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Fenomen papieża Franciszka

ks. dr Adam Boniecki 
„Tygodnik Powszechny”

Na międzynarodowej konferencji naukowej „Media – kultu-
ra – komunikacja. Fenomen papieża Franciszka”, która po-
nad rok temu się odbyła w Krakowie siłą rzeczy uwaga była 
skoncentrowana na fenomenie papieża Franciszka. Jednak 
zawarte w tej książce materiały dotyczą znacznie szerszego 
problemu, mianowicie kwestii komunikowania wiary i uka-
zywania oblicza Kościoła w świecie zawładniętym przez nie-
zliczone środki przekazu. Podkreślano znaczenie osobistego 
stylu aktualnego następcy Piotra. Jest to temat sam w sobie 
interesujący, a staje się bardziej czytelny, gdy się nań spojrzy 
w perspektywie historycznej.

Jest rzeczą oczywistą, że każdy papież przychodzi z wła-
snym stylem i gdy się bliżej przyjrzymy poprzednikom 
Franciszka, odkryjemy, że to, co dziś się wydaje zaskakujące 
i nowe, nie zawsze jest tak zupełnie nowe. Z drugiej strony 
jednak zaskakujące może być odkrycie, jak dalekie jest to, co 
dziś przyjmujemy jako normalne, od tego, co jako normalne 
traktowali inni papieże i lud wierny. Na przykład dziś za-
chwyca nas bezpośredni kontakt papieża Franciszka z pro-
stymi ludźmi. Tymczasem… Pius IX (1846–1878) w pierw-
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szej fazie pontyfikatu miał zwyczaj spacerowania (z lasecz-
ką) po Rzymie i przyjaznego gawędzenia ze spotkanymi 
ludźmi. Kiedyś spotkał go uliczny sprzedawca smażonych 
kasztanów i pożalił się, że papieska policja zabroniła mu je 
smażyć i sprzedawać na ulicy. Wysłuchawszy tego człowie-
ka, Pius IX poprosił go o papier i na nieco zatłuszczonym 
świstku napisał, że taki a taki może spokojnie smażyć, co 
chce, gdzie chce i kiedy chce, i oczywiście ten zaimprowizo-
wany dokument podpisał. Mówi się, że było to najkrótsze 
w historii papieskie breve. Zupełnie inny styl reprezento-
wał np. hieratyczny i uwielbiany przez lud rzymski Pius XII 
(1939–1958), który jeśli się przechadzał, to co najwyżej po 
ogrodach watykańskich. Napisał 40 encyklik, wygłosił mnó-
stwo doskonale przygotowanych kazań i przemówień oraz 
radiowych orędzi. Były to często małe traktaty teologiczne. 
Swobodnie mówił w kilku językach i to często z pamięci. 
Podejmował wiele tematów, uprzednio sam je zgłębiając. Do 
położnych mówił o regulacji urodzin, do małżonków o po-
wołaniu kobiety, do dziewcząt o modzie itd. Oto dwa przy-
kłady jego stylu. Do małżonków:

Rzeczywiście, jakby słońcem rodziny jest żona i matka. Jest 
słońcem przez swą wielkoduszność, poświęcenie, ustawicz-
ną gotowość, czujną i zapobiegliwą delikatność w stosunku 
do wszystkiego, co mogłoby uczynić bardziej radosnym ży-
cie męża i dzieci. Wokoło siebie roztacza światło i ciepło. 
(…) Jeśli zwykło się mówić, iż małżeństwo wtedy układa 
się szczęśliwie, kiedy zawierający je współmałżonkowie nie 
szukają szczęścia własnego, ale drugiej osoby, to przecież 
ta wspaniała cnota i pragnienie jakkolwiek się odnosi do 
obydwóch małżonków, w sposób szczególny jest jednak za-
letą niewiasty.
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Do dziewcząt z Krucjaty Czystości na temat mody:

