koniecznością 
zmiany naszej oceny popkulturowego tła. Wiele przykładów 
przekonuje, że wielkie idee wygłaszane bywają przez moral-
nych karłów, zaś satyryk i błazen potrafi prezentować cał-
kiem rozsądne i rozmaite poglądy, nawet jeśli unurzany jest 
w psie odchody. Pisząc Znanych z tego, że są znani (2007), 
Kuba i inni. Twarze i maski popkultury (2013) i Okrakiem na 
barykadzie. Dziennikarze i celebryci (2016), miałem świado-
mość portretowania współczesności w stylu snapshota – 
gdy obraz jest na ogół nieostry i przekrzywiony, ale fotograf 
uwiecznia ten najważniejszy moment, o który chodzi w fo-
tografii; uwypukla tę najbardziej istotną, w jego przekona-
niu, cechę bycia tu i teraz.
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Dla brytyjskiego eksperta kultury popularnej Ellisa 
Cashmore’a celebryci stanowią poważne wyzwanie inte-
lektualne i uczuciowe. Celebryci pokrzepiają, raczej pod-
noszą na duchu, niż konfrontują (na świecie – tak, ale czy 
w Polsce?). Ale jak twierdzi: „Po to są. Czasem mogą być 
egoistyczni, pozbawieni czaru, ale zawsze przekonujący. 
Słuchamy ich, zapamiętujemy, naśladujemy”2. Za istotną 
ich cechę uznaje to, że pozwalają nam uchwycić i zrozumieć 
proces przeorientowania wartości w kulturze: „Dawniej ce-
niliśmy: powściągliwość, umiarkowanie, roztropność. Teraz: 
porywczość, impulsywność, rozrzutność, pogoń za błahost-
kami”3.

Historycy Kościoła łatwo przedstawiają poważne gło-
sy o tym, że tak czcigodna instytucja nie może mieć nic 
wspólnego z młodą, agresywną popkulturą. Myślę, że jest 
to fałszywe przeciwstawienie: w gruncie rzeczy instytucja 
Kościoła nigdy nie tkwiła w wieży z kości słoniowej, nigdy 
nie była też szczelnie odgrodzona od codzienności. W tym 
sensie na przestrzeni ponad dwóch tysięcy lat Kościół nigdy 
nie był monolitem, w rozumieniu przeciwieństwa do iluzo-
rycznego, często zmiennego i na ogół niespójnego zestawu 
trendów popkultury. Zwracam uwagę, że w tym przypadku 
Dawid nie spotyka się Goliatem. Wszak także ona – popkul-
tura – jest zdolna obalać trony (no, może poważne urzędy), 
nadawać symbolom nowe znaczenia czy tworzyć oryginal-
ne, chociaż dziwaczne palimpsesty znaczeń.

Kilka przedstawionych poniżej uwag związanych jest 
z kierowanym przeze mnie projektem badawczym o cele-

2 E. Cashmore, Celebrity/Culture, Miltone Park 2006, s. 139.
3 E. Cashmore, Celebrity/Culture, dz. cyt., s. 268.
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brytach polskich i w Polsce. W zakresie nas interesującym 
dotyczą one czynności tweetowania i tworzenia memów. 
Dotychczasowe wyniki przekonują o zdecydowanej obo-
jętności wobec celebrytów prawej strony sceny politycz-
nej, obojętności wszelkich obyczajowych konserwatystów. 
Jednocześnie z drugiej strony sceny politycznej padają 
oskarżenia o miałkość emocjonalną i brak jakichkolwiek 
wartości. Bieguny oceny polskich celebrytów wyznaczają 
określenia: „Nie warto się tym zajmować, bo to marginalne 
zjawisko” (z jednej strony). Zaś z drugiej strony słyszymy: 
„To wprawdzie kompletna żenada, ale musimy zjawisko za-
uważyć, bo przeciwnicy tego nie zrobili”. Jest na szczęście 
miejsce pośrodku – które staram się zajmować w tych spo-
rach, pokazując siłę strategii subkultury celebrytyzacyjnej.

Przyjęcie części z tych zasad jest niezbędne do funkcjo-
nowania w sferze publicznej. Walczą bowiem dwa rodza-
je establishmentu: władzy nominalnej, realnej (tu na ogół 
w sensie historycznym jest miejsce dla Kościoła) i tej drugiej 
– często iluzorycznej, ale mocnej władzy pozornie niestabil-
nej, lecz dynamicznej, mobilnej i silnej mocą wybuchów, de-
monstracji ad hoc.

Pomiędzy nimi znajdziemy rozległy obszar, który zaj-
muje fenomen papieża Franciszka. Na samym początku 
dostrzegamy paradoks: jezuita Jorge Mario Bergoglio nie 
miałby szans na rolę celebryty, gdyż znajdował się na zbyt 
niskiej pozycji w hierarchii kościelnej (mówiąc złośliwie: nie 
wystąpił w ważnym show, nie jest autorem poważnego skan-
dalu). Podobnie miałby kłopoty z osiągnięciem tej pozycji, 
gdyby funkcjonował jako klasyczny, „zwyczajny” papież. 
Musiałby wtedy ustąpić pierwszeństwa na przykład Janowi 
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Pawłowi II. Ten ostatni bowiem, święty Kościoła katolickie-
go, stworzył (przy jego świadomym zaangażowaniu w ten 
proces, tak twierdzę) taki wzorzec zachowania, z którym 
trudno się konfrontować. Zaś Bergoglio – jeśli już spekuluje-
my o możliwych rolach i społecznych miejscach – wchodząc 
w buty papieża Polaka, tkwiłby ciągle w jego cieniu. Jedyną 
szansą – dobrze zagraną i zrealizowaną – byłoby stworzenie 
jednej stabilnej, homogenicznej postaci złożonej z dwóch 
składowych: oryginalnego kardynała nie-Europejczyka, 
przejmującego pewne luźne formy zachowania publicznego 
od JP2. I tak się stało.

