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WSTĘP

Przemawiając bezpośrednio po wyborze na papieża 19 kwietnia 2005 r. do 
zebranych na placu św. Piotra, Benedykt XVI stwierdził, że „po wielkim papie-
żu Janie Pawle II kardynałowie wybrali […] prostego, skromnego pracownika 
winnicy Pana”1. Słowa te były przez wielu postronnych obserwatorów postrze-
gane jako wyraz pewnej kokieterii. Z racji klarownego stanowiska i zdecydo-
wania w wielu drażliwych kwestiach jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, 
Ratzinger był często określany mianem „Panzerkardinal” i postrzegany jako 
człowiek świadomy swojej władzy i gotowy do jej użycia w sprawach, które 
uznał za istotne. A jednak nowo wybrany wówczas papież dał się szybko poznać 
właśnie jako skromny i życzliwy pasterz, posługujący się językiem zrozumia-
łym dla wiernych. Benedykt XVI nie ma osobowości medialnej gwiazdy, wręcz 
przeciwnie, przyglądając się jego stylowi bycia i sposobowi wypowiadania się 
w czasie sprawowania posługi Piotrowej, odnosi się wrażenie pewnej kruchości 
i zakłopotania w zachowaniu. Kto jednak na podstawie tej pobieżnej charakte-
rystyki chciałby wyprowadzać wnioski dotyczące jego teologicznej spuścizny, 
popełniłby błąd. Ratzinger to niezwykle suwerenny teolog i pasterz Kościoła. 
Paradoksalnie właśnie jego decyzja o ustąpieniu ze Stolicy Apostolskiej, zako-
munikowana 11 lutego 2013 r. zdumionym kardynałom i światowej opinii pub-
licznej, zaskarbiła mu szacunek wielu dotychczasowych adwersarzy.

W momencie zakończenia redakcji niniejszego tomu nic nie wskazuje na to, 
by wkrótce należałoby mówić o życiu papieża emeryta Benedykta XVI w cza-
sie przeszłym. Pomimo tego „ukryty” do pewnego stopnia sposób życia, jaki 
obrał od 28 lutego 2013 r., kiedy dobrowolnie złożył urząd papieski i całkowi-
cie wycofał się z działalności publicznej, skłania do podsumowujących spojrzeń 
na jego życie, a szczególnie na jego spuściznę teologiczną. W ostatnich latach, 
dzięki staraniom grona teologicznych przyjaciół papieża-emeryta staje się ona na 

1 Zob. pierwsze słowa J. Ratzingera jako Benedykta XVI w: https://wiadomosci.wp.pl/po-
-wielkim-papiezu-janie-pawle-ii-kardynalowie-wybrali-mnie-6039119788462721a [data dostępu 
29 VI 2017].
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nowo dostępna szerokiemu gronu czytelników poprzez publikację w kilku wer-
sjach językowych serii Joseph Ratzinger. Opera Omnia. Polskie wydanie tego 
monumentalnego dzieła ukazuje się pod redakcją ks. prof. Krzysztofa Góździa, 
autora jednego z artykułów w niniejszym tomie. Już sama objętość tej serii po-
zwala przeczuć, że w przypadku Josepha Ratzingera mamy do czynienia z kimś 
wyjątkowym. Ratzinger to ktoś na miarę pisarzy chrześcijańskich pierwszych 
wieków, ktoś w rodzaju współczesnego „Ojca Kościoła”, który nie tylko nie 
ustępuje starożytnym w rozmachu swojej teologicznej wizji, ale także w miłości 
do Kościoła. To właśnie troska o dobro owczarni Chrystusa zawsze cechowała 
jego działalność, zarówno wtedy, gdy starał się głosić Ewangelię w sposób zro-
zumiały dla współczesnego człowieka, jak również wtedy, gdy ostrzegał przed 
błędami i nurtami myślowymi sprzecznymi z miarą Dobrej Nowiny.

Autorzy tekstów zgromadzonych w niniejszym numerze „Studiów Nauk 
Teologicznych PAN” usiłują dokonać swoistej rekonstrukcji pewnych tema-
tycznych aspektów dorobku Josepha Ratzingera, co jest zawsze przedsięwzię-
ciem niezwykle trudnym, nie tylko z racji objętości dorobku emerytowanego 
papieża, ale przede wszystkim z racji specyfiki jego teologii. Chociaż specjal-
nością nauk teologicznych Ratzingerowi szczególnie bliską jest teologia fun-
damentalna, to jednak – z racji swoich teologicznych zainteresowań, wyzwań 
płynących z bieżących wydarzeń, ale także funkcji i urzędów, jakie przyszło mu 
sprawować – znajdują się w jego dorobku teksty z zakresu filozofii i antropologii 
chrześcijańskiej, patrologii, teologii moralnej i pastoralnej, prawa kanoniczne-
go, ekumenizmu oraz teologii biblijnej, nie licząc tekstów o nachyleniu socjo-
logiczno-krytycznym czy historycznym. Kiedy Ratzinger sięgał po jakiś wy-
brany problem teologiczny czy pastoralny, by poddać go pogłębionej analizie, 
właściwe dla każdej ze wspomnianych dziedzin wiedza i doświadczenie były 
widoczne w jego wypowiedziach, które ujrzały światło dzienne. Obdarzony bły-
skotliwą inteligencją, pozostał całe swoje życie człowiekiem Kościoła, który 
jednocześnie nie stronił od szerokiej dyskusji z poglądami i autorami z kręgów 
zdystansowanych, a nawet wrogich wobec wspólnoty wierzących. Swoich te-
ologicznych poszukiwań nie przerwał ani w momencie powołania go w 1981 
r. przez Jana Pawła II na urząd Prefekta Kongregacji Nauki Wiary – uzależnił 
nawet swoją zgodę na objęcie tego urzędu od dalszej nieprzerwanej możliwości 
prezentowania swoich osobistych przemyśleń2 – ani po objęciu w 2005 r. Stolicy 
Piotrowej. Istotne było przy tym wyraźne rozdzielenie wypowiedzi urzędowych 
od refleksji prywatnych. By zapobiec konfuzji, Benedykt XVI stwierdził np. 
w przedmowie do opublikowanej jako pierwsza części swojego trzytomowego 
dzieła Jezus z Nazaretu, że nie jest to żadną miarą wypowiedź Nauczycielskiego 
Urzędu Kościoła, ale stanowi jego własne poszukiwanie „oblicza Pana”, które 

2 Emerytowany papież wspomina o tym w ostatnim wywiadzie-rzece z Peterem Seewaldem. 
Zob. Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy, tłum. J. Jurczyński, Kraków: Rafael 2016, s. 197.
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nie musi być powszechnie podzielane3. Mimo krytyki, jaka na każdym etapie 
jego życia była jego udziałem, trudno zaprzeczyć, że Joseph Ratzinger przejdzie 
do historii jako jeden z najwybitniejszych teologów przełomu XX i XXI wieku. 
Wyrazem uznania dla jego geniuszu było chociażby zaliczenie go w 1992 r. jako 
reprezentanta zagranicy w poczet członków Akademii Francuskiej.

Spuścizna teologiczna Josepha Ratzingera będzie niewątpliwie obiektem 
wielu pogłębionych studiów, w miarę jak dystans dzielący współczesnych od 
czasu powstania kolejnych dzieł pozwoli w sposób wolny od bieżących uprze-
dzeń i stereotypów w pełni docenić wiedzę i trafną intuicję papieża z Niemiec, 
chociaż niewątpliwie również umożliwi ukazanie słabych punktów i nietrafnych 
diagnoz, jak to się dzieje w przypadku każdego, nawet najbardziej wybitnego 
myśliciela. Nie wydaje się więc być zatem przesadą tytuł, jaki został wybrany 
dla niniejszego numeru SNT PAN: Theologia Benedicta. Został on zapożyczony 
od autora innego artykułu w niniejszym wydaniu „Studiów Nauk Teologicznych 
PAN”, ks. prof. Jerzego Szymika, który tak właśnie zatytułował swoje trzytomo-
we dzieło, inspirowane myślą J. Ratzingera/Benedykta XVI4 . 

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF

3 Joseph Ratzinger. Opera Omnia. Jezus z Nazaretu, t. VI/1, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, 
s . 128 .

4 J. Szymik, Theologia Benedicta, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2010-2015.
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ANDRZEJ NAPIÓRKOWSKI OSPPE 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

REBELIANT W KOŚCIELE  
CZY STRÓŻ DOKTRYNY KATOLICKIEJ?

1. PRZEMIANA KS. PROF. J. RATZINGERA

Niniejsze opracowanie nie stawia sobie za cel ani powierzchownej, ani 
dogłębnej krytyki teologii Josepha Aloisiusa Ratzingera (ur. 1927). Wyraźnie 
chciałbym to podkreślić już na wstępie, aby uniknąć nieporozumień czy fałszy-
wych skojarzeń. Chodzi tu o coś całkiem innego. W myśli Bawarczyka widać 
ciągły rozwój –  tytaniczną pracę chrześcijanina w dziedzinie własnej duchowo-
ści, a także wybitny intelekt wspaniałego myśliciela. Jednakże, mówiąc o jego 
twórczości, sporym uproszczeniem jest dostrzeganie tylko okresu od momentu 
objęcia arcybiskupstwa w Monachium-Freising (1977 r.). Ukazanie jego poszu-
kiwań, a niekiedy nawet błędnych dróg z lat wcześniejszych, pozwala dostrzec, 
jak potężny wysiłek włożył on w swoją formację, pozostając wiernym Chrystu-
sowi udzielającemu się w Kościele. Chodzi o usunięcie niepotrzebnych „złoceń” 
z jego teologicznego geniuszu, który domaga się, by w procesie jego wzrastania 
i dojrzewania zauważać właśnie naturalność.

Większość opracowań naukowych odnoszących się do olbrzymiej spuścizny 
teologicznej Josepha Ratzingera – Benedykta XVI na ogół opiniuje ją więcej niż 
pozytywnie1. Wydaje się to słuszne2, jednak chciałbym zwrócić uwagę na innego 
Ratzingera – jego wczesną twórczość teologiczną. Przełomową datą wydaje się 
tutaj rok 1968. Duchowa i intelektualna przestrzeń zachodniej Europy jest nie 

1 Por. P.B. Sarto, Myśl teologiczna Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce” 2 (2013), nr 7, 
s. 23-43.

2 Na polskim gruncie nie można nie uwzględnić dwóch poważnych wydarzeń wydawniczych. 
Otóż mamy do dyspozycji trzytomowe dzieło J. Szymika Theologia Benedicta [Księgarnia św. Ja-
cka] oraz wydawane już od kilku lat, a zaplanowane na szesnaście tomów, przez K. Góździa Opera 
Omnia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI [Wydawnictwo KUL], będące przekładem niemieckiej 
edycji Gesammelte Schriften Wydawnictwa Herder. 
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do uchwycenia, jeśli nie będzie uwzględnione Studentenbewegung 1968 . Ta data 
może stanowić swoistą cezurę oceny myśli Ratzingera, gdyż bez jej uwzględnie-
nia nie dociera się do przełomu w teologii niemieckiego uczonego.

Dewizę swojego życia, którą ujawnił w sposób jednoznaczny w czasie przyj-
mowania swoich święceń biskupich w 1977 r., zaczerpnął Ratzinger z Trzeciego 
Listu św. Jana: „Współpracownicy prawdy – Cooperatores veritatis” (3 J 8). 
Będąc już biskupem, wyznał: 

to hasło dobrze oddaje ciągłość, jaka zachodzi między moim poprzednim zadaniem 
a nową funkcją. Przy wszystkich różnicach zawsze chodzi o to samo: podążać za 
prawdą i być na jej usługach. Prawda zniknęła z dzisiejszego świata, ponieważ 
wydała się wielka dla ludzi, a tymczasem wszystko upada, gdy nie ma prawdy3 . 

Przez całe swoje życie Ratzinger pozostał zatem chrześcijaninem, który po-
szukuje prawdy o Bogu, Kościele i świecie. 

2. FAZA PRZYGOTOWAWCZA I OBRADY  
II SOBORU WATYKAŃSKIEGO

W swojej książce Moje życie Ratzinger przywołuje R. Guardiniego, J. Pie-
pera, Th. Häckera i P. Wursta jako teologów, których poglądy należy znać. 
Oczywiście do tej listy trzeba włączyć Gottlieba Söhngena (1892-1971), jego 
promotora pracy doktorskiej (Volk und Haus Gottes In Augustinus Lehre von 
der Kirche, 1953). Od tych teologów, a zwłaszcza od prof. Söhngena, przejął 
Ratzinger dążenie do zmian w teologii, a szczególnie pragnienie jej uwolnienia 
od tomistycznego piętna, choćby przez sięgnięcie do spuścizny Ojców Kościoła. 
Dlatego również praca habilitacyjna – zaledwie po rocznym duszpasterzowa-
niu w Monachium (1951-1952) – odnosiła się do klasyka scholastycznej teolo-
gii, jakim był Bonawentura. Pomimo sporych zastrzeżeń ze strony ks. prof. M. 
Schmausa, Ratzingerowi udało się ostatecznie habilitować w lutym 1957 r. na 
podstawie rozprawy Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura (Mün-
chen 1959).

Osiągając status samodzielnego pracownika naukowego, a nie mając za sobą 
zbytniego doświadczenia duszpasterskiego, Ratzinger mógł swobodnie tworzyć 
już swoją teologię. W 1958 r. na uniwersytecie w Monachium odebrał nomina-
cję na profesora dogmatyki. Własną katedrę teologii fundamentalnej otrzymał 
na uniwersytecie w Bonn (1959), a w 1963 r. przeniósł się na Uniwersytet do 

3 J. Ratzinger, Moje życie. Autobiografia Benedykta XVI, tł. W. Wiśnowski, Częstochowa: Edy-
cja Świętego Pawła 2005, s. 138-139. 
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Münster. Nie zagrzał jednak tam długo miejsca, gdyż już w 1966 r. wyjechał do 
Tybingi. Tutaj stworzył jedno z bardziej znanych swoich dzieł, a mianowicie 
Wprowadzenie w chrześcijaństwo4 . 

W 1960 r. publikuje Ratzinger interesujący esej o chrześcijańskim etosie 
braterstwa, wychodząc z egzegezy słów Jezusa: „Jeden jest wasz Nauczyciel, 
a wy wszyscy jesteście braćmi” (Mt 23, 8)5. Jakkolwiek to rozważanie ma cha-
rakter eklezjologiczny, odwołując się do wcześniejszych prac o Augustynie 
i Bonawenturze, to odzwierciedla ówczesne myślenie Ratzingera i charakter 
jego przyczynków do niektórych soborowych dokumentów. Autor określa wza-
jemny stosunek chrześcijan między sobą, a także wskazuje na ich odniesienie do 
niechrześcijan. Prezentując nowożytną myśl o braterstwie, Ratzinger krytyku-
je koncepcje braterstwa, jakie wygenerowały rewolucja francuska, masoneria, 
marksizm, czy też nazizm. Właściwe braterstwo wynika tylko z nauczania Chry-
stusa, a niesione jest przez Kościół6 . 

W ten okres wpisuje się zaangażowanie prof. Ratzingera w przygotowanie 
i uczestnictwo w obradach II Soboru Watykańskiego7. Trzeba tu zaznaczyć – co 
wielokrotnie jest pomijane – znaczenie fazy przygotowawczej. Wytyczenie no-
wych dróg na Soborze rozpoczęło się bowiem wiele lat wcześniej. Oprócz nie-
kwestionowanej i niezbywalnej odnowy, wydarzenie i uchwały Soboru wywo-
łały ponadto sporo dezorientacji, duchowego i doktrynalnego zamieszania oraz 
spowodowały liczne apostazje. Wiadomo i jest to udokumentowane, iż grupa 
progresywnych teologów i biskupów wprowadziła w obrady swoją wizję, tzw. 
„nowej teologii”. Oprócz J. Ratzingera do tej grupy zalicza się przede wszyst-
kim Hansa Künga i Edwarda Schillebeeckxa. Ten ostatni napisał 480-stronicową 
krytykę, którą posłużyła się „grupa nadreńskich” biskupów, aby skoordynować 
swoją kampanię przeciwko dość ortodoksyjnym przygotowawczym planom 
przebiegu Soboru, co doprowadziło do porzucenia wcześniejszych dość zacho-
wawczych, drobiazgowo i pedantycznie przygotowanych schematów obrad8 . 
Dość sztywnie sformułowane plany przebiegu soborowych sesji zostały odrzu-

4 Por. J.C. Pech, Joseph Ratzinger: Kirche – Zeichen unter den Völkern, Zeitgenössische Kir-
chenverständnisse, w: C. Keppler, J.C. Pech (Hrsg.), Heiligen Kreuz im Wienerwald: Be&Be 2013, 
s. 91-92; por. A. Michalik, Zrozumieć chrześcijaństwo. Istota chrześcijaństwa według Josepha Rat-
zingera, Tarnów: Biblos 2008, s. 31-304.

5 Zob. J. Ratzinger, Die christliche Brüderlichkeit, München: Kösel 1960; polskie tłumaczenie 
Chrześcijańskie braterstwo, tł. J. Merecki, Kraków: Salwator 2006.

6 Por. J. Morawa, Eklezjologia kardynała Josepha Ratzingera, Kraków: Wydawnictwo Unum 
2013, s. 20-23.

7 Mamy cztery obszerne sprawozdania Ratzingera o charakterze kronikarsko-teologicznym 
z czterech soborowych sesji. Jego autorstwa są także komentarze do niektórych soborowych doku-
mentów, por. A. Nichols, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzin-
gera, tł. D. Chabrajska, Kraków: Salwator 2006, s. 107.

8 Por. Ch. Ferrara, The Third Secret of Fatima and the Post-Conciliar Debacle, part 3, http://
www.fatima.org/news/newsviews/3rdsecret3.asp (dostęp: 04.01.2017). 
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cone i rozpoczęto dosłownie bez ustalonego programu, otwierając drogę dla 
całkowicie nowych dokumentów pisanych przez postępowych teologów w dość 
gorączkowej atmosferze.

W historii Kościoła zwoływano sobory z trzech przyczyn: causa fidei (wia-
ry), causa unionis (jedności) lub causa reformationis (reformy). Św. Jan XXIII 
użył słowa aggiornamento, co praktycznie oznaczało uwspółcześnienie Koś-
cioła. Prawdą jest, że Vaticanum II w ogóle nie definiowało dogmatów. Zade-
klarowało się przede wszystkim jako sobór duszpasterski, a mimo to niektórzy 
traktują go tak, jakby sam się uczynił rodzajem „superdogmatu”, który odbie-
ra znaczenie całej reszcie. Papież Paweł VI nie bez powodu stwierdził: „Skoro 
Sobór miał duszpasterski charakter, unikał ogłoszenia w nadzwyczajny sposób 
dogmatów z notą nieomylności”9. Dlatego w liście do abpa Lefebvre’a z 20 lipca 
1983 r. kard. Ratzinger pisał: „Należy zauważyć, że ponieważ teksty soboro-
we mają uprawnienia różnego stopnia, nie jest zabroniona krytyka niektórych 
z ich wyrażeń, zgodnie z ogólnymi zasadami zgodności z Magisterium. Możesz 
również wyrażać pragnienie wydania oświadczenia lub wyjaśnienia na temat 
różnych punktów. […] Być może nie dostrzegasz, jak są zgodne, więc poproś 
Stolicę Apostolską o wyjaśnienie”.

