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FRANTIŠEK MEZI VLKY
Tajemství jedné revoluce
Marco Politi

Papež František mění zažitý obraz nelítostné 

církve vedené panovačnými vládci a snaží se 

působit jako prostý kněz, jehož hlavní starostí 

je pomáhat lidem trpícím úzkostmi moderního 

života a nejistotou v období ekonomické krize. 

Neuznává hranice mezi věřícími a nevěřícími. 

Neodsuzuje homosexuály. Ctí všechna nábožen-

ství – na Zelený čtvrtek dokonce políbil jisté mladé 

muslimské ženě nohy – a díky zkušenostem z 

argentinských slumů dobře ví, co je to skutečné 

utrpení lidí stojících na okraji společnosti. 

Současně je to ale i jezuita, stratég nepostrádající 

politické myšlení: neomezuje se pouze na nový 

dialog s lidmi všech vyznání i bez něj. Součástí 

jeho odvážného plánu je reforma církve pro 

jednadvacáté století, v němž již nadále nemůže 

fungovat jako absolutistická monarchie. Chce 

reformovat římskou kurii, v souladu se závěry 

Druhého vatikánského koncilu posílit roli bisk-

upů, pročistit Vatikánskou banku a zprůhlednit 

církevní finance, reorganizovat Italskou biskupsk-

ou konferenci, která se podle něj musí zříct své 

politické role, a změnit přístup věřících k homosexualitě. A to není vše: František by do rozhodovacích 

procesů v nejvyšších sférách katolické církve rád zapojil ženy. 

Marco Politi nabízí nový, mimořádně zasvěcený pohled na tolik obdivovaného papeže reformátora: 

otevřeně mluví o jeho problémech a těžkostech, pomlouvačných kampaních a také přelomovém konk-

láve, jehož členové odmítli tradici evropských papežů a nového Svatého otce našli až v Jižní Americe.



MARCO POLITI (*1947), novinář a spisovatel, v součas-

nosti autor úvodníků pro list Il Fatto Quotidiano, se od 

roku 1971 věnuje zpravodajství, které souvisejí s událost-

mi týkajícími se církve a náboženského života; na dvou 

konkláve konaných v roce 1978 byl prvním novinářem, 

který vedl řadu interview s kardinály-voliteli. 

Po dvě období byl předsedou „Asociace zahraničních 

dopisovatelů v Sovětském svazu“, kterou založil během 

svého působení v Moskvě pro list il Messaggero v 

letech 1987–1993. V letech 1993–2009 byl vatikánským 

dopisovatelem celonárodního deníku la Repubblica.

S Carlem Bernsteinem, nositelem Pulitzerovy ceny, 

napsal v roce 1996 životopis Jana Pavla II. Jeho Svatost, 

který se stal bestsellerem a vyšel v deseti evropských 

zemích i v USA. Politi provázel Jana Pavla II. a Benedikta 

XVI. na více než osmdesáti cestách po celém světě. 

Ve své knize Joseph Ratzinger. Krize papežství (2011) 

předvídal s ročním předstihem rezignaci německého 

papeže. Pravidelně spolupracuje s ABC, CNN, BBC, 

RAI, ZDF a dalšími americkými i evropskými televizními 

stanicemi. Mezi jeho další knižní tituly se řadí například 

Návrat Boha – cesta mezi italské katolíky (2004) a Papež 

Wojtyla. Sbohem (2007).
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