Bergoglio przyjął dobry wzorzec w osiąganiu oryginal-
nego, żywego i przede wszystkim skutecznego kontaktu 
z odbiorcą. Stał się nim kardynał Wojtyła (jakkolwiek część 
publicystów silnie podkreśla różnice w sprawowaniu urzędu 
przez JP2 i Franciszka). W związku z przyjęciem takiej po-
stawy od pewnego czasu nie stawia się już dramatycznego 
pytania: być papieżem czy celebrytą? – ale nadal podkreśla 
się (nie wiem, czy słusznie) odporność (nieprzemakalność) 
Kościoła na popkulturę, przy jednoczesnym uznaniu pew-
nych zjawisk za „kościelne”. Zwraca się uwagę na przełom 
sygnowany przez JP2, szczególnie jego rozluźnienie i ra-
dykalną zmianę w zachowaniu podczas wizyt w Polsce. 
Kremówki wadowickie, niezliczone gadżety upamiętniające 
pielgrzymkę, niekonwencjonalne rozmowy i śpiewanie na 
krakowskiej Franciszkańskiej 3 oraz świetna komunikacja 
z bodaj wszystkimi grupami społecznymi – oznaczają po-
czątek traktowania papieża (i przyszłych papieży) jako nie 
tylko głowy państwa watykańskiego, ale także normalnego 
człowieka. Papież z Polski, szczególnie On, sytuował się na 
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tej granicy, na której Wielka Postać balansuje podczas roz-
mowy ze Zwyczajnym Człowiekiem. Negocjuje wówczas 
swoje miejsce na zwodniczej linie: z jednej strony zauważa 
podziw i bałwochwalczy zachwyt normalsa w stosunku do 
siebie. Zaś z drugiej strony zastanawia się Wielka Postać, 
czy nie dojdzie do częstego przypadku banalizacji rozmowy, 
prowadzonej w stylu: „Jak wam się żyje?” i „Czy zebraliście 
już plony?”.

Jeśli mowa o skali stosunku do celebrytyzmu, to warto 
naszkicować węzłowe jej punkty po to, żeby próbować zre-
konstruować całość. Dostrzegam trzy punkty tej skali:

Pierwszy oznacza „odrzucenie”. Większość aktorów sce-
nicznych starej daty, doświadczeni dziennikarze różnych me-
diów (chociaż nie wszyscy, jak pokazałem w książce z 2016 
r.), uczeni i profesjonaliści uważają, że normalna, dobrze 
wychowana osoba nie może chcieć być celebrytą. Dołączyć 
trzeba jeszcze jedną kategorię: młodziutkie gwiazdki seriali, 
raczej drugo- i trzeciorzędnych. One uważają z kolei, że cze-
ka je wielka kariera w najlepiej konsumowanych mediach, 
a ewentualny celebrytyzm byłby dla nich krótkim i nieko-
niecznym epizodem.

Punkt drugi skali nazwałem „obojętną neutralno-
ścią” i polega on na szczególnej grze nadawczo-odbiorczej. 
Większość polityków i dziennikarzy pod pozorami obojęt-
ności (lub pozornie-nic-nieznaczącej zabawy) stara się zdo-
być „własną” grupę odbiorców i zaanektować ją. Istotne jest, 
że potrafią oni nawiązać quasi-rodzinny kontakt, walczyć 
o fandom czy zwyczajne internetowe polubienie.

Punkt trzeci oznacza „dojrzały celebrytyzm”. Przedsta-
wiciele różnych profesji, przy czym najwięcej tego typu 
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postaci pochodzi z show-biznesu, świadomie wybierają tę 
ścieżkę, dostrzegając w tej aktywności nadzieje na czerpanie 
z życia pełnymi garściami.

W strefie punktu drugiego zaczynało się królestwo Jana 
Pawła II. Tutaj też odnajdziemy początek, miejsce, w któ-
rym papież Franciszek używa świadomie (a czasem instru-
mentalnie) narzędzi mechanizmów celebrytyzacji.

Tak, Franciszek to celebryta – nie, nic podobnego!

Franciszek pięknie użył Ewangelii, gdy wypowiadał się 
o potrzebie tolerancyjności (w tym przypadku chodziło 
o osoby homoseksualne). „Kim ja jestem, żebym ich oce-
niał?” – niewątpliwie taką deklarację z radością przyjmie za 
swoją dewizę każda grupa odrzuconych. Natomiast wielu 
księżom daje ona sporo do myślenia: jeśli papież nie odrzu-
ca, to kim ja jestem, żebym miał odrzucać! Także celebryci 
powinni zastanawiać się nad tym słowami – zdarza się, że 
zbyt pochopnie na podstawie lichych przesłanek odrzucają 
innych.