Na II Soborze Watykańskim młody Ratzinger był teologicznym doradcą 
wpływowego arcybiskupa Kolonii, kard. Josepha Fringsa. Niemieccy biskupi 
i ich teologiczni doradcy odegrali wówczas rolę niepoślednią. Prof. Ratzinger 
był jedną z wielu osób potężnej niemieckiej machiny. Dzięki bogatemu zapleczu 
i doskonałej organizacji to oni przejęli inicjatywę obrad. Soborowe dokumenty 
powstawały w istocie pod ich dyktando. Do tego stopnia, że o. Ralph M. Wiltgen 
SVD, autor jednej z ważniejszych historii soboru, nie zawahał się jej zatytuło-
wać: Ren wpada do Tybru10 .

O ile z dużą radością przyjął Ratzinger konstytucję o liturgii, gdyż nie rozu-
miał powolności i dowolności, z jaką reforma liturgiczna wchodziła w kościelną 
codzienność, o tyle ze sporymi zastrzeżeniami odniósł się do schematu konsty-
tucji o objawieniu Bożym Dei verbum. Na życzenie kard. Fringsa opracował 
osobiście własną wersję kolejnego schematu, którą przedłożył ojcom soboro-
wym po konsultacji z Karlem Rahnerem. Ta propozycja nie została jednak przy-
jęta11. Długa droga czekała jeszcze na ostateczną wersję dokumentu Dei verbum, 
który wciąż wyczekuje na jego pełne odkrycie, odczytanie i recepcję. Łatwiejszy 
przebieg miała redakcja dokumentu o Kościele. Konstytucja Lumen gentium jest 
efektem pracy teologów belgijskich i rozsądnego kompromisu z jednej strony 

9 Paweł VI, Audiencja ogólna, 12 stycznia 1966.
10 Zob. R. Wiltgen, Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II, tł. A. Słowik, 

Kraków: Wydawnictwo AA 2011.
11 Por. J. Ratzinger, Moje życie, s. 107.
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między teologią rzymską i hiszpańską (neoscholastyczną), a z drugiej między 
francuską i niemiecką12 . 

Wielu komentatorów tamtejszych wydarzeń, ukazując powstawanie deklara-
cji o wolności religijnej, umieszcza Ratzingera po stronie progresywnych. Yves 
Congar, jeden z gorących orędowników otwarcia się Kościoła, stwierdził, iż 
Kościół przeszedł swoją pokojową rewolucję październikową. Dość niefrasob-
liwie francuski dominikanin rozgłaszał, że soborowa Deklaracja o wolności re-
ligijnej jest sprzeczna z Syllabusem papieża Piusa IX. Nie da się zaprzeczyć, że 
potwierdzenie wolności religijnej przez Sobór mówi coś innego niż powiedział 
Syllabus z 1864 r . Podobnie jak Congar, Ratzinger dążył do uwolnienia teologii 
od tradycji neopatrystycznej i neoscholastycznej trzech ostatnich wieków, a opo-
wiadał się za powrotem do źródeł biblijnych i patrystycznych13. Spore sprzecz-
ności ujawniły się przy powstawaniu dekretu o ekumenizmie. Jednak rozejście 
się teologów niemieckich i francuskich dokonało się przy ostatnim dokumen-
cie, jakim była konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. 
Niemiecki teolog odnotował, że dokumenty Soboru, a zwłaszcza Gaudium et 
Spes, zawierały w sobie sprzeciw wobec Syllabusa opracowanego w celu „sko-
rygowania jednostronności zajmowanego przez Kościół stanowiska za Piusa IX 
i Piusa X” i że dokumenty te były „próbą oficjalnego pogodzenia się z nową 
erą rozpoczętą w 1789”. Potwierdził też, iż konstytucja Gaudium et Spes jest 
nadmiernie przeniknięta ideami Pierre’a Teilharda de Chardin14. Stwierdził, iż 
w tym dokumencie poważnie pobłądzono w sposobie zwrócenia się Kościoła do 
współczesnego świata. Ratzinger zauważył, iż francuscy teologowie nierozważ-
nie wyeksponowali elementy wspólne Kościoła ze światem, w którym opisano 
jedynie pozytywne wartości. Nie pojawiło się pojęcie fuga mundi, ale tylko con-
secratio mundi15 .

Mocna pozycja teologów Europy Zachodniej zdominowała ostatecznie po-
stanowienia II Soboru Watykańskiego. Wymownego przykładu dostarcza brak 
potępienia ideologii komunistycznej i faszystowskiej w jego oficjalnej doktry-
nie. Próżno szukać w konstytucjach, dekretach i deklaracjach ostatniego soboru 
napiętnowania marksizmu i faszyzmu. Teologowie niemieckojęzyczni tworzyli 
zbyt silną grupę redaktorów tych dokumentów i świadomie przeoczając zło ko-
munizmu, ostatecznie nie dopuścili do urzędowej krytyki barbarzyństwa nie-
mieckiego nazizmu16 .

12 Por. J. Morawa, Eklezjologia kardynała Josepha Ratzingera, s. 26-27.
13 Por. Y. Congar, Teolog na wygnaniu. Dziennik 1952-1956, tł. M. Romanek, Poznań: W dro-

dze 2008, s. 67-260.
14 Por. J. Ratzinger, Principles of Catholic Theology: Building Stones for a Fundamental The-

ology, San Francisco: Ignatius Press 1987, s. 334.
15 Por. J. Morawa, Eklezjologia kardynała Josepha Ratzingera, s. 27-31.
16 Por. P. Kramer, The devil’s final battle, Terryville, Connecticut: The Missionary Association 

2002, s. 52. Autor zauważa, iż wielu biskupów próbowało potępić komunizm na Soborze, ale ich 
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Trudno przy tym encyklikę Piusa XI Mit brennender Sorge z dnia 14 marca 
1937 r., krytykującą teologiczne aspekty faszystowskiej polityki prowadzonej 
przez Niemcy rządzone przez Adolfa Hitlera, uznać za wystarczający dokument, 
jeśli spojrzeć z perspektywy po II wojnie światowej, znając ogrom jej zniszczeń 
duchowych i materialnych, ludobójstwo Żydów, Polaków, Romów czy Rosjan 
oraz innych nacji w tak zastraszającej skali.

Wielkie umysły, wielcy teologowie mogą stawiać hipotezy czy snuć dywa-
gacje, jak należy interpretować Objawienie. Zawsze jednak pojawia się niebez-
pieczeństwo, że wierzący, którzy szukają jasnej wykładni wiary dla codziennego 
życia, mogą ich idee przyjąć za aktualną oficjalną doktrynę. Niekiedy takie roz-
strzygnięcia mogą być zgubne, tak dla nauczania Kościoła powszechnego, jak 
i dla prostego wierzącego. W pewnej mierze stało się tak bezpośrednio po So-
borze, kiedy w medialnym przekazie doszło do pomieszania porządków i prze-
stano rozróżniać obowiązującą doktrynę wiary od soborowych postulatów. Inną 
sprawą jest depozyt wiary, a inną jest sposób jego wyrażania. Stwierdzenie to 
znalazło się w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes (nr 62).

Trzeba pamiętać, iż wielu liberalnych periti nie potraktowało Soboru do 
końca jako kontynuację żywej tradycji Kościoła, a jako koniec tradycji, nowy 
start od zera. Oceniając krytycznie posoborowy okres, w 1984 r. kard. Ratzin-
ger skonstatował, że na pewno był on niekorzystny dla Kościoła katolickiego. 
Z kolei w 1988 r. oświadczył on, iż wielu ludzi niewłaściwie traktuje Sobór 
jako „nowy początek od zera”, jakby dokonano tam wówczas redefinicji katoli-
cyzmu. Po Synodzie Biskupów w 1985 r. wielu uczestników miało podzielone 
zdania na temat konsekwencji, jakie wywołał Sobór. Oceniając Sobór, niektórzy 
biskupi zauważyli, iż dopuszczono się dwóch kolosalnych błędów. Po pierw-
sze, Sobór przewartościował rzetelność katolickiej nauki i praktyki, a po drugie, 
z dużą naiwnością ustosunkował się do nowoczesnego świata. 

3 . ROK 1968

Wydarzenia rewolucji moralnej Europy Zachodniej, jakich doświadczył 
młody prof. Ratzinger, przebywając w tym czasie na uniwersytecie w Tybindze, 

petycja zaginęła w tajemniczy sposób. Pisemna interwencja 450 ojców soboru przeciwko komuni-
zmowi, jaka wpłynęła do Sekretariatu Soboru nie została uwzględniona. W 1983 r. na konferencji 
w Long Island (Nowy Jork) abp Marcel Lefebvre powiedział, że to on zaniósł 450 podpisów do Se-
kretariatu Soboru. Najprawdopodobniej ta cała sytuacja wynikała z porozumienia Watykan – Mos-
kwa, gdzie zobowiązano się wobec komunistów, że doktryna ta nie będzie potępiona na Soborze. 
Zob. A. Floridi, Moscow and the Vatican, Michigan: Artis Publishers Ann Arbor 1986.
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dość radykalnie zmieniły jego wizję reformy Kościoła oraz ujmowanie świata. 
Studencka rewolta dotknęła delikatnego i cichego profesora o wiele mocniej niż 
innych, jak np. Hansa Künga, który poradził sobie dosyć zręcznie przeszkodami 
w trakcie wykładów. Zresztą Küng niekiedy na zajęcia nie przychodził, niekie-
dy zlecał je swoim asystentom, a innym razem nawet prowokował studentów 
i wchodził z nimi w zażartą polemikę17 .

Wydarzenia roku 1968, które przyniosły Europie Zachodniej potężną re-
wolucję obyczajową, nadały zmianom społecznym, moralnym, kulturalnym, 
politycznym i gospodarczym nie tylko niesłychane przyspieszenie, ale także 
sekularyzacyjny kierunek. Narodziły się całkowicie nowe trendy w kulturze 
młodzieżowej, podważając nie tylko ówczesne struktury burżuazyjnego spo-
łeczeństwa, ale poważnie kwestionując chrześcijańską moralność. Ze względu 
na dość szczelną podówczas „żelazną kurtynę” prądy te przeniknęły do Europy 
Środkowej i Wschodniej w niewielkim tylko stopniu. Ta część Starego Konty-
nentu i tym razem poszła inną drogą18 .

Ratzinger jako dziekan wydziału teologicznego uniwersytetu w Tybindze 
nie poradził sobie z protestami studentów, a mówiąc wprost: przestraszył się ich, 
zmienił swoją wizję Kościoła. Uchodząc wówczas za liberalnego teologa, za 
jednego z kreatorów II Soboru Watykańskiego, otwierającego Kościół na świat, 
przeżył wielki szok. Na jednym ze swoich wykładów został wygwizdany przez 
studentów, którzy wtargnęli na aulę, wykrzykując rewolucyjne motto „Niech 
Jezus będzie przeklęty!” (Verflucht sei Jesus!). Dla 41-letniego człowieka wia-
ry z odpowiednim już statusem akademickim był to wstrząs, który radykalnie 
zmienił jego dotychczasowe nastawienie. Otwarty na świat teolog przekształ-
cił się w konserwatywnego dogmatyka, dla którego odtąd prawda objawiona 
w Kościele zaczęła znaczyć wszystko. Jego przeciwnicy twierdzą, iż wtedy stał 
się uosobieniem instytucjonalnego konserwatyzmu. Zmarły przed kilku laty Jac-
ques Dupuis, jeden z kontrowersyjnych teologów katolickich XX w. – którego 
problematyczna wizja teologii religii była nieakceptowana zresztą przez Rat-
zingera – mawiał, że było dwóch Ratzingerów, ten z okresu Vaticanum II, za-
angażowany w reformę i przemianę zamkniętego systemu rzymskiego Kościoła 
i ten po roku ‘68, który zaczął tworzyć nowy system. To właśnie ten „drugi Rat-
zinger” głęboko skonfrontował się z rzeczywistością ówczesnej nowej lewicy 
niemieckiej i pozaparlamentarnej opozycji Republiki Federalnej Niemiec. 

W spuściźnie naukowej Ratzingera brak jest twórczej teologicznej odpowie-
dzi na ideologię studenckiej rewolty z 1968 r. Między nim a uczniem E. Blocha, 
Jürgenem Moltmannem (ur. 1926), nie pojawiła się teologiczna dyskusja, jak-

17 Por. H. Häring, Theologie und Ideologie bei Joseph Ratzinger, Düsseldorf: Patmos 2001, 
s. 22-24. 

18 Por. A. Napiórkowski, Współczesny Kościół i ponowoczesny świat, Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2015, s. 167.
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kolwiek wiadomo, iż protestancki teolog J. Moltmann zdecydowanie ukierun-
kowywał swoją teologię nadziei w stronę „teologii rewolucji”. Podobnie zresztą 
nie doszło do dysputy między Ratzingerem a Ernestem Käsemannem (1906-
1998). Ten luteranin, który w czasach Trzeciej Rzeszy z więziennej celi prze-
żywał zawód swojego Kościoła wiernego Führerowi, był ucieszony, iż w końcu 
studenci się zbuntowali19 . 

W 1968 r. opublikowano oświadczenie domagające się wolności dla teo-
logii (Erklärung für die Freiheit der Theologie), które podpisało 1322 teolo-
gów i teolożek20. W następnym roku profesorowie teologii z Tybingi podali do 
druku kolejne oświadczenie, gdzie domagali się wybierania biskupów, których 
czas urzędowania miał w zasadzie ograniczać się do 8 lat. Podpis Ratzingera 
oczywiście był na oświadczeniu. Później wyznał, iż znajdował się pod presją, 
dlatego dołączył do wszystkich. Faktem jest, iż już w 1969 r. do tych postulatów 
zdecydowanie się zdystansował. Również większość pracowników naukowych 
z wydziału teologii katolickiej odcięła się od dezyderatów siostrzanego wydzia-
łu teologii ewangelickiej tegoż uniwersytetu.

W konsekwencji w 1969 r. Ratzinger powrócił do swojej rodzinnej Bawarii, 
gdzie na uniwersytecie w Regensburgu otrzymał katedrę teologii i zaczął na-
uczać dogmatyki i historii dogmatów. Od tamtego czasu datuje się jego zmiana 
w nastawieniu do hierarchii kościelnej i odejście od nieodpowiedzialnych haseł 
młodości. Przeszedł wówczas na pozycję zdecydowanej ortodoksji. I zaczął do-
świadczać wielu trudności, braku akceptacji, odrzucenia i niesłusznej krytyki. 
Dlatego najpierw jako monachijski biskup (1977 r.) niewiele znalazł wspólnego 
języka nie tylko z określonymi grupami ludzi świeckich, ale też z niektórymi 
swoimi księżmi, zafascynowanymi zmianami w Kościele, proponowanymi ra-
czej przez ośrodki medialne niż wspólnotę wiary i modlitwy, a następnie już 
w Watykanie, gdzie na zaproszenie Jana Pawła II pełnił w latach 1981–2005 
funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Nie zważając na niewybredne wy-
stąpienia przeciwko niemu, nie wahał się jako strażnik ortodoksji wielokrotnie 
dyscyplinować swawolnych teologów (J. Pohiera, H. Künga, E. Schillebeeckxa, 
G. de Nantesa, L. Boffa, Ch. Currana, O. A. Guindona, J. Dupuisa, A. de Mello, 
J. Gramicka, R. Nugenta, R. Meßnera)21 i przedkładać wraz z innymi swoimi 
współpracownikami czytelną wykładnię katolickiej nauki wiary, jak np. Kodeks 
Prawa Kanonicznego z 1983 r. dla Obrządku Łacińskiego, Kodeks Prawa Kano-
nicznego dla Kościołów Wschodnich z 1990 r. (obowiązujący od 1991 r.) czy też 
Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 r. i deklaracja Dominus Iesus z 2000 r .

19 Por. H. Häring, Theologie und Ideologie bei Joseph Ratzinger, s. 25.
20 Zob. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z dnia 17.12.1968.
21 Zob. W trosce o pełnię wiary 1966-1994. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, Tarnów: 

Biblos 1995 oraz W trosce o pełnię wiary 1995-2000. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, Tar-
nów: Biblos 2002. 
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To przykre doświadczenie niemieckiej rewolty w 1968 r. otworzyło oczy 
prof. Ratzingerowi na zagrożenia, jakie niosła ze sobą dla Kościoła powszech-
nego latynoamerykańska teologia wyzwolenia. Oczywiście, nie wolno jej płytko 
oceniać i całościowo odrzucać. Niemniej kard. Ratzinger jako Prefekt Kongre-
gacji Nauki Wiary do zawartych w tej teologii wyraźnych inspiracji marksistow-
skich podchodził już ostrożnie. W dwóch wydanych dokumentach watykańskiej 
dykasterii znajdujemy ostrzeżenie przed „marksistowskimi metodami”, którymi 
się posłużono dla wykładni orędzia Ewangelii, jak to znalazło swoje miejsce 
w „Instrukcji o niektórych aspektach teologii wyzwolenia Libertatis nuntius” 
z dnia 6 sierpnia 1984 r. oraz w „Instrukcji o chrześcijańskiej wolności i wyzwo-
leniu Libertatis conscientia” z dnia 22 marca 1986 r.

4. WOKÓŁ KWESTII EKLEZJOLOGICZNYCH

Pytany o specyfikę swojej teologii, Ratzinger wyznał: „Moim pierwotnym 
tematem był Kościół i ten wątek jest we wszystkim obecny. Ale uważałem – 
i nadal uważam – że Kościół nie jest celem samym w sobie, że istnieje, abyśmy 
widzieli Boga. Powiedziałbym zatem, że zajmuję się tematyką Kościoła w tym 
sensie, że to dzięki Kościołowi otwiera się widok na Boga. I w tym sensie właś-
nie Bóg jest głównym tematem mych wysiłków badawczych. Nigdy nie stara-
łem się stworzyć własnego systemu, jakieś odrębnej teologii. Swoją myślą chcę 
po prostu podążać za wiarą Kościoła, co przede wszystkim znaczy: podążać 
myślą za wielkimi myślicielami wiary – właśnie to można by nazwać specyfiką 
mojej teologii”22 .