Godna i bardzo trafna nazwa krucjaty, którą wybrałyście 
i nadały pięknej i wzniosłej akcji stawia przed oczy jaśnie-
jący krzyż, pochodnię zbawienia dla świata, i przywodzi 
na myśl chwalebne historyczne wspomnienia krucjat lu-
dów chrześcijańskich, świętych wypraw i walk toczonych 
pod krzyżowymi sztandarami o zdobycie Miejsc Świętych 
i w obronie państw katolickich przed najazdami i zagroże-
niami ze strony niewiernych

i dalej o modzie:

[w sytuacji] nieładu, jaki przedstawia się naszym oczom: 
stroje tak skąpe bądź takie, które raczej wydają się być wy-
produkowane po to, by jeszcze bardziej podkreślać to, co 
winny ukrywać; występy sportowe, które odbywają się w wa-
runkach co do strojów, pokazów, towarzystwa nie do pogo-
dzenia choćby z najmniej wymagającą skromnością (…) na-
leży zachować względem mody podstawę cnoty (…). Cnota 
znajduje się zawsze pośrodku. To, czego Bóg od was żąda, to 
stała pamięć, że moda nie jest i nie może być nadrzędną re-
gułą waszego postępowania, że ponad modą i jej wymogami 
są prawa wyższe i nakazujące, zasady nadrzędne i niezmien-
ne, których nie można się wyrzec kosztem przyjemności czy 
kaprysu i przed którymi bożek mody winien umieć pochylić 
swą przemijającą wszechpotęgę (…) Niektóre młode dziew-
częta powiedzą być może, iż taki a taki sposób ubierania się 
jest wygodniejszy, a równie higieniczny; lecz jeśli staje się on 
dla zbawienia duszy ciężkim i bliskim zagrożeniem, z pew-
nością nie jest on higieniczny dla waszej duszy i waszym 
obowiązkiem jest z niego zrezygnowanie.
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Fragmenty tych dwóch, pierwszych z brzegu, przemó-
wień ukazują styl przepowiadania, którego nie sposób sobie 
wyobrazić u następców Piusa XII, a zwłaszcza u jego bezpo-
średniego następcy Jana XXIII. Papież Roncalli podbił serca 
ludzi całego świata, bo mówiąc jako papież, jednocześnie 
mówił jak dobrotliwy ojciec. Zdarzało się, że odkładał przy-
gotowany przez współpracowników tekst i improwizował, 
mówiąc z serca. Nie były to „improwizacje” tak przygoto-
wane jak u Piusa XII, lecz trafiały do ludzi. Świat go kochał 
i podziwiał. Nikomu nie przeszkadzało, że nosił tiarę i dał 
się nosić na sedia gestatoria – „najbardziej niewygodnym 
fotelu”, jak sam tę papieską lektykę określał. Dodajmy, że 
z tiary zrezygnował jego następca Paweł VI, a z sedia gesta-
toria Jan Paweł I. Jan XXIII, podobnie jak papież Franciszek, 
doskonale widział potrzebę odnowy Kościoła. Dlatego 
otworzył okna Kościoła, zwołał Sobór Watykański II, któ-
ry doprowadził do końca jego następca Paweł VI. Sobór był 
dziełem angażującym bezpośrednio biskupów całego świa-
ta. Oczywiście Jan XXIII i Paweł VI natrafiali w dziele sobo-
ru na opory niektórych biskupów. Sobór bywał niewłaści-
wie rozumiany i intepretowany. Z trudnościami pierwszych 
posoborowych lat zmagał się Paweł VI, który dostrzegł, że 
sobór był także wielkim sprawdzianem zdolności komuni-
kacyjnych Stolicy Apostolskiej i w ogóle Kościoła, konfron-
tacją ze światem mediów. Wprawdzie potem Benedykt XVI 
będzie powtarzał, że mieliśmy dwa sobory, jeden rzeczywi-
sty, a drugi skonstruowany przez media. Mimo wszystko 
jednak trudno nie zauważyć, że właśnie sobór rozpoczął 
systematyczną współpracę papieża i Stolicy Apostolskiej ze 
środkami społecznego przekazu. To wtedy (1966) powstała 
Sala stampa Vaticana i w konsekwencji grono dziennikarzy 
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stale obsługujących Stolicę Apostolską („watykanistów”), 
wśród których wielu było najwyższej klasy ekspertami od 
spraw Kościoła. W 1964 roku powstała Papieska Rada do 
spraw Środków Społecznego Przekazu. Także utworzone 
w 1931 r. Radio Watykańskie z okazji soboru rozbudowało 
swój zasięg. Nadaje dziś w blisko 40 językach i dociera do 
ponad 50 krajów i wielokrotnie w różnych rankingach było 
uznawane za najlepszą radiostację w świecie.