Celebrytyzm wymaga postawy przyzwolenia, zgody na 
taki właśnie status – tę zaś odbiorca komunikatów zdaje 
się otrzymywać od Franciszka, który w ogólności odgrywa 
postać telegeniczną: po prostu chce wyglądać i prezentować 
się „dobrze” przed obiektywami i mikrofonami. Nie sądźmy 
jednak, że celebrytyzm jest bezwzględnie indyferentnym 
narzędziem; że na wejściu do niego i wyjściu z niego jeste-
śmy takimi samymi osobami. To ogromna przestroga dla 
celebrities to be!
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Franciszek głosi potrzebę ubóstwa – na pierwszy rzut 
oka to argument przeciwko jego domniemanej celebrycko-
ści. Celebryta na ogół jest bogaty i chce być jeszcze bogat-
szy. Wokół tej kategorii kręcą się pieniądze: wydaje się, że 
celebryci zostali stworzeni do podnoszenia słupków ratin-
gowych i zwiększania klikalności. Chociaż tak nie musi być: 
przypomina się matka Teresa z Kalkuty – uboga, choć na 
ustach całego świata. Internauta Krakauer nazwał papieża 
Franciszka „pozytywnym celebrytą”4. Dobrze, że „pozytyw-
nym”, bo przecież mógł zrezygnować z jakiegokolwiek przy-
miotnika i wówczas rzeczownik „celebryta” niósłby ze sobą 
wyłącznie pejoratywne znaczenia.

Z kolei Wojciech Cejrowski5, krytyczny (raczej skan-
dalizujący) katolik, dostrzega elementy kulturowe, które 
przeszkadzają mu w pełni zaakceptować Franciszka jako 
papieża, gdyż ten jest Latynosem i nie zna europejskiej es-
tetyki. Być może – twierdzi Cejrowski – te cechy sprzyjają 
„brakowi poszanowania dla majestatu sprawowanej funk-
cji” (pomijając, że brzmi to dziwacznie). Latynos nie zdaje 
sobie więc sprawy z tego, że Kościół południowej Ameryki 
jest dużo bardziej „luzacki” w porównaniu z jego wersją 
watykańską. Cejrowski okazuje się superkonserwatystą, 
gdy oczekuje, że wrócą „lektyka i tiara”, a księża podle-
gać będą wyłącznie władzy kościelnej. Żyć skromnie to nie 
znaczy ubierać się skromnie – podróżnik zaskakuje nowy-
mi konceptami, opisując sylwetkę papieża. A ów, jak wyni-

4 Zob. Krakauer, Papież Franciszek pozytywnym „celebrytą”?, Obserwa-
tor Polityczny, 23.08.2013, https://obserwatorpolityczny.pl/?p=14355 
(dostęp: 1.12.2017).

5 Zob. Wojciech Cejrowski masakruje papieża, YouTube, 5.06.2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=04sSmIpXwVc (dostęp: 1.12.2017).
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ka z analizy Cejrowskiego, nie klęczy przed Najświętszym 
Sakramentem – a stąd już prosta droga do szatańskich cech 
obecnego papieża. Zostawmy tego typu oskarżenia na boku 
– odnoszę wrażenie, że sytuują się najbliższej kategorii „za-
zdrosny nieudacznik celebryta”.

Bardzo wyraźnie – także podczas naszej konferen-
cji – zwraca się uwagę na czysto komunikacyjne cechy 
Franciszka, takie jak: otwartość, spokój, swojskość, brak 
nadęcia. Wszystkie one silnie wiążą papieża z wiernymi6. 
Zwraca się jednak uwagę na potencjalny konflikt, który 
może wyraźniej uwidocznić się w przyszłości: mianowi-
cie papież kontra Kościół (a na pewno watykańska kuria). 
Papież staje się w odbiorze o wiele „lepszy” niż tradycyjny 
Kościół. Ten zaś opiera się na obrzędowości i hierarchii – 
gdy wierni są zaledwie uczestnikami pewnego przedstawie-
nia. Konflikt wydaje się więc nie do rozwiązania – na szczę-
ście nie musi wybuchnąć.

Inny publicysta7 zwraca uwagę na „niechciany efekt 
Franciszka”. Chodzi o to, że popularność papieża nie prze-
kłada się na zwiększoną liczbę powołań. Tak więc, martwi 
się kuria, mamy superpopularną postać duchowego przy-
wódcy katolików, ale seminaria świecą pustkami.

Internauta Krakauer dziwi się w 2013 r.: „Papież oglą-
dający telewizję! Po Franciszku możemy się spodziewać, że 
sam zacznie tweetować! W zasadzie możemy się spodziewać 
wszystkiego. Oczywiście w treści samych pozytywów, swo-
im sposobem bycia pokazuje on hierarchom – jacy powinni 

6 Zob. Krakauer, Papież Franciszek pozytywnym „celebrytą”?, dz. cyt.
7 Zob. T. Terlikowski, Niechciany efekt Franciszka, „Do Rzeczy”, 15.02. 

2017, https://dorzeczy.pl/religia/21943/Niechciany-efekt-Franciszka.html 
(dostęp: ?).
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być”. No cóż, najtrudniej chyba zmienić mentalność publicy-
stów: tweetujący papież, czemu nie?