Dlatego nie dziwi, iż jego koncepcja Kościoła jest mocno zakorzeniona 
w myśli patrystycznej, zwłaszcza św. Augustyna z Hippony. Kościół dla Bawar-
czyka to środowisko wiary, które koncentruje się wokół Eucharystii. Eklezjolo-
gia niemieckiego uczonego jest rozumieniem Kościoła jako wspólnoty euchary-
stycznej23. Wymiar wspólnoty wyraża się w chrześcijańskiej egzystencji, dlatego 
Kościół stanowi środowisko wiary, braterstwa, nadziei i pielgrzymowania ku 
wieczności. Członkom tego nowego ludu Bożego są przydzielone pewne urzędy 
i funkcje w posłudze budowania wspólnoty. Kościół to wspólnota w misji (w dia-
logu ekumenicznym, międzyreligijnym, w reformie wewnątrzkościelnej)24 . Pew-

22 J. Ratzinger, Sól ziemi: chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kard. 
J. Ratzingerem (Benedyktem XVI) rozmawia P. Seewald, tł. G. Sowiński, Kraków: Znak 2005, s. 55.

23 Por. W. Wójtowicz, La Chiesa come communio nell’ecclesiologia di Joseph Ratzinger, 
Roma–Koszalin: Pontificia Università Lateranense 2010, s. 65-93.

24 Por. J. Ratzinger, Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als communio, Sankt Ulrich: Ver-
lag Augsburg 2002, s. 53-173.
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nym brakiem jego wizji Kościoła jest niedostateczne uwzględnienie eklezjologii 
starotestamentalnej oraz wymiarów pneumatycznych. Zresztą u Ratzingera nie 
ma żadnego integralnego opracowania nauki o Duchu Świętym, choć ukazuje 
Trzecią Osobę Boską jako sprawcę komunii w świetle wskazań św. Augustyna25 .

W rozumienie Kościoła Ratzinger z upływem czasu coraz wyraźniej wpro-
wadza liturgię. Studium Pisma Świętego prowadziło go do studiowania liturgii, 
a nawet stała się ona – jak sam wspomina – obok rozumu jednym ze schronień 
przed prześladowaniami nacjonalnego socjalizmu. „Nie potrafię sobie wyobra-
zić czysto filozoficznej teologii. Punktem wyjścia jest słowo. Punktem wyjścia 
jest to, że wierzymy słowu Bożemu, że próbujemy je rzeczywiście poznać i zro-
zumieć, że staramy się je potem myśleć za wielkimi mistrzami wiary. Stąd moja 
teologia stoi pod znakiem Biblii”26 . 

Liturgia nie jest jakimś wspomnieniem, lecz stanowi dla Ratzingera zasad-
niczy punkt wyjścia. Inspiracją stała się zapewne lektura książki R. Guardinie-
go Duch liturgii (1918), którą uważnie przemedytował w 1946 r. Co więcej, 
zauważa on, iż rozumienie Kościoła winno wypływać z liturgii. Jeśli Chrystus 
uobecnia się realnie w celebracji Eucharystii, to ta staje się źródłem Kościoła. 
Będzie to ta ekklesía, zgromadzenie wokół Słowa, Ciała i Krwi Chrystusa. Idąc 
po linii eklezjologii eucharystycznej, Ratzinger stwierdza, że Eucharystia czyni 
Kościół27 .

Trzeba zauważyć, iż eklezjologia młodego Ratzingera jest bardziej niemie-
cka niż kościelna. Akcentuje ona wymiar wewnętrzny i osobowy. Niemiecki 
profesor widzi Kościół przez pryzmat akademickich dysput, odcinając się od 
pobożności ludowej. On i inni odżegnują się zdecydowanie od Volkskirche . 
Ujawnia się to chociażby w swoistym dla niego akcentowaniu i rozumieniu li-
turgii. Uczony znad Renu dążył do zniesienia rozdźwięku istniejącego w cele-
bracji liturgicznej, jaki ujawnia się wśród prostego ludu Bożego. Wraz z inny-
mi teologami niemieckojęzycznymi do 1968 r. wniósł on swój smutny wkład 
w deprecjację ludowej pobożności. Jako profesor teologii z pensją 8000 marek 
miesięcznie z pewnością odmiennie przeżywał Kościół niż przeciętny katolik 
z Bawarii, gdzie proza życia wymuszała inny odbiór rzeczywistości. Dla akade-
mików doświadczenie wiary ludu nie jest żyzną glebą, stanowiącą od wieków 
uprawną rolę dla Bożego Słowa. Niemieccy teologowie kierują się zdecydowa-
nie – również i dziś – w stronę Kościoła intelektualnego i duchowego. I tym sa-
mym, paradoksalnie, dochodzi do rozbudowy urzędniczej struktury w zarządzie 
diecezji. Wydaje się, iż niestety niektórzy profesorowie teologii, którzy mieli 
mało z ducha Kościoła, tak na przedpolu jak i po II Soborze Watykańskim, sku-
tecznie zlikwidowali „nurt plebejski” w swoim Kościele w Niemczech.

25 Por. W. Wójtowicz, La Chiesa come communio nell’ecclesiologia di Joseph Ratzinger, s. 34-52.
26 J. Ratzinger, Sól ziemi, s. 55.
27 Por. P.B. Sarto, Myśl teologiczna Josepha Ratzingera, s. 25.
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Innym elementem, który z pewnością rzutował na eklezjologię Ratzingera, 
było doświadczenie protestantyzmu. Ponad pięciowiekowy podział chrześci-
jaństwa w tej części Europy ukształtował w Niemcach wysoką wrażliwość na 
chrześcijan spoza Kościoła rzymskokatolickiego. W jego spuściźnie naukowej 
występuje o wiele częściej określenie np. „chrześcijanin”, co ma bardziej eku-
meniczny wymiar niż „katolik”. Dochodzi tu do głosu kolejny brak w eklezjo-
logii Ratzingera, a mianowicie misyjność. Oczywiście, był on teologiem nie-
tuzinkowego formatu, aby negować jedno z podstawowych znamion Kościoła, 
niemniej przesunął akcenty w swoim rozumieniu misjologii. Odszedł od trady-
cyjnego praktykowania misyjności, aby ukazać jej wymiary bardziej dialogowe 
i wewnętrzne. Subtelność miała taki skutek, że Kościół katolicki w czasie jego 
pontyfikatu po części utracił swój standardowy rozmach misyjny. 

Ponadto brak duszpasterskiego doświadczenia, które nabywa się będąc wi-
karym czy też proboszczem, prowadził Ratzingera do ujmowania Kościoła nad-
miernie teoretycznego i mistycznego. Nie należy się dziwić, iż u tego niemie-
ckiego myśliciela było wiele zachwytu prawosławną liturgią. Troska pastoralna 
zostaje zepchnięta na dalszy plan przez akademickie rozstrzygnięcia, które skąd-
inąd też mają swój ciężar gatunkowy, zwłaszcza jeśli chodzi o czystość prawd 
wiary.

Ta pokusa odkrywania Chrystusa poza Kościołem, w którą często i wciąż 
wpadają niemieccy profesorowie, przypomina uzasadnienie ludzi nieuczestni-
czących we wspólnotowych wydarzeniach liturgicznych swojej parafii, że lepiej 
modlić się w pustej świątyni albo w lesie. Przekornie tłumaczą swoją tezę sło-
wami Jezusa: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij 
drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi 
w ukryciu, odda tobie” (Mt 6,6). Jako kontrargument można przywołać krytycz-
ną uwagę wybitnego czeskiego teologa Tomasa Halíka: „Ale jeśli tak zupełnie 
zamknie się drzwi przed innymi, to pojawia się zagrożenie, że będzie z nami tak, 
jak z człowiekiem, który wchodzi na pagórek i stamtąd kocha całą ludzkość. 
Konkretni ludzie, których spotyka, gdy chce zejść z tej góry – już mu przeszka-
dzają. Miłość, która nie jest wcielona do konkretnych relacji, np. w rodzinie, 
może paść ofiarą różnych iluzji czy rozczarowań”28. Trzeba żyć i działać w Koś-
ciele realnym, a nie idealnym czy jedynie kreowanym przez samego siebie.

Dziwną postawą teologów zachodnioeuropejskich jest koncentracja na włas-
nych problemach teologicznych i przenoszeniu ich na cały Kościół powszech-
ny. Nagminną sprawą jest projekcja ich kwestii filozoficznych, społecznych czy 
moralnych na całość chrześcijaństwa w świecie. Jest to dość irytujące zawęże-
nie, które wielokrotnie jest powtarzane. Jest to zagadnienie dość szerokie, gdyż 
mamy tu do czynienia z brakiem dostatecznej autonomii Kościołów lokalnych. 
Niech za przykład posłużą protesty biskupów spoza Europy w trakcie obrad 

28 T. Halík, Kocham Kościół mimo wszystko, „Więź” 10 (2010), s. 20.
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ostatniego Synodu Biskupów na temat rodziny (5 X 2014), którzy zauważyli, iż 
Kościół powszechny ma bardziej palące problemy niż zagadnienie par żyjących 
bez ślubu czy rozwodników wstępujących w nowe związki małżeńskie.

W konsekwencji trudności myśli teologicznej francuskojęzycznej czy nie-
mieckojęzycznej zostały (zostają) narzucone Kościołowi ma całym świecie. 
Protesty teologów z Europy Środkowo-Wschodniej czy też afrykańskich i azja-
tyckich nigdy nie zostały usłyszane. Eklezjologia Ratzingera jest więc dość re-
gionalna i zamknięta. Między wierszami można wyczytać, iż problemy niemie-
ckie wydają się u niego być problemami całego Kościoła powszechnego. Nie 
tylko dziwi, ale wręcz szokuje nad wyraz skromna prezencja odnoszenia się do 
zagadnień społecznych, politycznych i teologicznych krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej.

5. CO Z MARIOLOGIĄ?

W obszarze mariologii i maryjności można zaobserwować u Ratzingera 
istotną zmianę. Inne jest jego podejście do nauki o Maryi i maryjnej pobożności 
przed rokiem 1968, a inne po masowych wystąpieniach studentów, które zra-
dykalizowały stosunki polityczne, społeczne i moralne w Republice Federalnej 
Niemiec, a jego samego popchnęły na drogę teologii nie tyle bardziej tradycyj-
nej, co odpowiedzialnej, a nade wszystko uprawianej w kościelnej przestrzeni 
wiary. Wielokrotnie „późny” Ratzinger będzie zaznaczał ważność środowiska 
wiary i jej kościelność (die Kirchlikeit des Glaubens).

W dziewięciotomowej dogmatyce (Kleine Katholische Dogmatik), którą 
wspólnie publikuje młody Ratzinger z Johannem Auerem, nie znajdujemy ma-
riologii jako osobnego traktatu. Nauka o Maryi nie zostaje zatem przedstawiona 
w odrębnym tomie. Mamy jedynie niewielkie fragmenty porozrzucane po całej 
dogmatyce. Przykładowo i to najobszerniej, w tomie VIII, zatytułowanym Die 
Kirche – das allgemeine Heilssakrament, odkrywamy zaledwie cztery strony 
poświęcone Matce Bożej, gdzie Ratzinger pisze o maryjnej podstawowej ta-
jemnicy Kościoła („das Marianische Grundgeheimnis der Kirche”)29. Mimo iż 
tom ten ukazuje się już w 1983 r., jeszcze trzeba będzie chwilę poczekać, zanim 
Ratzinger zasadniczo zmieni swoje nastawienie do Matki Jezusa, Jej obecności 
i udziału w dziejach zbawienia. Również w IX tomie, poświęconym eschato-

29 J. Auer, J. Ratzinger, Kleine katholische Dogmatik, Bd. VIII: Die Kirche – Das allgemeine 
Heilssakrament, Regensburg: Pustet 1983, s. 398-402.
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logii, Ratzinger nie wzmiankuje Maryi, a wypadałoby to uczynić, choćby ze 
względu na Jej przywilej Niepokalanego Poczęcia30 .

Wydaje się dość naturalne, że niemiecki Profesor miał pewne trudności 
w odkrywaniu drogi do pełnej maryjnej pobożności, skoro nawet Karol Wojtyła 
je przeżywał, o czym później wspomniał w Darze i tajemnicy: 

Mój sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej uległ pewnej przebudowie. 
O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym 
okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki. 
Był taki moment, kiedy nawet poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność ma-
ryjną uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabo-
żeństwem do samego Chrystusa. Musze przyznać, że wówczas z pomocą przyszła 
mi książeczka św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, nosząca tytuł: Traktat 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. W książeczce tej zna-
lazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas przybli-
ża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej 
tajemnice w Chrystusie. Traktat św. Ludwika Marii Grignion de Montfort może 
razić swoim stylem przesadnym i barokowym, ale sam rdzeń prawd teologicznych, 
które w tym traktacie się zawierają, jest bezcenny. Autor jest teologiem wielkiej 
klasy. Jego myśl mariologiczna zakorzeniona jest w tajemnicy trynitarnej oraz 
w prawdzie o Wcieleniu Słowa Bożego. Zrozumiałem wówczas, dlaczego Kościół 
trzy razy w ciągu dnia odmawia Anioł Pański, zrozumiałem też, jak bardzo klu-
czowe są słowa tej modlitwy: „Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła 
z Ducha Świętego... Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 
twego... A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas...”. Istotnie słowa klu-
czowe! Wyrażają one zasadniczą treść największego wydarzenia, jakie dokonało 
się w dziejach ludzkości31 .

Już na przedpolu Vaticanum II prof. Ratzinger zdecydowanie odcinał się 
od tradycyjnej mariologii, a zwłaszcza wysuwał wiele zastrzeżeń wobec prze-
sadnych form maryjnego kultu. Stanowczo odrzucał stare formuły de Maria 
numquam satis i Maria Victrix omnium haeresium („O Maryi nigdy dość”, „Ma-
ryja zwyciężczyni wszystkich herezji”). Kiedy jednak osobiście odkrył tajemni-
cę Najświętszej Dziewicy – zresztą nie bez osobistego wpływu ze strony H.U. 
von Balthasara32 – doszedł do przekonania, iż wiara maryjna stanowi o równo-
wadze całej wiary (Gleichgewicht des Glaubens) i jest niezwykle istotna, stąd 
musi dziś ponownie być przywołana. „Jeśli chcemy powrócić do prawdy o Je-

30 Zob. J. Auer, J. Ratzinger, Kleine katholische Dogmatik, Bd. IX: J. Ratzinger, Eschatologie 
– Tod und ewiges Leben, Regensburg 6 (1990).

31 Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, WAM 1996, s. 9-10. 
32 Por. H.U. von Balthasar, Wer ist die Kirche?, in: ders., Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie 

II, Einsiedeln: Johannes Verlag 1961, s. 148-202, tu s. 153.
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zusie Chrystusie, prawdy o Kościele i prawdy o człowieku, musimy wrócić do 
Maryi”33 . 

Jeszcze wyraźniejsze maryjne rozumienie Kościoła dochodzi do głosu u Rat-
zingera w jego książeczce z 1977 r. pt. Córa Syjonu (Die Tochter Zion), gdzie 
prezentuje swoje mariologiczne szkice. Wyznaje, iż Maryja nie jest wyizolowa-
nym indywiduum, ale zawiera w sobie całą tajemnicę Kościoła.

Mocna identyfikacja Ratzingera z Biskupem Hippony wydaje się nie ogra-
niczać tylko do wspólnoty ich myśli, ale także do podobieństwa przebiegu ich 
życiowej drogi. Dla Ratzingera nawrócenie się Augustyna było bardzo mocnym 
świadectwem. W tym głębokim duchowym przeżyciu Afrykańczyka widział 
wielki autorytet jego matki Moniki. Nawrócenie Augustyna zawierało w sobie 
wspólnotową drogę wiary, a nie indywidualnych metafizycznych poszukiwań. 
Nawrócenie to miało z pewnością charakter eklezjologiczny. Czyż w wewnętrz-
nej i intelektualnej przemianie Ratzingera można pominąć osobę i działanie 
Matki Chrystusa? A ponieważ sam Bóg przyszedł do ludzi w Chrystusie przez 
Maryję, zatem najodpowiedniejszą drogą dojścia ludzi do Boga w Chrystusie 
jest Maryja. Potwierdzeniem tego argumentu jest doświadczenie wielu świętych 
i całego Kościoła. 

6. BISKUP RZYMU

Bibliografia Ratzingera jest ogromna i obejmuje nie tylko jego pisma okresu 
teologicznego, ale również z czasu biskupstwa i prefekta Kongregacji Nauki 
Wiary, ale również z okresu jego pontyfikatu. W latach 2005-2013 wyszły spod 
jego pióra trzy encykliki (Deus caritas est, 2006; Spe salvi, 2007; Caritas in ve-
ritate, 2009), ale też trylogia Jezus z Nazaretu (2007-2012). Oczywiście docho-
dzi do tego olbrzymia ilość pasterskiego nauczania i różnego rodzaju wystąpień. 
Warto jednak zwrócić uwagę na przemówienia Benedykta XVI na uniwersytecie 
w Ratyzbonie (12.09.2006), do przedstawicieli świata kultury we Francji (Paryż, 
12.09.2008) oraz jego mowę w Bundestagu wobec członków niemieckiego par-
lamentu (22.09.2011).

W swoim nauczaniu, które adresował do mieszkańców Starego Kontynentu, 
przypominał o korzeniach europejskiej kultury, które były powiązane z szuka-
niem Boga (Quaerere Deum).

Czysto pozytywistyczna kultura, dla której pytanie o Boga należałoby jedynie do 
dziedziny subiektywizmu, jako nienaukowe, byłaby kapitulacją rozumu, rezygna-

33 J. Ratzinger, Zur Lage des Glaubens. Ein Gespräch mit Vittorio Messori, München–Zürich–
Wien: Herder 1984, s. 105-107.
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cją z jego najwyższych możliwości, a tym samym porażką humanizmu, i to o po-
ważnych następstwach. To, co było podstawą kultury Europy, poszukiwanie Boga 
i gotowość, by Go słuchać, również dzisiaj pozostaje fundamentem każdej praw-
dziwej kultury34 . 

Nie tylko w Paryżu Benedykt XVI wskazał na zagrożenia, jakie niesie z sobą 
redukcja człowieka i świata do ujęcia jedynie pozytywistycznego. Również pro-
sił o krytyczne spojrzenie na obecną sytuację w Europie przedstawicieli niemie-
ckiego parlamentu: 

Pozytywistyczna koncepcja natury i rozumu, światopogląd pozytywistyczny jako 
całość stanowi wielką część ludzkiego poznania i wiedzy, których w żadnym wy-
padku nie powinniśmy się wyrzekać. Jednak sama ona jako całość nie jest kulturą, 
która odpowiada i wystarcza, aby być człowiekiem w całej pełni. Tam, gdzie ro-
zum pozytywistyczny pojmuje jedynie siebie jako kulturę wystarczającą, zsyłając 
wszystkie inne rzeczywistości kulturowe do kategorii subkultur, pomniejsza to 
człowieka i zagraża człowieczeństwu. Mówię to, właśnie mając na myśli Europę, 
w której szerokie kręgi usiłują uznać wyłącznie pozytywizm jako wspólną kulturę 
i wspólną podstawę do kształtowania prawa, podczas gdy wszystkie inne przeko-
nania i inne wartości naszej kultury są sprowadzane do statusu subkultury. Wraz 
z tym stawia się Europę, w porównaniu z innymi kulturami świata, w sytuacji bra-
ku kultury, a jednocześnie pobudzane są nurty ekstremistyczne i radykalne35 .