Jan Paweł II był papieżem, który doceniał nowoczesne 
środki przekazu. Systematycznie spotykał się z dyrektorem 
Sala stampa, będącym jednocześnie rzecznikiem prasowym 
Stolicy Apostolskiej, w czasie podróży rozmawiał z dzien-
nikarzami, udzielał – nielicznych co prawda – wywiadów. 
Jan Paweł II, co przypomniał w swoim przemówieniu nun-
cjusz apostolski arcybiskup Salvatore Pennocchio, nie przy-
padkiem był nazywany „wielkim komunikatorem”. Za jego 
długiego pontyfikatu – powiedział nuncjusz – komunikacja 
Kościoła „przeżywała swoje wielkie, przełomowe chwile”. 
No i wreszcie papież Franciszek, który wniósł swój specy-
ficzny styl komunikowania wiary. Nuncjusz powiedział, że 
„wieczór trzynastego marca dwa tysiące trzynastego roku 
przeszedł do historii jako jedno z wielkich wydarzeń współ-
czesnego komunikowania się przez swoją intensywność, 
nowatorstwo, spontaniczność”. Franciszek niewątpliwie 
rozpoczął nowy rozdział w historii kontaktu i komunikacji 
papieży z wiernymi.

Profesor Piotr Sztompka wskazał przede wszystkim na 
autentyczność papieża Franciszka, cechę osobowości istot-
ną i zasadniczą dla ludzi żyjących „w kulturze nieautentycz-
ności, pozoru, udawania”. Dzięki „autentyczności komuni-
kacji” słuchacze konstatują, że papież „jest jak my, mówi 
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jak my”, i go słuchają. Inni specyfikę „komunikatywności” 
papieża Franciszka widzą w tym, że głosi „Boga czułego”, 
jeszcze inni – w jego wrażliwości na biedę i społeczne krzyw-
dy, na los człowieka z peryferii, w pokornym otwarciu się na 
inność oraz w pokorze i miłości, które sprawiają, że jest to 
komunikowanie się skuteczne.

To wszystko przybliża nam „fenomen Franciszka” i tłu-
maczy jego ogromny sukces medialny. Być może jednak te 
zjednujące mu sympatię i zaufanie słowa oraz gesty niezu-
pełnie wyjaśniają „fenomen papieża Franciszka”, to znaczy 
fenomen tak wielkiego i natychmiastowego zainteresowa-
nia i oddźwięku, jaki wywołał w świecie.

Papież Franciszek zafascynował świat swoim progra-
mem. Sygnalizował go najpierw za pośrednictwem czytel-
nych gestów, a następnie sformułował w programowym 
dokumencie Ewangelii gaudium i konsekwentnie go reali-
zuje. Program można określić jako accommodata renovatio, 
czyli tak jak był określony program Soboru Watykańskiego 
II. Oto kluczowy, jak sądzę, fragment programowego doku-
mentu Evangelii gaudium (nr 43):

W procesie nieustannego rozeznawania Kościół może tak-
że dojść do przekonania, że niektóre jego zwyczaje nie są 
bezpośrednio związane z sercem Ewangelii i – choć nie-
które z nich bardzo zakorzeniły się w historii – dziś nie są 
interpretowane tak samo, a ich przesłanie zwykle nie jest 
właściwie odbierane. Mogą one być piękne, ale dzisiaj nie 
służą już właściwemu przekazowi Ewangelii. Nie bójmy się 
dokonać ich rewizji. Podobnie istnieją normy lub przykaza-
nia kościelne, które mogły być bardzo skuteczne w innych 
epokach, ale które nie mają już tej samej siły wychowaw-