Publicysta kontynuuje:

To właśnie w zachowaniu Papieża może się nie podobać, 
może nawet przerażać przyzwyczajonych do cichego ad-
ministrowania swoimi owieczkami z zaciszy własnych ga-
binetów, które w praktyce mają charakter eksterytorialny 
i można w nich robić wszystko. To musi szokować hierar-
chów, albowiem styl Papieża tak skrajnie kontrastuje z ich 
zachowaniem i ich stylem sprawowania urzędów kapłań-
skich, że przeciętnie wszyscy po prostu wysiadają i wycho-
dzą na satrapów, a nie posłańców Boga Żywego, którego 
wiernych mają prowadzić do zbawienia.

Gdyby ten Papież wypracował jeszcze mechanizmy 
zmiany modelu zastanego po dwóch wielkich poprzedni-
kach, głównie poprzez wymianę kadr, to z pewnością za kil-
kanaście lat moglibyśmy mówić o renesansie Katolicyzmu 
i wzroście znaczenia Chrześcijaństwa. Być może udało-
by się nawet zahamować lub opóźnić laicyzację Zachodu? 
Wszystko zależy od tego człowieka, który – o czym trzeba 
pamiętać, jest równie inteligentnym strategiem, jak i weso-
łym i pogodnym człowiekiem. Chyba będzie musiał uważać, 
żeby nie zostać „celebrytą”, chociaż w jego przypadku to sło-
wo nabrałoby bardzo pozytywnego znaczenia, no bo kto nie 
chciałby, żeby zadzwonił do niego Papież?8.

Konkluzja została postawiona: papież nie zostanie cele-
brytą. Jeśli już – to „pozytywnym”, bo sam z siebie fenomen 
jest negatywny. Trudno mi akceptować sytuację, w której 
zakłada się ogromny wpływ jednej osoby na przyszłość po-

8 Krakauer, Papież Franciszek pozytywnym „celebrytą”?, dz. cyt.
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tężnej instytucji. Wolałbym dostrzegać w tej postaci takie 
cechy, które dość łatwo oddziałują na innych. Powodują 
zjednanie, a nie odrzucanie; apelują do dobroci i miłości, 
a nie konfrontacji czy agresji. Wówczas ten okręt z ewen-
tualnym celebrytą jako kapitanem żegluje pozornie sam, 
a w istocie dzięki sile zgodnych pasażerów, którzy wybrali 
cel. Franciszek jest zarówno takim metaforycznym celebry-
tą, jak i tym zwyczajnym, rasowym.

Sygnalizowałem wątpliwości dotyczące „efektu Franci-
szka”, czyli sytuacji, w której więcej i głośniej mówi się o sa-
mej postaci niż o wartościach, o które ona walczy; gdy suk-
ces nawet wybitnego członka grupy nie prowadzi do wzro-
stu zatrudniającej go instytucji.

Spróbujmy rozdać plusy (działanie sprzyjające uznaniu 
za celebrytę) i minusy (oddalanie od sfery celebryckiej), ja-
kimi Franciszka obdarzyli dziennikarze.

Wizytę późniejszego papieża u psychoanalityka terapeu-
ty zaznaczamy plusem. Tak robią gwiazdy, często na pokaz. 
W tym przypadku (bez afiszowania, ale w sposób otwarty) 
Franciszek nie ukrywał tego faktu, deklarując 26 spotkań 
przez okres pół roku (mały minus za sposób podania do 
wiadomości). Plusem (w tym przypadku utworzona została 
figura odwrócenia) jest poruszanie się skromnym samocho-
dem (volkswagenem golfem), świadczy bowiem o tworze-
niu konsekwentnie wizerunku „inności”, odróżniania się 
od innych będących w mojej sytuacji. Nie chce być noszo-
ny w lektyce (chociaż niektórzy by tego chcieli), nie jeździ 
wielkim i tylko dla niego skonstruowanym pojazdem – jest 
swój, prawie chłopak z podwórka (dużo plusów). Spotyka 
się z licznymi gwiazdami i celebrytami (plus) i wypracował 
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bezpośredni, luzacki styl komunikowania się (duży plus). 
To mechanizm pozaeuropejski i niekiedy antyhollywoodzki, 
uwzględniający naukowe podstawy wyznaczone przez prok-
semikę i kinezykę (to cechy celebrytyckości).

Istotnie – na co zwracano uwagę, kreśląc zbiór cech pa-
pieża z Ameryki Południowej – jego kazania (i większość 
wypowiedzi) nie są retorycznymi perełkami. Cechuje je 
wprawdzie krótkość (plus w tym miejscu), ale nie są szcze-
gólnie oryginalne (minus). (Z takim sądem będę polemizo-
wał w części analizującej tweety).

Część komentatorów zarzuca papieżowi… brak schlud-
ności (bo nosi buciory bliższe jego kulturze, zamiast lekkich 
włoskich trzewików – minus). Refleksji podlegają funda-
mentalne pytania: czy te zachowania są naturalne, czy też 
są działaniem PR? Publicysta, pisząc o efekcie Franciszka, 
zauważa możliwość konfliktu między papieżem a instytu-
cjonalnym Kościołem. Jakkolwiek byśmy to zjawisko oce-
niali, pamiętajmy, że celebrytyzm rzadko bywa grupowy. 
Kierunek jest jednostronny: postać celebryty Franciszka 
może pomóc (lub zaszkodzić, rzecz jasna) Kościołowi, ale 
wewnętrzna sytuacja tej instytucji raczej nie wpłynie na po-
strzeganie tweetującego papieża.