 Te dwa fragmenty ukazują wielką troskę Benedykta XVI o Europę w obli-
czu jej obecnego zagubienia, które jest wynikiem odejścia od Boga, a bezkry-
tycznego popadnięcia w świat pozytywistycznych idei. 

Mimo dramatycznej sytuacji w Europie Benedykt XVI podjął się kontynu-
acji pojednania wiary i rozumu36. Tego trudnego dialogu, który rozpoczął Jan 
Paweł II, choćby przez encyklikę Fides et ratio. Mimo tak przykrego doświad-
czenia, jakim były rozruchy pod koniec lat sześćdziesiątych i nadmiernej racjo-
nalizacji europejskiej myśli, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary spotkał się 
z niemieckim filozofem, „guru europejskiej lewicy”, Jürgenem Habermasem. 
Jako papież zaś spotkał się z agnostyczką Orianą Fallaci, która nie ustawała 
w oskarżeniach katolickiego Kościoła o bierność, a czasami nawet uległość wo-

34 Benedykt XVI, Przemówienie do przedstawicieli świata kultury w Kolegium Bernardyńskim, 
Paryż 12.09.2008, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2008).

35 Benedykt XVI, „Serce rozumne”. Refleksje na temat podstaw prawa. Przemówienie w Bun-
destagu, Berlin 22.09.2011, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 337 (2011), nr 10-11, s. 40-41.

36 Benedykt XVI jest pierwszym papieżem, który mówi otwarcie w książce Światło świata, 
że jeżeli biskup Rzymu nie czuje się już na wysokości bycia papieżem pod względem fizycznym, 
psychicznym czy psychologicznym, to ma prawo, czy też nawet obowiązek, złożyć dymisję. Mamy 
więc do czynienia z osobą, która nie chce być papieżem i nie wyobraża sobie rządzenia Kościołem 
w stanie, w jakim robił to ciężko chory Wojtyła.



28 ANDRZEJ NAPIÓRKOWSKI OSPPE 

bec zagrożenia, jakim – zdaniem włoskiej pisarki – jest dokonująca się obecnie 
wyraźna islamizacja Europy.

Wzajemny stosunek rozumu do wiary stanowi w zasadzie stały temat ba-
dawczy Ratzingera. Przypomina on, iż wiara domaga się racjonalności. W swo-
ich pismach promuje harmonię między racjonalnością a nadprzyrodzonością. Po 
1968 r. przesuwa punkt ciężkości na dowartościowanie rozumu dzięki wierze. 
Bliska staje się mu treść encykliki Populorum progressio z 1967 r., w której 
jego poprzednik na Stolicy Piotrowej wskazywał na cierpienie ludzi, wynikają-
ce z zaniechania myślenia i rozważania otaczających ich rzeczywistości37 . Pa-
weł VI głosił: „Świat cierpi z powodu braku myśli”38. Benedykt XVI, nawiązu-
jąc do tego przekonania, w swojej encyklice napisze: 

Człowiek jest wyalienowany, kiedy jest sam albo jest oderwany od rzeczywisto-
ści, kiedy rezygnuje z myślenia i wiary w pewien Fundament. Cała ludzkość jest 
wyalienowana wtedy, gdy powierza się tylko ludzkim projektom, fałszywym ideo-
logiom i utopiom39 . 

Niemiecki teolog aż nazbyt dobrze wie, iż bez wiary Europa nie uleczy cho-
rego rozumu. Teologia ma swoją powinność wobec nauki, wobec człowieka: ma 
pomóc poszerzyć i uwolnić rozum z jego technokratycznych szablonów. 

Warto zauważyć, iż najważniejsze i dalekosiężne zmiany w Kościele do-
konywały się nie dzięki takim czy innym papieżom bądź biskupom, ale raczej 
poza ich wpływem. Wystarczy podkreślić wpływ rozwoju mediów, Internetu czy 
telefonii komórkowej. Czy to nie te cywilizacyjne przemiany decydują po części 
o tym, jaki jest Kościół obecnie, a nie kolejne encykliki czy adhortacje? Dwóch 
dziennikarzy „The Economist” John Micklethwait i Adrian Wooldridge opub-
likowało książkę Powrót Boga40. Jej autorzy zauważają religijne przebudzenie 
w dzisiejszym świecie. Mamy do czynienia z interesującym przebudzeniem, 
które rozgrywa się poza tradycyjnymi religiami, jak np. judaizmem, katolicy-
zmem czy protestantyzmem oraz poza obszarem Europy Zachodniej. Możliwe 
jest to dzięki wierze prostego ludu Bożego. 

Z pewnością dla niemieckiego teologa źródłem Objawienia jest darujący 
się Bóg, którego odnajdujemy w Piśmie Świętym i Tradycji (por. KO 9). Jak-
kolwiek jest on bliski myśli protestanckiej, która z Biblii czyni centrum swo-

37 Por. Paweł VI, Encyklika O popieraniu rozwoju ludów Populorum progressio, Watykan 
1967, nr 20, 35, 85. Tamże, nr 34: „Jeżeli rządy techników, czyli tak zwana technokracja przeważy 
w niedalekiej przyszłości, może przynieść nieszczęścia nie mniej pożałowania godne, jak te, które 
wcześniej sprowadził liberalizm. Ekonomia i technika tracą bowiem wszelki sens, jeśli przestają się 
kierować dobrem człowieka, któremu powinny służyć”.

38 Paweł VI, Populorum progressio, nr 85.
39 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Watykan 2009, nr 53.
40 Zob. J. Micklethwait, A. Wooldridge, Powrót Boga. Jak globalne ożywienie wiary zmienia 

świat?, Warszawa: Zysk i S-ka 2011. 
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jej refleksji teologicznej, to jednak nie pomija Tradycji. Ratzinger wiele przejął 
z protestanckiej metody historyczno-krytycznej. Trzeba przyznać, że nie stoso-
wał jej w sposób automatyczny i bezrefleksyjny. Widać pewne zmiany w jego 
hermeneutyce, które dochodzą do głosu zwłaszcza w okresie jego pontyfikatu. 
Ujawnia się to w hermeneutyce reformy do wykładni nauczania Vaticanum II . 
Benedykt XVI z wielką ostrożnością i rozwagą wskazuje na niebezpieczeństwa 
związane z takim rodzajem hermeneutyki, która dąży do zmiany substancjalnej 
prawd wiary.

Nie bez powodu w książce Ostatnie rozmowy emerytowany papież skryty-
kował Kościół w swojej ojczyźnie. Jakkolwiek książka zawiera wiele banalnych 
detali, które trudno określić jako intrygujące i dość mocno w swej całości roz-
czarowuje41, to jednak w kilku miejscach znajdujemy ostre słowa prawdy o nie-
mieckim katolicyzmie. Zarówno w trakcie pielgrzymki do Niemiec w 2011 r., 
jak i we wspomnianej książce, Benedykt XVI stwierdza, że Kościół w jego Oj-
czyźnie bezwzględnie potrzebuje „odświatowienia” (Entweltlichung)42. Odwo-
łując się do młodego Ratzingera, nie można pominąć jego teologicznych nawo-
ływań do otwarcia się Kościoła na świat. Ale to już inny Ratzinger jako papież 
w 2011 r. krytycznie ukazał Kościół w Niemczech jako nazbyt 

[…] zadowolony z siebie, który przystosowuje się do tego świata, jest samowystar-
czalny i dostosowuje się do kryteriów świata. Nierzadko przywiązuje w ten sposób 
znacznie większą wagę do organizacji i instytucjonalizacji niż do swego powołania 
do bycia otwartym na Boga i otwierania świata na bliźniego. […] W Niemczech 
mamy do czynienia z zorganizowanym i dobrze płatnym katolicyzmem. W wielu 
wypadkach są to zatrudnieni świeccy występujący naprzeciw Kościoła z mental-
nością pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych. […] Jest [on] dla 
nich jedynie pracodawcą, na którego spogląda się krytycznym okiem. Nie kieruje 
nimi dynamika wiary, tylko zajmowana pozycja. Wydaje mi się stanowić poważne 
zagrożenie dla niemieckiego Kościoła to, że dysponuje tak wieloma opłacanymi 
pracobiorcami, co stwarza nadwyżkę świeckiej biurokracji43 . 

Papieżowi chodzi o duchowe przebudzenie skostniałego w biurokratycznych 
strukturach niemieckiego katolicyzmu. Niestety, bez wewnętrznego nawrócenia 
i pogłębienia swoich osobistych relacji z Chrystusem, katolicyzm w Niemczech 
nie ma przed sobą perspektyw. 

41 P. Seewald przeprowadzał rozmowy z Benedyktem XVI, o czym dowiadujemy się z prolo-
gu, na przełomie 2015 i 2016 r. Ostatnia odbyła się 23.05.2016 r. A więc dziennikarz kontaktował 
się z Benedyktem XVI po obradach synodu biskupów o rodzinie (2014-2015) i po publikacji adhor-
tacji Amoris laetitia (2015). Żaden z tych tematów, istotnych dla duchowej kondycji współczesnego 
Kościoła nie został podjęty w Ostatnich rozmowach .

42 Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy, P. Seewald, tł. J. Jurczyński, Kraków: Rafael 2016, 
s. 249-255.

43 Tamże, s. 254.
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Podsumowując, niech będzie wolno zauważyć, iż teologia Ratzingera – Be-
nedykta XVI jest z pewnością nietuzinkowa. Wydaje się jednak, iż z upływem 
czasu będzie blednąć. Nie posiada ona bowiem takiego rozmachu, jak choćby 
H.U. v. Balthasara, gdzie mamy do czynienia z próbą przebudowy całego syste-
mu w odniesieniu do kategorii piękna. Ratzinger nie okazał się też tak duszpa-
sterski, jak np. ks. Franciszek Blachnicki ze swoją koncepcją ewangelicznego 
wyzwolenia człowieka. Z pewnością niemieckiemu teologowi daleko także do 
profetycznej wizji teologii narodu, jaką wykreował i wcielił w życie kard. St. 
Wyszyński, ratując Polaków od totalnej komunizacji. U Ratzingera prawie nie 
spotykamy dysputy z niemieckim faszyzmem. Byłoby krzywdzące, aby w przy-
szłych wiekach był zaledwie określany jako papież, który abdykował. Wolno 
mieć nadzieję, iż będzie czytany nie tylko przez teologów, ale i przez innych. 
A co będzie choćby i wynikiem faktu, że Jego dzieła przetłumaczono i wyda-
wano w wielu językach świata. Zapewne staną się one inspiracją dla wielu, nie 
tylko chrześcijan. 

Rebeliant w Kościele czy stróż katolickiej doktryny? 
 

Streszczenie

Formacja intelektualna i duchowa Josepha Ratzingera – Benedykta XVI domaga 
się, aby mówić o jego procesie rozwoju. Artykuł pokazuje najczęściej pomijany etap 
młodego Ratzingera, który przechodzi ze stanowiska progresywnej i niekiedy nieod-
powiedzialnej teoretyzującej teologii akademickiej na stanowisko myśliciela trwa-
jącego we wspólnocie wiary, stając się stróżem chrześcijańskiej doktryny i nauczy-
cielem zgodnie z duchem i tradycją Kościoła. Wiele światła na zmianę w postawie 
niemieckiego profesora rzuca etap przygotowawczy II Soboru Watykańskiego i jego 
obrady, a także przykre doświadczenie rewolty studenckiej w 1968 r., które zastaje 
naszego profesora w Tybindze. I tak oto z liberalnego teologa niemieckiego wyrasta 
nieprzeciętny katolicki teolog Kościoła powszechnego.

Słowa kluczowe:  Józef Ratzinger, przemiana, teolog liberalny, II Sobór Wa-
tykański, redakcja soborowych dokumentów, Kościół, marksizm, faszyzm, ruch stu-
dencki 1968, eklezjologia, mariologia.

A rebel in the Church or a guardian of the catholic doctrine? 
 

Summary

Intellectual and spiritual formation of Joseph Ratzinger - Pope Benedict XVI - 
requires talk about the process of his development. The article refers to the most 
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overlooked phase of the young Ratzinger, who moves from the position of a progres-
sive and sometimes irresponsible theorizing academic theologian to the position of 
a thinker grounded in the community of faith, becoming the guardian and teacher of 
Christian doctrine in line with the spirit and tradition of the Church. A lot of light on 
the change in the attitude of the German professor sheds the preparatory phase to the 
Second Vatican Council and its debates, as well as the unpleasant experience of the 
student revolt in 1968, which finds our professor in Tübingen. And in this way the 
liberal German theologian grows into to an outstanding Catholic theologian of the 
universal Church. 

Keywords:  Joseph Ratzinger, change, liberal theologian, the Second Vatican 
Council, editing of the conciliar documents, Church, marxism, fascism, the student 
movement in 1968, ecclesiology, mariology.

Ein Rebell in der Kirche oder ein Wächter der Doktrin? 
 

Zusammenfassung

Die intellektuelle wie die spirituelle Bildung von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. 
verlangt, dass man von seinem Entwicklungsprozess sprechen muss. Der Artikel zeigt 
die meistens unterlassene Etappe der Entwicklung des jungen Ratzingers auf, wo er 
sich vom Standpunkt einer progressiven und manchmal unverantwortlichen theoreti-
schen akademischen Theologie zu einem Denker entwickelt, der in der Gemeinschaft 
des Glaubens steht und ein Wächter der christlichen Doktrin und Lehrer in Einheit des 
Geistes und der Tradition der Kirche wird. Ein Licht auf diese Wende in der Haltung 
des deutschen Theologieprofessors wirft die Vorbereitungsetappe zum Zweiten Va-
tikanischen Konzil sowie dessen Beratungen, aber auch die schmerzliche Erfahrung 
der Studentenrevolte 1968, die ihn in Tübingen vorfand. Auf diese Weise wird aus 
einem liberalen deutschen Theologen ein außerordentlicher katholischer Theologe der 
Gesamtkirche.    

Schlüsselworte:  Josef Ratzinger, Wende, liberaler Theologe, Zweites Vatika-
nisches Konzil, Redaktion der Konzilsdokumente, Kirche, Marxismus, Faschismus, 
Studentenbewegung 1968, Ekklesiologie, Mariologie.
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Pytanie, które ewokuje temat/tytuł artykułu jest następujące: jaki kształt teo- 
logii wyłania się z metateologicznych refleksji Józefa Ratzingera/Benedykta 
XVI rozsianych obficie w jego tworzonym prawie 70 lat i liczącym dziesiątki 
tysięcy stronic dziele? Podtytuł owo pytanie uszczegóławia: czym owa teologia 
jest, jaka jest i po co jest?

1. ŹRÓDŁA I INSPIRACJE

Źródła rozumienia teologii, jej natury, sensu i zadań przez Józefa Ratzingera/
Benedykta XVI sięgają jego pracy naukowej i lektur, egzystencjalnych, a także 

1 Artykuł jest genologicznie tzw. „syntezą syntez”. To znaczy: poproszony przez zespół teo-
logów wchodzących aktualnie w skład grupy uczonych współtworzących Polską Akademię Nauk 
o prezentację osiągnięć metateologicznych J. Ratzingera/Benedykta XVI na podstawie moich wie-
loletnich badań jego teologicznej twórczości, dokonałem właśnie owej „syntezy syntez” (moich 
badań) w niniejszym tekście. Trylogia mojego autorstwa (owoc 15-letnich badań) poświęcona teo-
logii J. Ratzingera/Benedykta XVI (J. Szymik, Theologia Benedicta, t. I-III, Katowice 2010-2015) 
zawiera w pierwszym tomie sporo stronic na ten temat (s. 21-153), ale też na pozostałych prawie 
1000 stronic znajdują się liczne przyczynki matateologiczne. Tu są one zebrane w jeden zwięzły 
konglomerat tez i propozycji dotyczących tak theoria jak i praxis teologii. Liczący tu jedynie 10 
pozycji spis bibliografii dotyczy wyłącznie kilku zamieszczonych w korpusie artykułu cytatów 
i bezpośrednich odwołań do tekstów J. Ratzingera/Benedykta XVI. W gruncie rzeczy zamieszczone 
tu (hipo)tezy i myśli badanego Autora pochodzą z kilkuset jego artykułów i książek. Pełny spis tej, 
wykorzystanej także tu, bibliografii czytelnik znajdzie w III tomie ww. mojej trylogii, na s. 391-411. 
Zamieszczenie jej tutaj w całości rozsadziłoby ramy formalne niniejszego tekstu (sam spis biblio-
grafii, z której korzystałem, jest trzykrotnie dłuższy niż ten skromny, 10-stronicowy tekst).
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więzi egzystencjalnych i pokrewieństwa ideowego z wieloma teologami. Rat-
zinger często zmieniał miejsca akademickiej i pastoralnej pracy, a co za tym 
idzie – spotykał nowych mistrzów, uczniów, inspiratorów, nowe środowiska. 
Z tej szerokiej plejady postaci na szczególną uwagę zasługuje sześć. Wkład każ-
dej z nich zaważył na metateologicznym myśleniu Ratzingera. Są to: Augustyn 
z Hippony, Tomasz z Akwinu (w którego pismach najważniejsze dla Ratzingera 
tropy dotyczące rozumienia teologii prowadzą do Ireneusza z Lyonu), Bonawen-
tura (który odsyła do odkryć i rozstrzygnięć Pseudo-Dionizego Areopagity) oraz 
Romano Guardini.

Zwłaszcza wpływ tego ostatniego wydaje się nie do przecenienia, szczegól-
nie w odniesieniu do najgłębszych pokładów Ratzingerowego rozumienia scien-
tia fidei. Krystalizowało się ono – jak wynika z odniesień, cytatów i wspomnień 
autora Prawdy w teologii – w żywej relacji do duchowości Guardiniego i jego 
niestrudzonych poszukiwań nowego kształtu obecności nauki o Bogu w Koście-
le, w nauce (na współczesnym uniwersytecie) i w kulturze XX wieku. Najbar-
dziej fascynował Ratzingera zakrój i rozmach pytań autora Der Herr oraz jego 
oczekiwań wobec teologii. Guardini spodziewał się bowiem po teologii czegoś 
znacznie więcej niż tylko suchych, ściśle naukowych badań i stawiał jej i jej 
praktykowaniu wielkie pytania: jaki jest najgłębszy sens jej uprawiania? Czy 
może być ona sposobem na życie? Czy da się z niej i dzięki niej żyć – w znacze-
niu budowania egzystencji „na teologii” (według teologii) jako na wystarczająco 
mocnym duchowo-intelektualnym fundamencie zdolnym „udźwignąć życie”? 
Oto daleka perspektywa metateologicznego horyzontu z ducha Guardiniego, 
ale też na wskroś Ratzingerowa, ustawiająca ostrość wszelkich rozpoznań i tez 
szczegółowych. Holizm, próba objęcia całości – oto, co wydaje się najbardziej 
charakterystyczne dla tej koncepcji teologii, która stawiając samej sobie najważ-
niejsze pytania współczesnego człowieka, nie pozwala się zepchnąć ani do la-
boratorium, ani do zakrystii (choć badania naukowe i Kościół są dla jej istnienia 
i wiarygodności absolutnie konieczne!).