 · 237Fenomen papieża Franciszka

czej jako drogi życia. Św. Tomasz z Akwinu podkreślał, że 
przykazania dane ludowi Bożemu przez Chrystusa i przez 
Apostołów „są bardzo nieliczne”. Cytując św. Augustyna, 
zauważał, że w przykazaniach dodanych później przez 
Kościół należy przestrzegać umiaru, „aby życie wiernych 
nie stało się zbyt uciążliwe” oraz aby nie przemienić na-
szej religii w niewolę, skoro „miłosierdzie Boże chciało ją 
mieć wolną”. Ta przestroga, wypowiedziana wiele wieków 
temu, wciąż zachowuje aktualność. Powinna stanowić jed-
no z kryteriów, jakie należy rozważyć, myśląc o reformie 
Kościoła i jego przepowiadania, co pozwoliłoby rzeczywi-
ście dotrzeć do wszystkich.

Realizacją tego programu było wniesienie na poprzed-
ni Synod Biskupów kwestii rozgrzeszania i dopuszczania 
do Komunii św. – w niektórych przypadkach – osób roz-
wiedzionych i żyjących w związkach niesakramentalnych, 
a także mnóstwa decyzji mniej spektakularnych, takich jak 
likwidacja niektórych honorowych godności, uproszczenie 
procedur postępowania w sprawach orzeczenia nieważ-
ności małżeństwa, sposób dobierania członków Kolegium 
Kardynalskiego, zmiany w regulaminie Synodu Biskupów 
zmierzające, zdaniem niektórych komentatorów, do zastą-
pienia zasady kolegialności synodalnością itd. Wizja powro-
tu do korzeni (przyświecała ona także Soborowi) inspiruje 
papieża Franciszka do „otwierania wielu frontów”. Sobór, 
który mobilizował wszystkie siły Kościoła, zmagał się z tym 
zadaniem ponad trzy lata, papież Franciszek stawia na czas, 
chce – według ulubionego przezeń określenia – inicjować 
procesy. Jeśli dla pracowników Watykanu to, co się dzieje, 
stanowi una grande confusione, dla prostych księży i dla wier-
nych jest źródłem nadziei na nowe spotkanie Kościoła, któ-



rego w obecnej postaci instytucjonalnej świat współczesny 
coraz mniej rozumie i od którego coraz bardziej się oddala.

Dlatego papież Franciszek jest „medialny”. Od początku 
jawił się jako postać fascynująca, bo… nieprzewidywalna. 
Talenty, by nie powiedzieć „osobisty charyzmat” Franciszka, 
jego biografia, doświadczenia, w które wpisana jest bliska 
więź z ofiarami dyktatury i niesprawiedliwości społecz-
nej, stały się istotnym elementem koncepcji posługi głowy 
Kościoła. Dwa cytaty przytoczone w tekście księdza prof. 
Nęcka dobrze to wyrażają. Oto papież (!) występuje prze-
ciw „chrześcijaństwu rozwodnionemu” i „chrześcijaństwu 
wściekłemu”.

Chrześcijaństwo rozwodnione to przejaw zwietrzałej 
soli. Chrześcijanie rozwodnieni przypominają „rozcieńczo-
ne wino, nie wiadomo, czy są chrześcijanami, czy ludźmi 
świata, podobnie jak w przypadku rozcieńczonego wina – 
nie wiadomo, czy jest winem, czy wodą! Jest to smutne!”. 
Natomiast chrześcijaństwo wściekłe i sfrustrowane to 
chrześcijaństwo zazdrości i zawiści. Franciszek przestrzega 
przed Kościołem ludzi wściekłych, „ciągle złoszczących się 
jeden na drugiego, mamy zawsze jakiś powód do złości. To 
prowadzi do smutku i goryczy: nie ma radości”.

Ten papież odpowiada na wielką tęsknotę za chrześci-
jaństwem ewangelicznym. Odważył się podjąć najtrudniej-
sze pytania i na nie stara się odpowiedzieć. Na tym polega 
„fenomen papieża Franciszka”, sekret jego sukcesu na polu 
komunikacji.
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