Papież nazywany jest „Kim Kardashian Kościoła kato-
lickiego”9, przez co rozumie się używanie tych samych na-
rzędzia, co Justin Bieber czy najsłynniejsza rodzina cele-
brytów. To zabawne i bardzo radykalne stwierdzenie, które 
niekoniecznie musi brzmieć negatywnie (dla tych w każdym 

9 Papież jako „członek rodziny” Kardashianów zob. M. O’Loughlin, 
The tweetable pope. How Francis shapes the Catholic Church 140 characters 
at a time, 2015 [wydanie elektroniczne].
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razie, którzy znają fenomen amerykańskiej rodziny cele-
brytów). Wszak celebrytami bywają księża, lekarze, profe-
sorowie – a nie tylko postaci z kręgu show-biznesu. Takie 
porównania przestają być naganne, gdy przypomni się 
podstawowe określenie Kościoła jako wspólnoty wiernych. 
Ona sama i jej liderzy podlegają opinii, także porównaniom, 
swoich ziemskich owieczek. Przychodzi na myśl na przykład 
zjawisko „churchingu” – czyli poszukiwania, głównie przez 
młodych, takich parafii, w których „dzieje się”, gdzie księża 
dobrze wyuczyli się retoryki i mają pomysły, dzięki którym 
dzieci nie będą nudziły się podczas mszy.

Ćwierkający papież i jego memy

12 grudnia 2012 r. papież Benedykt XVI zainicjował 
usługę Twittera w Watykanie. Kilka miesięcy później do-
wiedzieliśmy się, że „Habemus Papam Franciscum”. The 
Tweetable Pope10 – „ćwierkający papież” – to Franciszek, 
który pokochał najnowsze narzędzie stosowane przez po-
lityków i celebrytów. Potężne, jeśli wziąć pod uwagę jego 
zasięg, zasięg ziemski dla własnych słów. A jednak warto 
zadać pytanie, czy nie mamy do czynienia z aktem dezer-
cji ze sfery języka, takiego, jaki był nam znany do tej pory. 
Franciszek kocha Twittera, twierdzi, że ta usługa interneto-
wa pozwala wyrażać to, co tkwi w głowie. Tweety poprzedni-
ka Franciszka są oceniane jak zdawkowe, mało w nich było 
żaru i pozytywnego napięcia – wszystkie też zostały wyka-
sowane po rezygnacji Benedykta XVI. Natomiast te pocho-

10 M. O’Loughlin, The tweetable pope…, dz. cyt.
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dzące od papieża jezuity zapadają wierzącym głęboko w pa-
mięć. Tworzył komunikaty w języku włoskim, potem dodał 
jeszcze osiem języków, co spowodowało, że Twitter stał 
się narzędziem dyplomatycznym: prywatno-służbowym. 
Franciszek oceniany jako „najbardziej wpływowy światowy 
lider” przyciąga do siebie gromadę… 30 milionów „follower-
sów”. Podróż na Filipiny uświadomiła Franciszkowi siłę tego 
medium – gdy w ciągu tygodnia nawiązał dzięki Twitterowi 
kontakt z 3,3 miliona internautów. Papież traktuje tę usłu-
gę elektroniczną bardzo poważnie, jako narzędzie o coraz 
większej skuteczności. Używa Twittera, żeby angażować od-
biorców. Na przykład często stosuje opcję „re”, dzięki czemu 
otrzymuje się efekt bezpośredniości – niejedna osoba była 
uradowana z tego faktu: „Napisał do mnie papież!”. Czasem 
pozwala użyć swojego imienia dla ważnych kampanii spo-
łecznych. Działo się tak na przykład po porwaniu uczennic 
w Nigerii i dotyczyło akcji #BringBackOurGirls.

Powstaje ważne pytanie: do kogo skierowane są tweety 
Franciszka, kto jest ich odbiorcą? Twierdzi się, że to rodzaj 
modlitwy11. Papież zaprasza do modlitwy za ofiary wojny 
w Syrii i terroryzmu w Afryce; za ofiary przemocy seksual-
nej; za cierpiących prześladowania i przemoc. Ale także pro-
si o modlitwę za tych, którzy wpadają w gniew. Proponuje 
znaleźć Boga we wszystkich tych miejscach i formach ak-
tywności. Co więcej: postrzega modlitwę nie jako sekwencję 
słów (jak papuga), ale jako głos serca…

Myślę, że w istocie w ćwierkaniu papieża mamy do czy-
nienia z niezmiernie oryginalną literacką formą. Twitter 
zarówno dotyczy bardzo konkretnych zdarzeń, jak i stano-

11 M. O’Loughlin, The tweetable pope…, dz. cyt.
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wi esencję głębokiej myśli. Są wśród nich łagodne ploteczki 
i pokaźna część encykliki przepisanej w systemie tweetów. 
Znajdziemy fragmenty dotyczące sportu oraz głęboką myśl: 
Nikt nie uratuje samego siebie. Społeczeństwo jest podstawą.