W tym miejscu na szczególne podkreślenie zasługuje więź teologii z praw-
dą. Chodzi o „aktualność prawdy” – powie Ratzinger za Guardinim – i kon-
sekwentnie o takie pojmowanie teologii, które wszelkiemu historycyzmowi, 
naukowemu pragmatyzmowi i relatywizmowi przeciwstawia ludzką zdolność 
do poznania prawdy i organiczną więź scientia fidei z prawdą. Teologia jako no-
sicielka nie tylko największych pytań życia i nauki, a mianowicie pytań o Boga 
i sens, ale także akuszerka prawdziwych na nie odpowiedzi – oto owa wizja. 
Ponieważ teologia jest nauką posiadającą wiarę w swoim epistemologicznym 
instrumentarium, dlatego mówi ona człowiekowi to, czego nie powie mu żadna 
inna nauka: prawdę o własnej (człowieka) podstawie, czyli o „skąd” oraz „do-
kąd” jego bytu. A tym samym o „jak” człowieczeństwa. I dokładnie tym samym 
daje mu ona poznanie, które nadaje sens każdemu innemu poznaniu.

Taki jest horyzont i zaplecze tej metateologii.
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2. W STRONĘ DEFINICJI

Wyłaniającą się z niej definicję teologii proponuję zwięźle zapisać jako: 
„(Dei) scientia speculativa (de Deo)”. Formuła jest moja, ale wiernie odtwarza 
istotne komponenty Ratzingera rozumienia teologii. Już wyjaśniam każde z wy-
stępujących tu pojęć.

Teza wyjściowa tej definicji brzmi: „teologia ma do czynienia z Bogiem, 
a stawia pytania filozoficzne”. Realizuje ona w ten sposób ostateczne zadanie 
myślenia filozoficznego. Dokładniej i nieco szerzej: teologia ma do czynienia 
z Bogiem jako swoim przedmiotem i podmiotem, a myślenie teologiczne (dla 
nauki, jaką teologia jest, „mieć do czynienia z Bogiem” znaczy „myśleć teo-lo-
gicznie”) jest związane istotnie „z pytaniem filozoficznym jako leżącą u swych 
podstaw metodą”2. Atrakcyjność intelektualna tego ujęcia polega m.in. na tym, 
że zawiera ono prowokujący pozór sprzeczności, który bierze się z podzielanego 
w epoce nowożytnej dość powszechnie przekonania, że z jednej strony Boga 
poznaje się jedynie poprzez Objawienie i dlatego nie może On być „tematem 
racjonalnym” (tematem dla rozumu jako rozumu), a z drugiej – że filozofia to 
myślenie, które ze swej istoty abstrahuje od Objawienia i nie bierze (nie może 
brać) go pod uwagę. Przestrzeganie zaś tak zarysowanych granic miałoby chro-
nić naukowość filozofii, „religijność” teologii i autonomię obu.

Na dłuższą metę nastawienie to, rozdzielające (epistemologicznie w zało-
żeniach, merytorycznie – nierzadko – w swej kontynuacji) rozum i Boga, jest 
arcyszkodliwe zarówno dla filozofii, jak i dla teologii – twierdzi Ratzinger. Za-
radzenie temu pęknięciu jest dalszym celem przedstawionej tu koncepcji teolo-
gii. Teologia bowiem zdaje się być główną ofiarą tego rozdziału: wykluczenie 
tematu Boga poza nawias rozumu sprawia, że teologia osuwa się w historycyzm, 
socjologizm, a w skrajnych przypadkach w prawdziwy fundamentalizm (trzeba 
go odróżnić od fundamentalizmu wmówionego, pojęcia traktowanego jako in-
wektywa wobec teologii wiernej nauce Kościoła), a także w zabobon3 .

Przedmiotem teologii jako nauki jest Bóg. W starym, sięgającym i Augu-
styna, i Tomasza z Akwinu sporze res czy signa, będącym pytaniem o to, czy 
teologia jest o rzeczy samej (Bogu), czy o skutkach i znakach rzeczy, Ratzinger 
zajmuje stanowisko Akwinaty: Bóg jest przedmiotem teologii; ludzki rozum nie 
porusza się tu jedynie „we mgle odbić”, ale rozum i Bóg mogą się tu spotkać 
i faktycznie się spotykają. Jak to możliwe? Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa oraz 
wiara w Niego udostępniają spotkanie z Niedostępnym i dotychczas Nieosią-

2 Czym jest teologia?, tł. L. Balter, w: L. Balter (red.), Podstawy wiary – Teologia (kolekcja 
„Communio” 6), Poznań: Pallottinum 1991, s. 215. Jeśli nie zaznaczono inaczej, podane w przypi-
sach publikacje są autorstwa J. Ratzingera/Benedykta XVI.

3 Por. tamże, s. 215.
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galnym. Dlatego teologia chrześcijańska jest prawdziwie scientia speculativa 
de Deo, w której rozum ludzki prawdziwie ma do czynienia z prawdą o Bogu. 
Pierwszorzędnie jest ona speculativa, wtórnie practica – prymat metafizycznej 
rzeczywistości Boga samego, prymat Prawdy, zapewnia dobre owoce praktycz-
nego działania. Teologia jest „o Bogu”, a jej filozoficzność (spekulatywność) nie 
gubi historii zbawienia (praktyki), ale jej służy.

Określenie speculativa nie oznacza ani odhistorycznienia, ani odpersonali-
zowania teologii. Jest dokładnie odwrotnie, a rys podmiotowości głęboko nazna-
czający koncepcję teologii Ratzingera, jest poniekąd efektem lekcji pobieranych 
w szkole św. Bonawentury, który w tej kwestii pogłębił i zradykalizował naukę 
Pseudo-Dionizego. To Bóg jest subiectum teologii, jej podmiotem, ona jest Jego 
głosem, a właściwi theologoi to ci, w których Bóg występuje jako „podmiot” – 
Słowo mówiące i wypowiadane w dziejach.

To ujęcie gwarantuje pierwszeństwo Pisma Świętego wobec wszelkich form 
teologii – Biblia jest wzorem każdej wypowiedzi teologicznej. Ale najważniej-
szy wniosek dotyczy metateologii i rdzenia powołania-profesji teologa. Teologia 
jest tu bowiem rozumiana jako nauka koniecznie podlegająca procesowi rady-
kalnej subiektywizacji, a teolog jest teologiem „gdy pozwala, i w miarę jak po-
zwala, by sam Bóg był podmiotem”4. W autentycznej teologii mówiącym musi 
być sam Bóg. Ale nie dzieje się to kosztem zamilknięcia ludzkiego podmiotu 
– człowieka teologa. Wręcz przeciwnie: pozwolić Bogu mówić w „swojej włas-
nej” (przez siebie uprawianej) teologii nie oznacza przekreślać siebie, ale – się-
gając po język Norwida – siebie uwydatnić, czyli prawdziwie zrealizować. Na 
tym polega bonawenturiańska „podwójna subiektywizacja” teologii: na syntezie 
obu podmiotów – Boskiego i ludzkiego, ich twórczej współpracy5 .

Podsumujmy dotychczasowe: teologia, angażując wiarę i rozum, pyta 
o prawdę, a tym samym źródłowo ma do czynienia z Bogiem jako swoim przed-
miotem i podmiotem; jest chrystocentryczna i ze wszystkich tych powodów do-
maga się podmiotowego zaangażowania ją uprawiających; jest wiedzą speku-
latywną i dlatego praktyczną. Tak dałoby się, moim zdaniem, najkrócej opisać 

4 Tamże, s. 220.
5 „Bóg jest podmiotem teologii. Tym, który mówi w teologii, jej podmiotem mówiącym, powi-

nien być sam Bóg. A nasze mówienie i myślenie powinno jedynie służyć temu, by mowa Boga, sło-
wo Boże, mogło być słuchane i znaleźć miejsce w świecie […]. Myślę, że jest to podstawowa cnota 
teologa: surowa dyscyplina posłuszeństwa prawdzie, dzięki której stajemy się współpracownikami 
prawdy i jej ustami. Jeśli ją zdobędziemy, wtedy we współczesnej rzece słów nie będzie rozbrzmie-
wał nasz własny głos, ale przez nas – dzięki posłuszeństwu prawdzie – będzie przemawiała prawda. 
Tym sposobem istotnie możemy być posłańcami prawdy”. Homilia podczas Mszy św. z członka-
mi Międzynarodowej Komisji Teologicznej, w: Myśli duchowe, tł. W. Szymona, Poznań: W drodze 
2008, s. 172. Ze wzruszeniem dodam, że byłem koncelebransem podczas tej Eucharystii i słucha-
czem pamiętnej homilii – 6 października 2006 r., w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater.
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zasadnicze elementy definiujące teologię w pismach Josepha Ratzingera: scien-
tia speculativa Dei, de Deo . 

To rozumienie teologii byłoby niepełne i nieco jednostronne, gdyby nie osa-
dzić go – dokładniej, głębiej, jednoznacznie – w źródłowym środowisku życia 
teologii: w fenomenie i procesie wydarzenia wiary. Dla Ratzingera/Benedykta 
XVI jest to problematyka związana z aktem poznania teologicznego.

3 . STRUKTURA AKTU POZNANIA

Przyjrzyjmy się teraz aktom poznawczym tak rozumianej teologii. Ich struk-
tura mówi zarazem coś niesłychanie głębokiego i odkrywczego o samej naturze 
teologii. Ratzinger określa epistemiczny akt scientia fidei jako „myśl ścigającą 
serce”. Co to znaczy?

Fides quaerens intellectum – wiara szuka zrozumienia i pozwala rozumieć – 
nie tyle wiedzieć, co rozumieć. Dlatego też jest ona miejscem „spotkania” Boga 
z ludzkim rozumem, a tym samym miejscem narodzin teologii jako takiej (jako 
nauki o Bogu). Każdy akt poznania teologicznego wyrasta ze struktury aktu wia-
ry6. Teologia i wiara nie są tym samym, oczywiście; każda ma swój własny głos 
i, by tak rzec, własną częstotliwość, na której jest on odbieralny i słyszalny, ale 
– to istota kwestii – „głos teologii jest uzależniony od głosu wiary i odnosi się 
do niego”7 .

Początkiem teologii jest – jak to już zostało powiedziane, choć w innej for-
mie i aspekcie – filozofia. Człowiek-teolog pyta w pierwszej kolejności – jako 
człowiek – o życie i śmierć; o życie, bo żyje, o śmierć, bo ta „siedzi mu na 
karku”8. Oto fundator wszelkiej teologii, samo jej egzystencjalne źródło. Py-
tania, które ją fundują, umieszczają ją – dzięki swemu bezkresowi – w sferze 
nauki i zarazem poza jej (nauki) ścisłą przestrzenią, ale przede wszystkim pro-
wadzą nieuchronnie do zasadniczego pytania: o Boga. Bo od tego, czy Bóg jest 
i jaki jest, zależą odpowiedzi na pytania o życie i śmierć.

W tym miejscu zostaje przekroczony próg Łaski i zaczyna się ponadracjo-
nalna, nadprzyrodzona droga teologii. Bóg „porusza serce” i sam odpowiada na 
pytania o życie i śmierć, czyli – najgłębiej i ostatecznie – o siebie samego. Jest 
to swego rodzaju „roz-poznanie wiarą” – że Bóg jest i że jest On odpowiedzią.

6 Kościół – Ekumenizm – Polityka, red. i tł. L. Balter i in., Poznań–Warszawa: Pallottinum 
1990, s. 201.

7 Prawda w teologii, tł. M. Mijalska, Kraków: Wydawnictwo M 2001, s. 108.
8 Tamże, s. 12.
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Święty Tomasz nazywa ten proces „myśleniem z przyzwoleniem”. Wiara 
jest tu decyzją i zarazem pewnością, że „tak właśnie jest”, że „tak się rzeczy 
mają”, jest ona hypostasis – poręką (mocnym trzymaniem się, pewną ufnością) 
tych dóbr, których się spodziewamy” (Hbr 11,1). Przy-zwolenie jest aktem woli 
(biblijne synonimy to serce i dusza). Dokonuje się ono w akcie wiary nie tak 
jak w akcie wiedzy, ale dlatego, że wola-serce-dusza zostały „poruszone” przez 
Boga (Słowo Boże). Rozum jeszcze „tego” nie widzi i nie wie. Wola wyprzedza 
„to” poznanie. „Le coeur a ses raisons, que la raison ne connaît point” (serce ma 
swoje racje, których rozum nie zna) – cytuje Ratzinger Pascala. Oprócz takiej 
inicjatywy ze strony człowieka pojawia się działanie Boga, który nakłania (Deus 
inclinat) serca tych, których miłuje, poprzez swoją misteryjną, wszechogarnia-
jącą moc łaski.

Poruszone przez Boga serce (wola, dusza) „oświeca” rozum i skłania go do 
wyrażenia zgody na „zobaczone poruszonym sercem”. I właśnie teraz proces 
myślenia wchodzi w największą intensywność, która bierze się z napięcia mię-
dzy zgodą a szukaniem racjonalnych argumentów dla tej zgody (bądź przeciwko 
niej – jak pokazują dramatyczne dzieje wiary/niewiary). Święty Tomasz mówi 
tu o stanie równowagi, w którym znalazły się przyzwolenie i myślenie w akcie 
wiary. Dynamika racjonalności, natura ludzkiego rozumu domaga się działania, 
aktu, rozstrzygnięcia.

I właśnie to pójście rozumu za poruszeniem serca przez Boga nazywamy 
teologią. Jest ona głębią myślenia, które próbuje doścignąć przyzwolenie, które 
się dokonało w głębi duszy. Jest myślą ścigającą serce.

4. CHRYSTOCENTRYZM JAKO METODA

Metodologiczna natura chrześcijańskiej teologii i tak rozumianej struktury 
jej aktów poznawczych jest – według J. Ratzingera/Benedykta XVI – radykal-
nie chrystocentryczna. Jezus Chrystus, jego Osoba i dzieło, stanowią bowiem 
centralną zasadę teologicznej epistemologii i zarazem cel tegoż poznania. Me-
todologicznie da się tu rozróżnić (ale nie rozdzielić) dwa jej (centralnej zasady 
epistemologicznej) wymiary: ontyczny i etyczny.

Pierwszy z nich, ontyczny, polega na tym, iż wszelkie poznanie Boga 
(i w związku z tym każda prawdziwa teo-logia) jest zależna od Syna, bo jest 
bezwarunkowo i nieodłącznie udziałem w poznaniu Syna, w Objawieniu, które 
od Niego pochodzi. Według fundamentalnych reguł Nowego Testamentu: „Nikt 
nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn ze-
chce objawić” (Mt 11,25 n.; por. Łk 10,21 n.); „Boga nikt nigdy nie widział; ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył” (J 1,18). Taka jest 
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ontyczna podstawa chrystocentryzmu teologicznego poznania oraz jego trynito-
logiczne uzasadnienie.

Drugi wymiar, etyczny, chrystocentryzmu chrześcijańskiej teologii, jej na-
tury i epistemologii, polega na nieodzowności sequela Christi dla wszelkiego 
typu methodae theologiae. Poznanie teologiczne – prawdziwe poznanie praw-
dziwego Boga – jest bowiem zawsze poznaniem egzystencjalnie angażującym 
i wymagającym. Nie pozwala się ono przenigdy zamknąć w „czystej teorii”, ale 
bezustannie domaga się wpływu na życie poznającego – nawrócenia, przemiany, 
naśladowania Jezusa9. „Kto próbuje być tylko widzem, niczego się nie dowie” 
– tak to brzmi we Wprowadzeniu w chrześcijaństwo10. Bóg może wejść (praw-
dziwie i skutecznie) w pole widzenia pytającego/poznającego wówczas tylko, 
gdy ten zaangażuje się własnym życiem w doświadczenie Boga. Nie wystarczy 
prosta ciekawość połączona z odmową udziału w grze: doświadczenie z Bogiem 
konstytutywnie związane z poznaniem Boga nigdy „nie obywa się bez udziału 
człowieka”11. Bez wolności i wiary żadna forma teologii nie jest możliwa.

Chrystocentryzm natury teologii jest strzeżony przez jej kościelność. Do-
konuje się to konsekwentnie wzdłuż linii Bóg – Chrystus – Kościół. Bóg jest 
przedmiotem teo-logii, a Chrystus, Wcielony Bóg, konieczną drogą poznania 
Ojca i tym samym lekiem przed subiektywizacją prawdy o Bogu i dowolnym jej 
naginaniem. Ale skąd wiemy – skąd teologia wie – że nasze (takiej a nie innej 
teologii) wyobrażenie Chrystusa nie jest subiektywną samoułudą? „Gdzie znaj-
dę naprawdę Chrystusa, a nie myśli o Nim”12 – pyta Ratzinger w Prawdzie w te-
ologii. I odpowiada: Kościół „jest naszą współczesnością z Chrystusem: nie ma 
innej”13. Kościół jest gwarantem, że nie idziemy za wymyślonym przez siebie 
– i na swój, pokrętny nieraz, użytek – fantazmatem. Stąd eklezjalność jest naj-
głębiej wpisana tak w naturę, jak i metodę teologii. Kościół nie jest dla teologii 
„nienaukową instytucją”, lecz podstawą istnienia i egzystencji teologii, samym 
jej podstawowym i nieodzownym warunkiem.

5. ZADANIA WOBEC WIARY I ROZUMU

Sens teologii to – ujmując zagadnienie bardziej praktycznie – jej zadania. 
Odpowiadają one konsekwentnie jej źródłom, naturze, strukturze poznawczej. 

9 Jezus z Nazaretu. Część 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tł. W. Szymona, Kraków: 
Wydawnictwo M 2007, s. 167.

10 Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tł. Z. Włodkowa, Kraków: Znak 20063, s. 179.
11 Tamże, s. 181.
12 Prawda w teologii, s. 67.
13 Tamże, s. 68.
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Aby je wypełnić, nie wystarczą – same w sobie konieczne – poprawność me-
todologiczna i dbałość o naukowe standardy. Przed tym rodzajem zabójczej dla 
teologii redukcji przestrzega J. Ratzinger/Benedykt XVI nieustannie, podkre-
ślając epistemologiczną wagę modlitwy i piękna, pokory i zachwytu, wstrząsu 
etycznego i estetycznego. Powtórzmy: epistemologiczną wagę tego wszystkiego 
w teologii.