Popatrzmy szerzej na to zagadnienie. Specyfika Twittera 
to czynności wykonywane krótko, szybko, wyraziście – ży-
jemy w czasach kultury krótkich impulsów. Męczą nas więc 
długie wypowiedzi. Nie potrafimy już słuchać. I niestety nie 
potrafimy też w precyzyjny sposób mówić. Więc te najpierw 
140 znaków, a następnie 280, których liczby nie można 
przekroczyć na Twitterze, z jednej strony nas dyscyplinuje, 
ale z drugiej działa ahumanistycznie. Bo przy takiej liczbie 
znaków nie można przedstawić zagadnienia z jego wątpli-
wościami. Prawdziwe komunikowanie polega na widzeniu 
tematu z różnych stron, na faktycznym komunikowaniu się. 
Tymczasem na Twitterze nie ma na to miejsca. Jest to więc 
narzędzie banalne i jednostronne, a tym samym groźne. 
Ginie sztuka konserwacji twarzą w twarz – większość mło-
dych ludzi nie umie i nie chce rozmawiać ze swoimi prze-
ciwnikami, adwersarzami w ten sposób. Twitter jest dla nich 
zasłoną dymną.

Tymczasem inaczej przebiega dialog z rozmówcą, któ-
rego ma się przed sobą – i trzeba mu coś ważnego zako-
munikować prosto w oczy. Szybkość, jaką wymusza na nas 
Twitter, powoduje, że nie zastanawiamy się nad tym, co od-
powiedzieć, co napisać. Dostajemy tweeta, zagrają emocje, 
a my natychmiast odpowiadamy. Twitter istnieje jedenasty 
rok i przez ten czas dorobiliśmy się prawdziwego śmietnika 
informacyjnego. Posprzątać tego nie można – chyba byłoby 
to działanie nieskuteczne… Powstaje następujące pytanie: 
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Jak to zrobić, żeby na Twitterze zamieszczano naprawdę 
istotne i ważne newsy, a nie jakieś bzdury? Oczywiście są lu-
dzie, którzy mają sposoby na przebieranie w tych śmieciach 
i znajdują jakieś perełki. Ale coraz mniej chce się szukać. Bo 
to pędzi z zawrotną prędkością i to przeciwko nam, a nie 
dla nas: w każdej sekundzie powstaje około 400 tweetów na 
świecie. Jeszcze trochę, a nas naprawdę zaleją. I już wtedy 
na pewno będzie trudno odcedzić to, co ważne, od tego, co 
jest bzdurą: prędkość zabije sens. Czy Franciszek jest świa-
domy iluzyjnego charakteru tej formy kontaktu? Czasem 
obawiam się jego bardzo pięknej, ale jednak – naiwności.

Memy

Tym razem – w przeciwieństwie do tweetów – mamy 
do czynienia z produktami innych podmiotów, a nie 
Franciszka: jest on przedmiotem działalności internautów. 
Zwracam uwagę na potęgę oddziaływania memów. Memy to 
kulturowe geny, które stanowią najbardziej radykalny wyraz 
kultury uczestnictwa. Richard Dawkins, który wprowadził 
to pojęcie w swojej książce Samolubny gen12 z 1976 roku, 
myślał o nich jako o niewielkich kulturowych jednostkach 
przekazu, na podobieństwo genów. Był ponadto przekona-
ny, że ich zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się sta-
nowi podstawowy warunek funkcjonowania w przestrzeni 
społecznej. Memy nie mają autora – pomimo tego, że często 
można wskazać, gdzie zaczął się proces tworzenia memu 
(tak by to trzeba ująć). Ich twórcy/użytkownicy są cenieni 

12 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996.
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przez społeczność sieci, czasem stają się celebrytami, o któ-
rych na przykład tworzy się filmy. Podobna sytuacja pojawi-
ła się w przypadku Franciszka.

Memy z udziałem i na temat papieża Franciszka13 są 
bardzo różnorodne. Wiele skrzy się dowcipem kontrastują-
cym, przy czym Franciszek jest postacią wprowadzającą po-
zytywne na ogół i nowe elementy do zastanego świata.

Często dochodzi do przeniesienia, ciągle na zasadzie 
kontrastu, cech innej postaci. Oto papież Franciszek jeździ 
autobusem do pracy, bo jest papieżem ubogim. „Jeździć 
do pracy autobusem” staje się dwuznaczną frazą. Ojciec 
Rydzyk zrozumiał to w sposób opaczny i… kupił sobie au-
tobus. Papież w innych memach nie jeździ limuzyną, tyl-
ko zwyczajnym autobusem „z chłopakami”. Część memów 
w miarę neutralnie, bez ironii podkreśla wyjątkowość jego 
postaci. Papież Franciszek został „Znaleziony na końcu 
świata i na koniec świata”. Podobnie jak w filmowej kome-
dii slapstikowej memy wykorzystują elementy zachowania 
postaci lub ich ubiór. Oto czytającemu papieżowi wiatr za-
wiewa pelerynkę. Towarzyszący tekst informuje: „W sytu-
acji zagrożenia papież potrafi strzelać trującym jadem na 
odległość około 8 metrów”. Znaczy to niewiele, ale taki to 
już urok memów. Są i jawnie polityczne, w których zawsze 
papież odgrywa rolę dobrotliwego ojca. Na przykład gdy na-

13 Korzystałem z wyników odpowiedzi na hasło „Memy papież 
Franciszek” w Google (dostęp: 1.10.2017): https://www.google.pl/se-
arch?q=memy+papie%C5%BC+franciszek&tbm=isch&source=iu&p-
f=m&ictx=1&fir=1JdkJCkVYy37iM%253A%252CqPJ21Qu66_8_
YM%252C_&usg=__DatbQ6upknyfsYzBr8HHlpyWR-g%3D&sa=X&ved=
0ahUKEwjWkJXQnvrWAhVIZlAKHSIqAGsQ9QEIKDAA#imgrc=BofdxK
Ap80uJIM.
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pomina klęczącego przed nim i całującego prezydenta Dudę: 
„Kiedy kolejny raz obiecujesz, że od jutra weźmiesz się do 
nauki”. W innym miejscu smutny Franciszek stoi w otocze-
niu rozśpiewanej polskiej pary prezydenckiej. Towarzyszący 
tekst wyjaśnia jego smutek: „Kiedy przyszedłeś śpiewać 
Międzynarodówkę, a intonują Bogurodzicę”.

„Chłopcem do bicia” jest polski prezydent jako uczniak, 
zaś Bergoglio jest nauczycielem wygłaszającym sentencję: 
„A więc mówisz, że zeszyt ci się skończył i musiałeś założyć 
nowy?”. Znajdziemy liczne elementy absurdu i podobień-
stwo do filmów Woody’ego Allena. Papież podczas zabawy 
z dziećmi jest najszybszy – to on jako pierwszy zajmuje 
miejsce przy oknie pojazdu. „Siema” – pokazuje Franciszek, 
gdy jego dostojni poprzednicy wykonują gesty błogosła-
wieństwa.

Występują serie ujęć śmiejącego się papieża, ale z dużą 
dozą ironii wobec innych. Gdy bohaterami są homoseksu-
aliści, okazuje się, że Franciszek okłamał ich, bo najpierw 
pójdą do piekła, dopiero potem do nieba.

Papież w opinii internautów, twórców memów, niezbyt 
dobrze traktuje polskich kompanów. Wprawdzie spowiada 
się u publicysty Tomasza Terlikowskiego (znów figura od-
wrócenia), ale kardynała Dziwisza napomina: „Stasiu, tak 
się spasłeś, że nie mogę cię objąć”. Internautom bardzo 
podoba się zdjęcie pani prezydentowej, która w dziwacznie 
niefortunnym skłonie wita się z papieżem. Natomiast dy-
stansują się wobec przesadnie dewocyjnej postawy premier 
Beaty Szydło i włączają polityczny kontekst uchodźców 
(czarna chusta zasłania całą jej twarz – tym samym powsta-
je sugestia, że pani premier jest raczej muzułmanką niż ka-
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toliczką). Można zaryzykować twierdzenie, że Bergoglio jest 
wdzięcznym obiektem memowych żartów. Jest skromny, 
ubogi, ale też kulturowo obcy. W memach znajdziemy lekką 
satyrę – żaden z krytyków nie wyciąga jednak krytycznych 
armat. Raczej przeważa nastrój oczekiwania (jeszcze pocze-
kajmy, co zrobi nowy papież) i łagodnego naigrywania się 
z wielkich tego świata.

Zauważmy, że wejście (nieuchronne?) do świata popkul-
tury (i show-biznesu) jest zawsze obarczone dwuznacz-
nością i reifikacją wartości. Jestem daleki od tego, żeby na 
takim etapie zdezerterować przed postawieniem konkluzji. 
Myślę, że z zachowaniem sporej ostrożności należy dopuścić 
przekonanie, że metody systemu celebrytyzacyjnego są uży-
wane (i rozwijane) także w odniesieniu do głowy państwa 
watykańskiego.

Niebezpieczeństw jest co niemiara, ale i szans na propa-
gowanie wartości – jeszcze więcej. Niektóre mogą być zabaw-
ne – jak na przykład niebezpieczeństwo usytuowania w nie-
pożądanym kontekście. Oto planowany jest w Netflixie film 
o papieżu Franciszku. Jego postać odgrywać ma Jonathan 
Pryce – znany z dość paskudnej roli w „Grze o tron”, gdzie 
jest przebiegłym manipulatorem i fanatykiem religijnym. 
Filmowa twarz Franciszka kojarzyć się może także z niezbyt 
chwalebnymi rolami – Pryce zagrał w Piratach z Karaibów, 
serialu „Tabu” i bondowskim filmie Jutro nie umiera nigdy. 
Wszystkie postaci niezbyt sympatyczne, o ile nie całkowicie 
pozbawione wartości wyższych. Jeśli już szukać odrobiny 
pociechy, to zwracam uwagę na fakt, że w serialu wystąpi 
także papież Benedykt XVI. Ten ma gorzej, bo odgrywał go 
będzie Anthony Hopkins, świetny aktor, który jednak moc-
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ną kreską zapisał się w historii kina jako neurotyczny seryj-
ny morderca w Milczeniu owiec. Ufać w tym momencie trze-
ba w głębokie poczucie humoru przyszłych widzów – wszak 
aktor odgrywający mordercę w jednym dziele w innym może 
zagrać cnotliwą i pobożną osobę. A jednak w kolejnych ro-
lach zostaje jakiś ślad kreacji poprzedzających (np. w akto-
rze Adamczyku – Janie Pawle II). Istnieje związek paraspo-
łeczny14, syndrom uznawania za realne postaci scenicznych, 
który w moim przypadku zaowocował tym, że moja nagrana 
wypowiedź o zaletach telewizji lat 60., wstawiona między 
Edwardem Gierkiem a Maciejem Szczepańskim, spowodo-
wała nie dość, że uznany byłem za ich rówieśnika, ale jesz-
cze przypisano mi podobne poglądy. Większa część znacze-
nia pochodziła z kolejności uszeregowanych obrazów, czyli 
montażu, nie zaś z wypowiedzi słownych – na tego typu 
znaczenie nie mamy wpływu.