Oczywiście, podstawowym sensem i zadaniem teologii jest „służenie pozna-
niu prawdy Objawienia”14, czyli czemuś, czego nie wymyśliliśmy sami, ale co 
nam zostało ukazane i dane; dane jako za-dane. Ostatecznie jest to służba roz-
-po-znaniu tajemnicy Boga. A ta realizuje się w zadaniach szczegółowych, któ-
re Ratzinger w swoich pismach cierpliwie i w różnych wariantach przypomina 
i analizuje: służyć wierze, „pozwalać” Bogu mówić we wnętrzu teologicznych 
traktatów i arterii myśli, pytać o Boga i świat świętych, myśleć „z perspektywy 
Syna”.

Szczególnie ważnym zadaniem teologii, godnym podkreślenia w realiach 
naszego obecnego spotkania, w kontekście prac Polskiej Akademii Nauk, są 
zadania teologii wobec uniwersytetu, które to zadania są częścią i skutkiem za-
dania jeszcze głębszego i bardziej fundamentalnego teologii: jej służby wobec 
rozumu. „Rolą teologii jest utrzymywanie ludzkiego rozumu w otwartości na 
spotkanie z prawdą, wprowadzenie go na drogę do nieskończoności”15 – po-
wiedział Joseph Ratzinger siedemnaście lat temu polskim teologom i filozofom 
w Krakowie, w apogeum wchodzenia (a właściwie powracania) wydziałów teo-
logicznych na polskie uczelnie.

Tymczasem krajobraz nowożytnej racjonalności, ponowoczesnej zwłaszcza, 
wygląda dość dramatycznie. Kantyzm, pozytywizm i inne „-izmy” rządzące epi-
stemologią filozoficzną postoświeceniowej Europy zepchnęły rozum do naroż-
nika: miał przyznać – jeśli nie chciał zostać uznany za nieoświecony i prostacki, 
a jego użytkownik nie miał zostać poddany ostracyzmowi w świecie nauki i idei 
– że Absolut (osobowy bądź nieosobowy) nie może być poznany we wnętrzu 
historii, więc też nie może w niej zaistnieć.

Rozumu nie uleczy się z tej choroby bez wiary. I analogicznie: rozum „na-
ukowy” najskuteczniej leczyć wiarą „naukową”: teologią. Właśnie tutaj prze-
kraczamy bramy modelowego europejskiego uniwersytetu, ufundowanego 
historycznie i ideowo na wydziale teologii, modelu, do którego po latach ideo-
logicznych perturbacji i totalitarnych prześladowań udało się wrócić również 
w polskiej przestrzeni akademickiej.

14 Katechezy o św. Pawle, red. i tł. „L’Osservatore Romano”, Kraków: Wydawnictwo eSPe 
2009, s. 9.

15 Dialog jest koniecznością. Kardynał Joseph Ratzinger odpowiada na pytania „Znaku” 
(rozm. E. Adamiak, T. Węcławski, K. Tarnowski, G. Chrzanowski, J. Gowin, J. Poniewierski), tł. 
D. Zańko, „Znak” 51 (1999), nr 11 (534), s. 5.
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Teologia chce i powinna nie tylko brać, lecz także dawać uniwersyteckim 
siostrom-naukom. Dawać mądrość „starszej” siostry, ponieważ razem z nią 
wchodzi do naszych uniwersytetów siedem wieków europejskiej tradycji akade-
mickiej, dwadzieścia wieków tradycji chrześcijańskiej i kilka tysięcy lat tradycji 
monoteistycznej. Teologia była wszak jedną z głównych założycielek naukowej 
wszechnicy.

Teologia chce i winna dawać to, co ma najcenniejszego: rozumienie rozumu 
i rozumności, rozumienie niezawężone do oświecenia Oświeceniem, ale posze-
rzone o jego głębokie i prastare źródło: oświecone wiarą religijną w jednego 
Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Teologia ze swej istoty poszerza i po-
głębia bowiem pojęcie racjonalności, absolutnie fundamentalne dla definiowa-
nia tego, co istotnie europejskie. I jednocześnie poddaje rozum (a dokładniej: 
wszelkie jego uzurpacje) krytyce. Zdolność do krytycznego myślenia jest wszak 
istotna dla europejskiej tożsamości.

I to jest zadanie teologii w naszych uniwersytetach. Uniwersytetowi, czyli 
wspólnocie sióstr nauk zgromadzonych we Wszechnicy, to poszerzenie i uwol-
nienie rozumu, jego odkantyzowanie i odpozytywistycznienie może dać jedynie 
wiara, która w akademickiej wspólnocie nauk obecna jest w instrumentarium 
poznawczym jednej z sióstr-nauk: w teologii. Jak to mogłoby (miałoby) wyglą-
dać?

Zadaniem teologii jest wspierać uniwersytet jako miejsce pytania o prawdę. 
To miejsce teologii właściwe i cenne – jako dziedzictwo: w domu nauki jako 
domu prawdy. Teologia ma prawo tu mieszkać i zabierać głos w sprawie prawdy. 
Siostry nauki mają prawo ten głos słyszeć. Obecność, prowadzenie badań, ich 
wolność, powaga głosu z wnętrza uniwersyteckiej wspólnoty – to przyznanie 
przez społeczeństwo teologii (czyli także wierze chrześcijańskiej) szczególnej 
rangi w hierarchii własnych, duchowych podstaw, mimo zasadniczej neutralno-
ści światopoglądowej. To ważne i bezcenne dla tożsamości europejskiej, atlan-
tyckiej; dla obecności chrześcijaństwa w naszym świecie.

To niemały problem w drugiej dekadzie XXI wieku, w świecie zdominowa-
nym przez biuro- i technokrację, gdzie pytanie o prawdę bywa skutecznie zagłu-
szane walką o fundusze, liczeniem punktów, zdobywaniem grantów, pisaniem 
projektów, pisaniem o tym, co się pisze, rankingami czasopism etc. „Zagłusza-
ne” w tym kociokwiku to jednak eufemizm – pytanie o prawdę jest często po 
prostu nieobecne, bo sprzeczne z tym systemem, a teologia ma nieraz szanse na 
fundusze badawcze wtedy jedynie, gdy udowodni, że nie jest sobą, udając któ-
rąś z przyjaznych duchowi czasów humanistyk (religioznawstwo, historię idei, 
filozofię kultury itp. itd.). Rekonstrukcja, dekonstrukcja, kilka wariantów inter-
pretacji, perfekcyjna fachowość, żadnej jednoznacznej tezy – teologia „dowo-
dzi” w ten sposób, że dorosła do kanonu pozytywistycznego rozumu16. Pytanie 

16 Por. Kościół – Ekumenizm – Polityka, s. 205.
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o całość przestaje zajmować taką teologię – jej pracownik (uczony?) głosuje, 
podpisuje, porządkuje dokumentację. Nie wadzi nikomu, zwłaszcza projektowi 
świata powstającemu gdzie indziej. I w celach niekoniecznie zgodnych z nauką 
o Bogu.

Tymczasem szansą dla teologii i dla uniwersytetu, prawdziwym pożytkiem 
dla obu stron (która oby była jedną, wspólną) jest nieustająca i żywa pamięć 
teologii o tym, że mieszka ona nie tylko w domu nauki i tym samym posiada 
potencjał pozanaukowy – jako scientia sui generis. Jest wiedzą duchową, żyje 
kontekstem Kościoła, jego pastoralnym, ewangelizacyjnym oddechem17 . Jest za-
czynem, sieje ferment i – wracamy do punktu wyjścia – niekoniunkturalnie pyta 
o prawdę. Oczywiście, piszę to bez niepoważnej „anarchistycznej” naiwności: 
konieczne są dokumenty, fundusze na badania własne, statutowe oraz cała pra-
ca biura i instytucji, a każda treść potrzebuje wsparcia formy. Chodzi więc nie 
o dziecinadę; chodzi o proporcję, o odwagę. Chodzi o prawdę. Teologia ma bo-
wiem służyć siostrom naukom, uniwersytetowi, a nie samej sobie. Stąd musi być 
równie głęboko zanurzona w ten i nie ten świat. Teologia realizuje swoje zadanie 
wówczas, kiedy – tak to, nie rezygnując pochopnie z patosu, nazwijmy – służy 
sprawom ludzkim, czerpiąc mądrość do takiej służby ze spraw Bożych.

„Świat cierpi z powodu braku myśli” – diagnozował epokę lat 60. Paweł VI 
w Populorum progressio (26 maja 1967 r.). To zdanie powtórzył w czterdzieści 
dwa lata później Benedykt XVI w Caritas in veritate. I tak je skomentował:

Słowa te zawierają stwierdzenie, ale przede wszystkim życzenie: potrzebny jest 
nowy rozmach w myśleniu, by lepiej zrozumieć konsekwencje faktu, że jesteśmy 
jedną rodziną; oddziaływanie między ludami na Ziemi zachęca nas do tego rozma-
chu, aby integracja odbywała się raczej pod znakiem solidarności niż marginaliza-
cji. […] Chodzi o zadanie, którego nie można spełnić tylko z pomocą nauk spo-
łecznych, ponieważ wymaga wkładu takich dyscyplin, jak metafizyka i teologia, 
aby w sposób jasny pojąć transcendentną godność człowieka18 .

*

Pięć powyższych części jest próbą rozwiązania tytułowego problemu niniej-
szej refleksji. Przypomnę: jaki kształt teologii wyłania się z metateologicznych 
refleksji Józefa Ratzingera/Benedykta XVI rozsianych obficie w jego tworzo-
nym prawie 70 lat i liczącym dziesiątki tysięcy stronic dziele – czym owa teolo-
gia jest, jaka jest i po co jest? Odpowiedzi należy szukać w źródłach i inspiracji 
tej metateologicznej wizji (1), w jej opisie i definiowaniu (2), w analizie struk-
tury aktu epistemologicznego scientia fidei (3), w radykalnej chrystocentryzacji 

17 Por. Prawda w teologii, s. 135-137.
18 CiV 53.
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metody teologicznej (4), w takim a nie innym określeniu zasadniczych zadań 
teologii.

*

Jak zauważa Peter Seewald w wydanych wczesną jesienią tego roku Ostat-
nich rozmowach z Benedyktem XVI, Ratzinger ponownie zespolił sfery roz-
chodzące się w naszym świecie: naukę i religię, fizykę i metafizykę, refleksję 
i modlitwę, piękno języka i głębię myśli – rozplątując skomplikowane węzły, 
przenikając powierzchowność, docierając do sedna19. Trudno się z tym nie zgo-
dzić, patrząc z perspektywy teologii i jej przyszłości. Seewald: „[Ratzinger] nie 
ucieleśniał historii z przeszłości, lecz z przyszłości – nową inteligencję w pozna-
waniu i formułowaniu tajemnic wiary”20 .

Oby z tej inteligencji chciała skorzystać współczesna teologia.

Teologia według J. Ratzingera/Benedykta XVI. 
Rozumienie, natura, sens 

 
Streszczenie

Pytanie o teologię to w istocie pytanie o poznawczą rolę wiary, wzajemną relację 
wiary i rozumu oraz kulturowe, społeczne i egzystencjalne skutki przyjęcia bądź wy-
kluczenia wiary w procesie poznawczym (naukowym). Rozwijając się w przestrzeni 
myślenia, teologia poszukuje argumentów rozumowych na rzecz Boskich odpowiedzi 
na egzystencjalne pytania. Problematyce tej – jako szczególnie aktualnej i ważnej 
dla współczesnej cywilizacji – wiele uwagi poświęca w swoich publikacjach i na-
uczaniu J. Ratzinger/Benedykt XVI. Uczy, że wiara uwalnia rozum (czyni niezależ-
nym, niezideologizowanym), otwiera go na prawdę, której poznanie jest naczelnym 
celem wszelkiej aktywności naukowej. Istotnym warunkiem teologicznego pozna-
nia jest uznanie pierwszeństwa daru, łaski samego Boga, który poprzez swoje słowo 
i działanie daje się poznać. Ostatecznie ma to sens chrystologiczny: Syn zna Ojca 
i chce objawić Tajemnicę Boga. Teologia jako scientia fidei ma potencjał, by nadawać 
działaniom poznawczym charakter relacyjny i holistyczny, a tym sprawiać, że mają 
one sens wykraczający poza doraźną użyteczność. Wierna Kościołowi teologia służy 
rozwojowi świata i człowieka w najgłębszym rozumieniu tego słowa – prowadzi ku 
zbawieniu, spełnieniu w Bogu samym.

Słowa kluczowe:  teologia, chrystologia, poznanie, prawda, wiara, rozum, 
Kościół, uniwersytet, nauka.

19 Ostatnie rozmowy (rozm. Peter Seewald), tł. J. Jurczyński, Kraków: Rafael 2016, s. 10.
20 Tamże.



46 KS . JERZY SZYMIK 

Theology according to J. Ratzinger/Benedict XVI. 
Understanding, Nature, Sense 

 
Summary

The question about theology is, indeed, the question about the cognitive role of 
faith, a mutual relationship between faith and mind, as well as cultural, social and 
existential consequences of accepting or eliminating faith in the cognitive (scientific) 
process. While developing in the space of thought, theology seeks rational arguments 
speaking in favour of God’s answers to existential questions. In his publications and 
teachings J. Ratzinger/Benedict XVI gives much attention to these issues, as they are 
particularly topical and important for the contemporary civilisation. He teaches that 
faith releases the mind (makes it independent, non-ideologized), opens it to the truth, 
the learning of which constitutes the key objective of all scientific research. Recogni-
tion of the priority of gifts, God’s grace, who makes Himself known through his Word 
and actions is an important pre-requisite for theological cognition. Ultimately, it has 
a christological sense: Son knows His Father and wants to reveal the Mystery of God. 
As scientia fidei, theology has got potential to give relational and holistic character 
to cognitive actions, thus made them acquire sense transcending their temporary use-
fulness. Theology, faithful to the Church, contributes to the development of the world 
and men in the deepest meaning of the word – it leads to salvation, finding fulfilment 
in God Himself.

Keywords:  theology, christology, cognition, truth, faith, mind, Church, univer-
sity, science.

Theologie nach J. Ratzinger/Benedikt XVI. 
Verständnis, Natur, Sinn 

 
Zusammenfassung

Die Frage nach der Theologie ist im Grunde genommen eine Frage nach der er-
kenntnismäßigen Rolle des Glaubens, nach der gegenseitigen Beziehung zwischen 
Glauben und Vernunft sowie nach der kulturellen, gesellschaftlichen und existentiel- 
len Folgen der Annahme bzw. Ablehnung des Glaubens im (wissenschaftlichen) Er-
kenntnisprozess. Bei ihrer Entfaltung im Raum des Denkens sucht die Theologie nach 
vernünftigen Argumenten bezüglich der göttlichen Antworten auf existentielle Fragen. 
Dieser Problematik – als besonders aktuell und wichtig für die heutige Zivilisation – 
schenkt eine große Aufmerksamkeit in seinen Veröffentlichungen auch J. Ratzinger/
Benedikt XVI. Er lehrt, dass die Vernunft vom Glauben freigesetzt (unabhängig, nicht 
ideologisch gemacht) wird, geöffnet für die Wahrheit, deren Erkenntnis die wichtigste 
Aufgabe aller wissenschaftlichen Aktivität ist. Eine wesentliche Voraussetzung für 
die theologische Erkenntnis ist die Anerkennung des Vorrangs der Gabe, der Gnade 
Gottes selbst, der sich durch sein Wort und Wirken erkennen lässt. Letztendlich hat 
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dies den christologischen Sinn: der Sohn kennt den Vater und will das Geheimnis 
Gottes offenbaren. Als scientia fidei hat die Theologie das Potential, den Erkenntnis-
aktivitäten einen relationalen und holistischen Charakter zu verleihen und damit auch 
einen Sinn, der über die vorläufige Nutzbarkeit hinausreicht. Eine Theologie, die der 
Kirche treu ist, dient im tiefsten Sinn des Wortes der Entwicklung der Welt und des 
Menschen – führt zum Heil, zur Erfüllung in Gott. 

Schlüsselworte:  Theologie, Christologie, Erkenntnis, Wahrheit, Glaube, Vern-
unft, Kirche, Universität, Wissenschaft.
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Podpisana 28 października 1965 roku „Deklaracja o stosunku Kościoła do 
religii niechrześcijańskich Nostra aetate” jest jednym z dokumentów Soboru 
Watykańskiego II, który nie tylko otworzył nowe przestrzenie teologicznej re-
fleksji, ale także zapoczątkował nową epokę w relacjach międzyreligijnych. Za-
początkowana przez soborowy dokument systematyczna refleksja katolicka nad 
religiami niechrześcijańskimi zaowocowała ogromną ilością publikacji na ten 
temat, narodzinami katolickiej teologii religii oraz podejmowaniem coraz trud-
niejszych pytań rodzących się w przestrzeni tej refleksji. Teologia religii – jak się 
wydaje – jest nie tylko najmłodszą, ale też najprężniej rozwijającą się dziedziną 
teologii, podejmującą aktualnie najtrudniejsze pytania i poszukującą odpowie-
dzi, od których zależy lepsze zrozumienie własnej istoty i misji chrześcijaństwa 
oraz dobre, pokojowe relacje setek milionów ludzi na ziemi.

W tej debacie nie mogło zabraknąć głosu Josepha Ratzingera, jednego z naj-
wybitniejszych teologów katolickich drugiej połowy XX wieku, który właśnie 
jako uczestnictwo w toczącej się debacie teologicznej i kulturowej określił swój 
sposób uprawiania teologii1. Ze względu na swą niezwykłą precyzję analizy, prze-
nikliwość w stawianiu pytań i formułowaniu problemów, uczciwość w poszukiwa-
niu odpowiedzi i rozwiązań, a wreszcie budzącą podziw zdolność syntezy ten głos 
jest zawsze z uwagą wysłuchiwany. Chociaż nie religia, lecz Bóg był głównym 
tematem jego wysiłków badawczych2, to jednak z oczywistych względów w wielu 
swych wypowiedziach porusza temat religii oraz jej istotę, dokonuje stosownych 
rozróżnień i podziału, pisze o znaczeniu prawdy w religii i o religii prawdziwej, 
zajmuje się dialogiem między religiami, także w kontekście misji Kościoła i pisze 

1 Por. J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. 
Z Kardynałem rozmawia Peter Seewald, tł. G. Sowinski, Kraków: Znak 1997, s. 54-56.

2 Por. tamże, s. 55.
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o przyszłości religii3. W niniejszym artykule podejmujemy próbę przybliżenia te-
ologii religii Josepha Ratzingera, jaka wyłania się z tych wypowiedzi.