Zabawna jest na przykład metafora puszki coca-coli 
związana z Franciszkiem. W moim pokoleniu raczkującego 
konsumpcjonizmu opakowanie było ważniejsze od zawarto-
ści – i silnie naładowane ideologią. Oto Franciszek krytykuje 
triumfalizm i dążenie do popularności za wszelką cenę. Pada 
nawet z jego ust określenie krytykujące taki stan: przecięt-
ność, zalewanie życia zakonnego coca-colą. Ten typ krytyki 
wydaje się zrozumiały. Tym zabawniejsze jest umieszczenie 
w serialu „Młody papież” postaci Piusa XIII (nawiązujące-
go wiekiem i postawą do Franciszka). Tenże młody papież 
zaczyna dzień od wypicia puszki tego napoju! Wniosek zaś 

14 Związek paraspołeczny zob. D. Horton, R. Wohl, Komunikacja 
masowa i paraspołeczna interakcja. Uwagi o intymności na odległość, [w:] 
Pejzaże audiowizualne, red. A. Gwóźdź, Kraków 1997, s. 63–90.
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taki: Franciszek krytykuje pewne postawy, używając re-
kwizytu, który łatwo zostaje przejęty przez kolejnych kry-
tyków, krytyków tej krytyki. Od tego nie ma ucieczki, tak 
działa kultura popularna.

Gdyby Franciszek mógł zapoznać się z moim opisem 
jego pozycji jako linoskoczka między ustalonym światem 
narracji konserwatywnej a niespokojną i mobilną popkultu-
rą, to zapewne pochyliłby głowę na zgodę. Twarz zaś – le-
ciutko uśmiechnięta – utrzymywałaby kąciki ust w prawie 
niedostrzegalnym griffithowskim (znanym ze Złamanej lilii) 
ruchu ku górze. Żyjemy w kulturze, która nadaje znaczenia 
zarówno na skutek retoryki oddziaływania w stylu prymi-
tywnej konstrukcji cepa, jak i super/megasubtelnego zary-
sowania kącików ust. Twarz Franciszka jest dobrotliwa i su-
rowa zarazem: ojcowsko karcąca i łagodnie grożąca palcem – 
gotowa puścić w niepamięć przewinienia, ale bezwzględna 
w stosunku do recydywistów. Czy to, co mówię, dotyczy mo-
jej wiedzy po analizie przedstawień linii twarzy i spojrzeń 
oczu Bergoglia? Czy znaczenie promieniuje z twarzy (możli-
wa jest taka identyfikacja i owo znaczenie niejako wydoby-
wam), czy też ktoś przekonał mnie do projekcji i w istocie do 
narzucenia obrazowi znaczenia? Tego nie wiem, lecz w prze-
ciwieństwie do wielu klasyków zachowań politycznych ten 
brak wiedzy – mój na temat Franciszka – uważam za twór-
czy. Oto skonstruowana została intrygująca postać (kto 
tego dokonał?) namiestnika Chrystusa na ziemi (dla wierzą-
cych), która podkreśla swoją aktywną obecność w ziemskich 
grach o przetrwanie – godne przetrwanie. Franciszek zacho-
wuje się jak zdziwiony małolat (podkreślam psychiczną mło-
dzieńczość), który pyta, czy dla poprawienia kawałka niedo-



skonałego świata potrzebna jest jego zgoda na funkcjono-
wanie jako celebryta w zakreślonych przez siebie granicach. 
Gdy otrzymuje zgodę na taką rolę, wówczas łagodnie mówi 
„yes”. Liczy na to, że rasowym celebrytą nigdy nie będzie, ale 
spróbuje, najlepiej jak umie, zagrać go.

Papież Franciszek jest nieco osamotnionym linoskocz-
kiem, który balansuje na krawędzi popkultury i konserwa-
tywnego świata. Pytanie: „Czy ludzie idą za Franciszkiem?”, 
jest źle postawione. Nie chodzi bowiem o nachalne (czasem 
prostackie) promowanie marki „Papież Franciszek” – cho-
ciaż nie widziałbym w tym nic złego. Chodzi natomiast 
o zachęcanie do życia z ewangelią i według niej, używając 
do tego najnowszych i najbardziej skutecznych środków 
technologicznych. Na pierwszy rzut oka krótka forma nie 
pasuje do Kościoła katolickiego. Niewielu księży przedkłada 
lapidarność sformułowań ponad nudne i długie wypowiedzi 
z ambony.

Wróćmy do zasygnalizowanego na wstępie przez Ellisa 
Cashmore’a określenia celebrytyzmu jako nowej i skutecz-
nej pośredniej roli między towarem/usługą a użytkowni-
kiem. Celebryci pomagają nam w przejściu przez burzliwe 
rafy zmian. A zmiany następują i następować muszą – temu 
chyba nikt rozsądny nie zaprzeczy. Sugestia zaś jest nastę-
pująca: jeśli w trakcie doświadczania tych zmian pozycja 
papieża jako celebryty może pomóc w czynieniu dobra – to 
niechże będzie celebrytą.
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