Według J. Ratzingera „pytanie o relację chrześcijaństwa do religii świata 
stało się dzisiaj wewnętrzną koniecznością wiary”4. I bynajmniej „nie chodzi 
o igraszki ciekawskich, którzy chcieliby stworzyć sobie teorię losu innych – 
o tym losie decyduje Bóg, który nie potrzebuje naszych teorii; tam, gdzie cho-
dzi tylko o to, nasze pytania są zbędne, wręcz niestosowne. Dzisiaj jednak gra 
toczy się o coś więcej: o sens możliwości i konieczności naszej wiary. Religie 
świata stały się pytaniami kierowanymi do chrześcijaństwa, które wobec nich 
musi na nowo przemyśleć swe roszczenia i przez to otrzymuje przynajmniej 
posługę oczyszczenia, już w swym pierwszym zarysie pozwalającą przeczu-
wać, jak chrześcijanin może pojmować takie religie w ich historiozbawczej 
konieczności”5. Pytanie więc o teologię religii wypracowaną przez J. Ratzingera 
nie jest pytaniem czysto akademickim, lecz ze wszech miar pytaniem egzysten-
cjalnym. Bowiem „wiedza o splataniu się tego, co chrześcijańskie z duchową 
i religijną historią ludzkości, w której trudno już nawet dojrzeć jego niepowta-
rzalną specyfikę, albo nawet w ogóle już go nie widać, należy do najbardziej 
naglących kwestii chrześcijanina naszych czasów; stała się ona niemal nieunik-
nionym zakwestionowaniem jego wiary”6 .

1. ZRÓŻNICOWANY ŚWIAT RELIGII

W swym spojrzeniu na religię J. Ratzinger w punkcie wyjścia zakwestio-
nował odziedziczone po okresie oświecenia określenie religii. Pojęcie religii, 

3 Ratzinger – jak sam pisze – „odkrył znaczenie tematu religii światowych”, gdy w latach 
1955-1963, w ramach wykładów z teologii fundamentalnej, nauczał również filozofii religii i hi-
storii religii (por. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tł. 
R. Zajączkowski, Kielce: Jedność 2004, s. 14). Zwarte wypowiedzi Ratzingera na temat religii zo-
stały zebrane w dwóch pracach: Die Vielfalt der Religionen und der Eine Bund (1998) oraz Glaube 
– Wahrheit – Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen (2003). Obydwie są przetłumaczone 
na język polski: Wielość religii i jedno Przymierze, tł. E. Pieciul, Poznań: W drodze 2004 (wcześniej 
publikowana pod niezbyt szczęśliwym tytułem Granice dialogu, Kraków: Wydawnictwo M 1999) 
oraz cytowana wyżej Wiara – prawda – tolerancja. Ta pierwsza publikowana jest w tomie VIII/2 
Opera Omnia (por. J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekume-
niczne, tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 1000-1056), aczkolwiek już nie jako 
jedna całość.

4 J. Ratzinger, Problem absolutności chrześcijańskiej drogi zbawienia, w: JROO, t. VIII/2, 
Kościół – znak wśród narodów, s. 960.

5 Tamże, s. 961.
6 Tamże, s. 960.



 JOSEPHA RATZINGERA TEOLOGIA RELIGII 51

utworzone dopiero w czasach nowożytnych, jest według niego „problematycz-
nym uogólnieniem, […] które opiera się na dyskusyjnych założeniach”7. Świat 
religii jest tak różnorodny, bogaty i złożony, że analiza samych fenomenów nie 
pozwala sformułować jednej definicji religii8. J. Ratzinger nie neguje możliwości 
„definiowania” religii. Sprzeciwia się jednak uniformizacji religii, a więc tenden-
cji do traktowania wszystkich religii jako jednostek tego samego rodzaju, w któ-
rym poszczególne religie byłyby jego różnymi gatunkami9. Takie ujęcie należy 
zakwestionować na podstawie rozważań fenomenologicznych. „Same zjawiska 
nie pozwalają tworzyć wspólnego, wszystko obejmującego, ogólnego pojęcia 
religii. Chcąc nie chcąc filozofia religii musi tutaj przeciwstawić się charakte-
ryzującej każdą filozofię tendencji uogólniania i poddać się oporowi zjawisk, 
niedających się włączyć do jednego wspólnego rodzaju. Ateistyczna religia 
buddyzmu broni się przed włączaniem jej w taką lub inną wspólną definicję 
z teistycznymi typami religii Zachodu. I nikt nie ma prawa nazywać «religią» 
jedynie typów zachodnich, do czego mamy skłonności”10 .

Zasadniczą różnicę wyznacza rozumienie Absolutu. W religiach teistycz-
nych jest on osobą, dlatego najwyższym pragnieniem człowieka jest zjedno-
czenie z Bogiem przez miłość. W religijności azjatyckiej najczęściej umieszcza 
się Absolut poza sferą bytów osobowych, a najwyższym celem człowieka re-
ligijnego jest wzniesienie się ponad pragnienie uwiecznienia swego osobowe-
go istnienia i roztopienie się w „nicości” bytu. Podobny błąd nieuprawnionego 
ujednolicenia popełnia się, gdy na przykład istotę chrześcijańskiej ofiary lub ka-
płaństwa próbuje się wyjaśnić, posługując się ogólnoreligijnym pojęciem ofiary 
lub powszechnym rozumieniem kapłaństwa11. Zróżnicowanie ukazuje się także 
bardzo wyraźnie w kwestii pytania o prawdę i w kwestii rozumienia zbawienia. 
Na przykład religia starożytnego Rzymu miała charakter państwowego kultu 
całkowicie oderwanego od pytania o prawdę rzeczywistości, a religie Dalekiego 
Wschodu nie pytają o zbawienie człowieka, ale o to, na jakiej drodze następuje 
wyzwolenie człowieka z więzów życia w tym świecie12 .

7 J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, tł. J. Merecki, Kraków: Salwator 2004, s. 78.
8 Por. J. Ratzinger, Problem absolutności chrześcijańskiej drogi zbawienia, s. 962.
9 Por. tamże, s. 961. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 14-46. Tendencja ta za-

początkowana została przez oświeceniowych encyklopedystów, którzy chrześcijaństwo, nazywane 
dotychczas „drogą”, zaliczyli do wspólnego zbioru „religii”.

10 J. Ratzinger, Problem absolutności chrześcijańskiej drogi zbawienia, s. 962.
11 Por. tamże, s. 961-962.
12 Por. J. Ratzinger, Sól ziemi, s. 36. „Nie wszystkie wyznania są «wiarą». Na przykład bud-

dyzm w swojej klasycznej formie nie zmierza do aktu autotranscendencji, spotkania z Całkowicie 
Innym, z tym Bogiem, który do mnie mówi i wzywa mnie do miłości. Buddyzm to raczej akt rady-
kalnej interioryzacji, który nie sprawia, że człowiek wychodzi poza siebie, ale prowadzi go do siebie 
samego; ten akt ma doprowadzić do wyzwolenia z jarzma indywidualności, z ciężaru wypływają-
cego z faktu bycia osobą, aby powrócić do tożsamości wspólnej każdemu bytowi – bytowi, który 
w porównaniu z doświadczeniem, jakie o nim mamy, może zostać nazwany niebytem, nicością, aby 
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Według J. Ratzingera „należy przede wszystkim uwzględnić panoramę reli-
gii w ich wewnętrznej strukturze historycznej i duchowej”13. Swoje stanowisko 
wyjaśnia w następujący sposób: „Wydawało mi się, że nie powinno się po pro-
stu dyskutować nad niedającą się bliżej zdefiniować masą «religii», lecz naj-
pierw spróbować zobaczyć, czy nie zachodzą tu mające pewną ciągłość procesy 
historyczne i czy nie dadzą się rozpoznać i sklasyfikować podstawowe typy, 
które można poddać ocenie. W końcu należałoby postawić sobie pytanie, jaki 
jest wzajemny stosunek tych zasadniczych typów, a także czy postawią nas one 
przed alternatywami, które potem mogłyby się stać przedmiotem filozoficznych 
oraz teologicznych refleksji oraz decyzji”14 .

Podejmując próbę klasyfikacji religii, J. Ratzinger krytykuje dość powszechną 
dziś próbę wyprowadzenia każdej ze znanych religii z doświadczenia łączności 
z Bogiem, która jest udziałem mistyków wszystkich epok i obszarów. Każda więc 
religia miałaby się opierać ostatecznie „na przeżyciach mistyków, którzy najpierw 
sami doświadczają bezpośredniego kontaktu z Bogiem, a następnie przekazują to 
doświadczenie innym, którym nie jest dana taka łaska”15. Redukcja początków i hi-
storii religii do mistyki jest według J. Ratzingera nieuprawniona. Zauważa on, że 
droga mistyczna pojawia się w ściśle określonym miejscu historii religii i stanowi 
tylko jej część. „Prosta tożsamość, do której prowadzi myśl mistyczna, upada na 
korzyść określonej, przejrzystej dziś struktury, przy czym bardzo wyraźnie wykry-
stalizowała się droga mistyczna, która pojawia się w ściśle określonym miejscu 
historii religii i zakłada szereg niezależnych od niej procesów rozwojowych”16 .

U początków mamy więc – według J. Ratzingera – „stadium dawnych (tzw. 
prymitywnych) religii, które przechodzi następnie w stadium religii mitycz-
nych, w którym różne rozproszone doświadczenia zostały zebrane w logicznym 
i ogólnym oglądzie. Ściśle rzecz biorąc, oba etapy nie mają nic wspólnego z mi-
styką, lecz razem wzięte stanowią szerokie przedpole historii religii”17. Pierw-
szy więc krok w historii religii polegał na przejściu od tego, co prymitywne, 
do mitu. Drugi, decydujący, polega na wyrwaniu się z tego mitu. To wyjście 
z mitu ma trojaką postać. Według J. Ratzingera historia religii ukazuje istnienie 
trzech wzajemnie do siebie nieredukowalnych postaci religii, które pojawiają 
się właśnie w momencie wyjścia z mitu. Pierwszą formą jest wyjście w kierun-
ku mistyki tożsamości, której istotną cechą jest bezkształtne doświadczenie mi-
styczne prowadzące do roztopienia «ja» we wszechjedni. Drugą jest rewolucja 
monoteistyczna, czyli wyjście w kierunku osobowego rozumienia Boga, który 

w ten sposób wyrazić absolutne nieistnienie” (J. Ratzinger, Europa w kryzysie kultur, tł. W. Dzieża, 
Częstochowa: Edycja Św. Pawła, 2005, s. 97-98).

13 J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 16.
14 Tamże. 
15 Tamże, s. 22-23.
16 Tamże, s. 23.
17 Tamże, s. 24.
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działa w historii człowieka, a człowiek działanie to odbiera jako wezwanie Boże 
mające prowadzić do zjednoczenia w miłości z Bogiem, które nie znosi różnicy 
między „ja” człowieka i „Ty” Boga. Trzecim wyjściem, jak zauważa J. Ratzin-
ger, jest zapoczątkowane już w starożytnej Grecji poznanie racjonalne, gdzie 
na pierwsze miejsce wysuwa się Absolut, do którego dochodzi się nie poprzez 
religie, lecz przez filozoficzną refleksję, a to co religijne nie ma większego zna-
czenia. Ten trzeci sposób jest kontynuowany przez oświecenie, które łączy się 
z zewnątrz z historią religii, ponieważ dąży do jej zakończenia18. Dwie pierwsze, 
nazywane przez J. Ratzingera także „wielkimi drogami religijnymi”19, to droga 
nieosobowego rozumienia bóstwa i droga osobowego rozumienia Boga, których 
wyrazem są odpowiednio: mistyka tożsamości i mistyka osobowej miłości.

Fenomenologiczne analizy historii religii doprowadziły J. Ratzingera do 
jeszcze jednego ważnego wniosku. Stwierdza on fakt, że religie na siebie od-
działują, a także historia religii jest częścią „jednej jedynej historii, która różny-
mi drogami zmierza ku Bogu”20 .

Oprócz zakwestionowania prób unifikacji religii, J. Ratzinger wyraża również 
sprzeciw wobec utożsamiania pojęć „wiara” i „religia”. Według niego te poję-
cia „są mętne i najczęściej tyleż z sobą mylone, co uogólniane. Dlatego mówi 
się o «wiarach» w liczbie mnogiej i ma się na myśli wszystkie religie, mimo że 
pojęcie «wiara» nie występuje we wszystkich religiach, a przynajmniej nie dla 
wszystkich jest konstytutywne, a jeśli występuje – jest różnie rozumiane. I od-
wrotnie – rozszerzenie pojęcia religii jako ogólnej nazwy stosunku człowieka 
do Transcendencji nastąpiło dopiero w drugiej połowie czasów nowożytnych”21 . 
W związku z tym chciałby, aby teologia religii precyzyjnie wyjaśniła te pojęcia. 
Ratzinger uważa, że „wiara” i „religia” tylko do pewnego stopnia są tym samym22 . 
Nie można ich jednak zupełnie od siebie oddzielić, jak to uczynił K. Barth. „Wiara 
bez religii – wyjaśnia – jest czymś nierealnym, religia jest jej częścią składową, 
a wiara chrześcijańska musi ze swej istoty przejawiać się w życiu jako religia”23 .

Konsekwentny sprzeciw wobec prób zaklasyfikowania zróżnicowanego świa-
ta religii do jednego rodzaju J. Ratzinger wyprowadza z klasycznego rozumienia 
istoty religii. W rozmowie z Peterem Seewaldem, przeciwstawiając się reduko-
waniu religii do funkcji terapeutycznej, papież przypomina, że „istotą religii 

18 Por. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 24-25. Por. także: A. Nichols, Myśl Be-
nedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, tł. D. Chabrajska, Kraków: 
Salwator 2005, s. 384-390. Według Ratzingera decydujące znaczenie dla przyszłości religii będzie 
mieć stosunek do tej trzeciej drogi.

19 Por. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 32.
20 Tamże, s. 37.
21 Tamże, s. 42.
22 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tł. Z. Włodkowa, Kraków: Znak 1994, s. 40.
23 J. Ratzinger, Dialog religii i stosunki żydowsko-chrześcijańskie, w: JROO, t. VIII/2, Kościół – 

znak wśród narodów, tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 1054.



54 KS. ANDRZEJ MICHALIK 

jest transcendujące odniesienie człowieka do nieznanej mu rzeczywistości, któ-
rą wiara nazywa Bogiem, i owa zdolność człowieka, dzięki której, wychodząc 
poza wszelkie uchwytne, wymierne aspekty, wchodzi on w to praodniesienie”24 . 
Istotą religii – zgodnie zresztą z powszechnie przyjętym jej rozumieniem – jest 
relacja człowieka do rzeczywistości transcendentnej, którą religia nazywa Bo-
giem, a filozofia Absolutem.

Zarysowane wyżej ogólne rozważania na temat zróżnicowanego świata reli-
gii doprowadziły J. Ratzingera do wyłożenia swego stanowiska na temat miejsca 
chrześcijaństwa w duchowej historii ludzkości25. Pojawia się więc pytanie: „Jak 
chrześcijaństwo ma się wpisać w uniwersalną strukturę religii?”26 .

2. MIEJSCE CHRZEŚCIJAŃSTWA  
W DUCHOWEJ HISTORII LUDZKOŚCI

Analiza wzajemnego oddziaływania religii na siebie oraz analiza historii re-
ligii zaprowadziła J. Ratzingera do konstatacji, że „ogólna tożsamość religii jest 
tak samo niewielka jak ich pozbawiona odniesień wielość, lecz że może ukształ-
tować się pewna formuła strukturalna, która obejmuje moment historyczności 
(stawania się, rozwoju), moment przejściowych związków oraz ich nie dające 
się zredukować, realne różnice”27. Wyrażone w ten sposób stanowisko nie prze-
szkadza w poszukiwaniu i określeniu miejsca chrześcijaństwa w historii religii. 
Miejsce to określa – jak się wydaje – opowiedzenie się po stronie Boga wiary 
i Boga filozofów oraz zdecydowany wybór wiary i rozumu oraz prawdy i kultu28 .

Od początku chrześcijaństwo podjęło wysiłek określenia swojego miejsca 
w zróżnicowanym świecie religii. Swą prehistorię odnajdywało „w ruchu prze-
ciwstawiającym rozum religii o tendencjach rytualistycznych”29. Bliższe mu 
były racjonalne poszukiwania filozofów greckich niż proponowany w religijno-
ści greckiej kult bóstw. Mimo że chrześcijaństwo wiązało swe początki z gre-
ckim oświeceniem, a nie ze starożytnymi religiami, „to jednak nawiązywało do 
religijnych poszukiwań człowieka i sięgało do dziedzictwa religijnego poprzez 
kształtowanie modlitwy i kultu. Jego duchowa prehistoria – zawarta w Starym 
Testamencie – polega wobec tego na ciągłym sporze między formami religij-

24 J. Ratzinger, Sól ziemi, s. 18.
25 Por. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 14-45, 66-89.
26 J. Ratzinger, Sól ziemi, s. 117.
27 J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 25.
28 Szerzej na ten temat, por. A. Michalik, Zrozumieć chrześcijaństwo. Istota chrześcijaństwa 

według Josepha Ratzingera, Tarnów: Biblos 2008, s. 32-38 i 49-60.
29 J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 67.
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nymi, wprowadzanymi przez różne narody, oraz profetycznym objawieniem, 
które odsuwa bóstwa w celu odnalezienia prawdziwego oblicza Boga. Dlatego 
mówimy o zupełnie wyjątkowej pozycji chrześcijaństwa w duchowej historii 
ludzkości”30 .

2.1. BÓG WIARY I BÓG FILOZOFÓW

Poszukiwanie przez Izrael i chrześcijaństwo właściwego wyrazu własnej 
wiary dokonuje się w nieustannym dialogu-sporze z religiami sąsiednich naro-
dów. Ten spór dotyczy przede wszystkim określenia obrazu Boga. Dlatego na 
kartach Starego i Nowego Testamentu spotykamy nieustanny wysiłek szukania 
prawdziwego oblicza Boga. Biblia pozwala nam poznać Boga najpierw w stwo-
rzeniu, a następnie w historii. Przede wszystkim Bóg Biblii jawi się zawsze 
jako Bóg kogoś. W Starym Testamencie jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba, wreszcie Bogiem Ojców. W Nowym Testamencie jest Ojcem 
Jezusa Chrystusa31 .

Wobec środowiska wypełnionego niezliczoną ilością bóstw, chrześcijaństwo 
musiało określić, jakiego Boga ma na myśli32. Opowiedziało się zdecydowanie za 
Bogiem filozofów, przeciwko bóstwom pogańskim. Bóg chrześcijan jest Najwyż-
szym – podstawą wszelkiego bytu – o którym mówią greccy filozofowie. Filozo-
ficzna myśl grecka dokonała bowiem w hellenistycznym świecie analogicznego 
obalenia bogów i boskich sił, jakiej dokonała literatura prorocka i mądrościowa 
w świecie żydowskim. Filozofia i jej rozumowe podejście do bytu wypierała ułu-
dę mitów, chociaż nie usuwała religijnych form oddawania czci bogom, traktując 
religię jako ważną podstawę życia publicznego. Rozdzielono prawdę i poboż-
ność, rozum i wiarę. „Chrześcijaństwo stanęło zdecydowanie po stronie prawdy 
i odrzuciło takie pojmowanie religii”33 .

30 Tamże, s. 68. Chrześcijaństwo konfrontujące się z tradycjami religijnymi różnych kultur 
w sposób twórczy ukształtowało swoje własne religijne dziedzictwo. Ratzinger określa ten proces 
terminem schöpferische Umprägen (por. Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apo-
stolische Glaubensbekenntnis, München: Kösel-Verlag 1990, s. 88; Wprowadzenie w chrześcijaństwo, 
s. 110 i 113). Ratzinger przedstawia tę drogę chrześcijaństwa w kilku innych miejscach swoich prac 
(por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 105-125; J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. 
Medytacje o Bogu Trójjedynym, tł. J. Zychowicz, Kraków: Znak 1995, s. 21-32; J. Ratzinger, W drodze 
do Jezusa Chrystusa, s. 11-31; J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 116-125).

31 Por. J. Ratzinger,  Dogma und Verkündigung, München–Freiburg im Breisgau: Erich Wewel 
Verlag 1973, s. 94-95.

32 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 126. Por. także: J. Ratzinger, Der Gott 
des Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zum Problem der Theologia Naturalis, w: 
J. Ratzinger, Vom Wiederauffinden der Mitte. Grundorientierungen. Texte aus vier Jahrzehnten, red. S. 
O. Horn i in., Freiburg im Breisgau: Verlag Herder 1997, s. 40-59.

33 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 130.
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Wybór Boga filozofów, a więc wybór rozumu (Logosu) przeciwko mitowi 
i zwyczajowi, zharmonizował w chrześcijaństwie rozum i pobożność, prawdę 
i religijność, a w konsekwencji uchronił chrześcijaństwo przed losem starożyt-
nych religii. Ale nie był to wybór bezwarunkowy. Synteza ta wymagała jednak 
przeobrażenia. Wiara chrześcijańska rzeczywiście dogłębnie przeobraziła filozo-
ficzne pojęcie Boga. Bóg pojmowany jako Absolut, jako czysty byt lub myśl, Bóg 
pojmowany jako absolutna wieczność i niedostępność, zamknięty w sobie i nie-
skończenie odległy, nie mógł być Bogiem wiary. Myśl chrześcijańska przekształ-
ciła filozoficzne pojęcie Boga w Boga wiary. Chrześcijańska wiara odkryła, że 
Bóg filozofów, „chociaż nie przestaje być Tym, do czego oni doszli”, jest jednak 
„zupełnie inny, niż wymyślili Go filozofowie […]. Będąc istotną Prawdą i pod-
stawą wszelkiego bytu, jest On zarazem także Bogiem wiary, Bogiem ludzi”34. Tę 
przemianę filozoficznego pojęcia Boga w Boga wiary widać dobrze na przykła-
dzie świadectwa Biblii. Jest to Bóg zaangażowany w sprawy ludzi. Jest to Bóg, 
którego można usłyszeć i z którym można wejść w dialog. Jest to Bóg kierujący 
ludzi ku ostatecznemu celowi ich życia. Jednocześnie jest to Bóg, którym nie moż-
na dysponować, ani manipulować. Jest to Bóg bliski, ale i transcendentny. Bóg 
słuchający biednego człowieka, ale ogarniający całą rzeczywistość. Filozoficzny 
Absolut otrzymał imię i oblicze. Stał się osobą, z którą można nawiązać kontakt 
i do której można się modlić. Chrześcijaństwo odkryło, że Byt, do którego udało 
się dotrzeć na drodze filozoficznej refleksji, utożsamia się z Bogiem objawienia, 
z Bogiem biblijnej wiary. „Chrześcijańska synteza polega właśnie na tym para-
doksalnym powiązaniu, to jest właśnie jego niezwykłość i nowość w dziejach reli-
gii, a zarazem jego odrębność i trudność: Tylko «Absolut» jest Bogiem, ale cechą 
Absolutu jest «relacyjność», relatio – Absolut jest Stwórcą i autorem objawienia, 
czy też, jak krótko powie późniejsza tradycja, «osobą», kimś, kto zwraca się ku 
stworzeniu i ku któremu stworzenie może się zwrócić”35. J. Ratzinger stwierdza 
krótko: „Wiara chrześcijańska, opowiadając się za Bogiem filozofów i głosząc 

34 Tamże, s. 132-133. „Izrael odważył się coś absolutnego adorować jako Kogoś absolutnego. 
Na tym i tylko na tym polega istotna różnica dzieląca go od politeizmu, w tym także dokonuje się 
historyczne przezwyciężenie politeizmu. Politeizm nie jest konstatacją różnorodności Bytu abso-
lutnego (jak zazwyczaj naiwnie zakładamy), opiera się raczej na wyobrażeniu jego niedostępności. 
Monoteizm zaś różni się od politeizmu nie przez uznanie jedności Absolutu (jest to istotna treść 
ludzkiej świadomości, podtrzymywana również przez materializm w jego koncepcji absolutności 
materii); różnica tkwi o wiele bardziej w wierze w jego dostępność i jego własną umiejętność ko-
munikacji” (J. Ratzinger, Problem absolutności chrześcijańskiej drogi zbawienia, s. 965). Także dla 
religii azjatyckich boski Byt absolutny jest ponadosobowy lub nieosobowy. Nie jest więc adresatem 
pozytywnych aktów religijnych. Te akty mogą być kierowane tylko do skończonych odzwierciedleń 
Absolutu – do bogów, które nie są prawdziwym Bogiem (por. J. Ratzinger, Problem absolutności 
chrześcijańskiej drogi zbawienia, s. 966).

35 J. Ratzinger, Święto wiary. O teologii Mszy świętej, tł. J. Merecki, Kraków: Salwator, 2006, 
s . 16 .
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konsekwentnie, że jest On Bogiem, do którego można się modlić i który przema-
wia do człowieka, nadała temu Bogu filozofów zupełnie nowe znaczenie”36 .

2 .2 . WIARA I ROZUM

Kultura hellenistyczna rozdzielała religię i rozum (filozofię). W helleni-
stycznym świecie panowała religia o charakterze mitycznym. Pozbawiona była 
ona racjonalnych odniesień. Jej istotą był kult i nie towarzyszyła mu żadna głęb-
sza refleksja dotycząca natury rzeczywistości. Filozofia, która stawiała pytania 
o naturę rzeczywistości, odkryła iluzoryczność religijnych mitów. Nie dyspono-
wała ona jednak siłami, które mogłyby skutecznie wpłynąć na religijne wybory 
człowieka. Rozdział więc między rozumem a pobożnością coraz bardziej się 
pogłębiał, aż do zerwania jakiegokolwiek związku religii z rozumem. Rozum 
szukał prawdy, a religię uważano za institutio vitae, czyli pewną formę życiowej 
postawy. Ponad prawdą postawiono zwyczaj i społeczny pożytek37 .

Chrześcijaństwo od samego początku stanęło „po stronie rozumu, który ze 
względu na poszukiwanie prawdy jest krytyczny wobec religii”38. W konfrontacji 
ze starożytnym światem chrześcijaństwo poszło drogą filozofii, a nie religii, opo-
wiadając się za rozumem przeciw religijnym mitom39. „Charakterystyczną cechą 
chrześcijaństwa – wyjaśnia J. Ratzinger – jest to, że w nowy sposób łączy ono 
rozum i religię; człowiek skierowany jest tym samym ku prawdzie, a religia nie 
pozostaje kwestią tradycji, lecz staje pod znakiem prawdy”40 .

„Podczas gdy religijna filozofia buddyzmu na przykład, a z pewnością od 
bardzo dawna także hinduizmu, wszelkie treści religijne uważa za symboliczne 
tylko, to wiara chrześcijańska zawsze opierała się na poznaniu realistycznym, 
w którym prawda ukazuje się w postaci, której nie da się wymienić na inne sym-
bole. […] Według wiary chrześcijańskiej Jezus żył w określonym czasie, umarł 
i zmartwychwstał. Ten sam Bóg, który w Chrystusie stał się człowiekiem, jest 
Stwórcą świata. Przez takie twierdzenia wiara chrześcijańska wychodzi poza ob-
szar poznania symbolicznego i wkracza na obszar historycznego i filozoficznego 
rozumu”41 .

36 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 132.
37 Por. tamże, s. 129-130.
38 J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, s. 79.
39 Szerzej na ten temat: J. Ratzinger, Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen, s. 

48-59; J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 126-131.
40 J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, s. 80. Por. także: J. Ratzinger, Chrystus – Odku-

piciel wszystkich ludzi. Jedyność i powszechność Chrystusa i Jego Kościoła, w: JROO, t. VI/2, Jezus 
z Nazaretu. Studia o chrystologii, tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 917-920.

41 J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, tł. W. Szy-
mona, Poznań: W drodze 2009, s. 440. Ratzinger zauważa także, że „wiara nie może przeciwstawiać 
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Chrześcijaństwo postrzegało siebie jako wiarę odwołującą się do rozumu oraz 
szukającą zrozumienia samej siebie. Fundamentalne w tym względzie jest od-
wołanie się do prawdy. Otrzymane od Boga słowo, które stoi u podstaw wiary, 
postrzegane jest w wierze jako przejaw rozumu i sensu, a więc prawda. „Szukanie 
prawdy przez wierzącego odbywa się w ruchu, w którym wciąż na nowo słucha-
nie przepowiadanego słowa łączy się z poszukiwaniami rozumu”42 .

„Chrześcijaństwo – wyjaśnia J. Ratzinger – nie należy po prostu do dziejów 
religii, ale nie należy też wyłącznie do dziejów krytyki religii, do dziejów rozu-
mu, który wystarcza sam sobie. Mówiąc o rozumności chrześcijaństwa, Ojcowie 
Kościoła rozróżniali między ratio, czystym rozumem, i intellectus, zdolnością 
do duchowego widzenia, która sięga dalej niż sam rozum. Istotą mądrości – 
wiary, która jest mądrością – jest właśnie to, że przekracza ona granice czystego 
rozumu i przywraca moc widzeniu, do którego człowiek jest powołany. Charak-
terystyczną cechą chrześcijaństwa jest to, że w nowy sposób łączy ono rozum 
i religię; człowiek skierowany jest tym samym ku prawdzie, a religia nie pozo-
staje kwestią tradycji, lecz staje się znakiem prawdy”43 .

2 .3 . PRAWDA I KULT

„W samej swej podstawowej strukturze wiara chrześcijańska nie jest samym 
zaufaniem pozbawionym treści, lecz zawsze jest zaufaniem konkretnej osobie 
i jej słowom, a więc zawsze jest spotkaniem z prawdą, zawierającą określoną 
treść. To właśnie wyznacza jej specyficzne miejsce w historii religii”44 .

Już w późnej starożytności kwestionowano możliwość dotarcia do prawdy. 
Symmach odnośnie do możliwości poznania Boga stwierdził: „Uno itinere non 
potest veniri ad tam grande secretum” („Do tak wielkiej tajemnicy nie można 
dotrzeć jedną, jedyną drogą”). Natomiast Porfiriusz zawyrokował: „Latet omne 
verum” („Prawda jest ukryta”)45. Wyrazem takiego podejścia do prawdy w dzie-
dzinie religii jest jej późnoantyczna koncepcja prezentowana przez Marka Te-
rencjusza Warrona46. Pojmował on Boga jako duszę, która kieruje światem przez 
ruch i rozum. Dusza ta jednak nie jest przedmiotem kultu. „Prawda i religia, 
rozumowe pojmowanie i porządek kultowy, konkretny świat i religia sytuują się 
na dwóch różnych płaszczyznach. Porządek kultowy, konkretny świat religii nie 

się rozumowi”, ale „nie może też jednak poddać się wyłącznemu panowaniu oświeconego rozumu 
i jego metod” (J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa, s. 439).

42 J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 166.
43 J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, s. 80.
44 J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa, s. 439.
45 Por. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 140-141.
46 Por. tamże, s. 132-135. Por. także: J. Ratzinger, Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna 

o Kościele, w: JROO, t. I, tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 328-338.
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należy do porządku res, do rzeczywistości jako takiej, ale do dziedziny mores 
– do dziedziny obyczajów”47. Religia, czyli kult i rzeczywistość oraz jej racjo-
nalne poznanie, stoją obok siebie jak dwie oddzielne sfery. Jedna jest obycza-
jem, druga szuka prawdy. Jedna jest konieczna dla normalnego funkcjonowania 
państwa, druga dopuszczona i tolerowana w granicach prywatności obywateli. 
Innymi słowy, każdy mógł myśleć o naturze rzeczywistości to, co chce, byleby 
przestrzegał religijnego porządku publicznego, czyli brał udział w oficjalnym 
kulcie. Mógł nie wierzyć, a nawet kpić z bogów prywatnie, jak to się zdarzało 
nawet kapłanom, byleby palił dla nich kadzidła. Rzymski kapłan C. Aureliusz 
Cotta, jako najwyższy kapłan publicznie bronił kultu, lecz prywatnie stawiał py-
tania o prawdę i wątpił w istnienie bogów. Tymczasem – twierdzi J. Ratzinger – 
„pytania o prawdę nie można uniknąć. W sposób konieczny wiąże się ono z czło-
wiekiem i dotyczy właśnie jego eschatologicznych decyzji: czy jest Bóg? Czy jest 
prawda? Czy jest dobro?”48 .

Wiara chrześcijańska ze swej istoty od początku ma do czynienia z prawdą. 
Jezus objawił się jako Prawda (por. J 14,6) i Bóg jest prawdą. Dlatego pierwsze 
przykazanie: „Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie!” (por. Wj 20,3; Pwt 
5,7) jest nie tylko pierwsze pod względem numerycznym, ale przede wszystkim 
pod względem rangi49. I chociaż wiara chrześcijańska, w przeciwieństwie do 
innych religii, nie stawia na pierwszym miejscu praktyk kultycznych, to właśnie 
odrzucenie pogańskiego porządku kultycznego, czyli odmowa składania ofiar 
bogom, stała się powodem oskarżenia pierwszych chrześcijan o ateizm. Nie mo-
gli oni składać ofiar bogom, których nie ma. To byłoby bałwochwalstwo. Kult 
w ich przekonaniu musi się opierać na prawdzie.

3. KONCEPCJA DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku J. Ratzinger napisał na sesję Akademii 
Nauk Moralnych i Politycznych w Paryżu – jak sam to określa – „przyczy-
nek” zatytułowany Dialog religii i stosunki żydowsko-chrześcijańskie50. Teolog 

47 J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 132.
48 Tamże, s. 177.
49 Por. J. Ratzinger, Dogma und Verkündigung, s. 107-108; J. Ratzinger, Wiara – prawda – to-

lerancja, s. 68, 85. Ratzinger – w sobie właściwy sposób poszukiwania sensu także obcych chrześci-
jaństwu idei religijnych – odwraca politeistyczną zasadę „przekładalności bogów” i traktuje pogań-
skie bóstwa „jako przeczucia, jako pewien etap na drogach poszukiwania prawdziwego Boga i Jego 
odbicia w stworzeniach” (J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 183).

50 Tekst publikowany wcześniej także po polsku znalazł się również w kolejnym tomie Opera 
Omnia. Por. J. Ratzinger, Dialog religii i stosunki żydowsko-chrześcijańskie, s. 1040-1054.
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rozpoczął swój tekst od przypomnienia książki kard. Mikołaja z Kuzy, który 
w 1453 r., bezpośrednio po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, opubliko-
wał De pace fidei. Kuzańczyk był przekonany, że pokój religijny i pokój świato-
wy są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego, starając się oddać przysługę pokojowi, 
próbował wyjaśnić tę kwestię przy pomocy utopii. Ponieważ zgorszenie wie-
lości religii na świecie stało się nie do zniesienia, Chrystus jako Logos świata 
zwołał niebieski sobór, podczas którego Boski Logos przekonywał siedemnastu 
przedstawicieli różnych narodów i religii do rozpoznania, że w Kościele repre-
zentowanym przez Piotra mogą zostać zaspokojone pytania religijne wszystkich 
ludzi. We wszystkich naukach o mądrości – mówi Chrystus – „nie znajdziecie 
jakiejś innej wiary, gdyż wszystkie zakładają jedno i to samo”. „Bóg jako Stwór-
ca jest Trójcą i jest jeden; jako Nieskończony nie jest Trójcą ani jeden, ani też 
niczym z tego wszystkiego, co można powiedzieć. Bo imiona, które przypisuje-
my Bogu, pochodzą od stworzeń, podczas gdy On jest sam w sobie niemożliwy 
do wypowiedzenia i wznosi się ponad wszystkie nasze nazwy i to, co można by 
o Nim powiedzieć”51 .

Według J. Ratzingera żyjemy w czasach, kiedy „ten fikcyjny sobór nie-
biański zszedł na ziemię, a ponieważ tutaj głos Logosu można dosłyszeć tylko 
fragmentarycznie, stał się z konieczności znacznie bardziej skomplikowany”52 . 
Zdanie to dobrze wyraża – jak się wydaje – stanowisko wobec dialogu między-
religijnego. Jest to sprawa równie aktualna, jak i trudna. Analizując to zjawisko 
przypomniał, że dialog religii poprzedził dialog ekumeniczny. Można powie-
dzieć, że chrześcijański ekumenizm rozszerzył się stopniowo do dialogu religii.

Pojawia się więc pytanie o jedność w różnorodności. Świat staje się dzisiaj 
coraz bardziej „jedną wspólną przestrzenią ludzkiej historii”, którą jednak roz-
dzierają wojny i konflikty. A ponieważ – zgodnie ze słynnym zdaniem H. Künga 
– „nie ma pokoju w świecie, bez pokoju między religiami”, ekumenia religii jest 
zadaniem i obowiązkiem wszystkich wspólnot religijnych. Kard. Ratzinger pyta 
więc: „Jak tego dokonać? Jak możliwe jest to spotkanie wobec różnorodności 
religii i ich radykalnych sprzeczności, które właśnie dzisiaj często przejawiają 
się w formie przemocy? Jaki rodzaj jedności jest w ogóle możliwy? Jakie obrać 
kryterium umożliwiające przynajmniej rozpoczęcie jej szukania?”53. Swoje po-
szukiwanie rozpoczyna od próby wyłuszczenia z zamętu różnorodności religii 
świata jakiegoś ich powiązania. Wchodzi więc na drogę rozróżniania. W złożo-
nym świecie religii wyróżnia najpierw religie plemienne i religie powszechne, 
koncentrując swą uwagę na religiach powszechnych. Wyróżnia dwa podstawo-
we typy religii: teistyczny (podkreśla transcendencję) i mistyczny (akcentuje 
duchowość). „Jeśli diagnoza ta jest poprawna – pisze – ekumenia religii ma do 

51 Por. tamże, s. 1040-1041.
52 Tamże, s. 1041.
53 Tamże, s. 1043.
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wyboru dwie drogi. Można próbować typ teistyczny włączyć do mistycznego, 
więc typ mistyczny uznać za szerszy, taki, w którym miejsce może znaleźć rów-
nież spuścizna teistyczna, albo można wypróbować drogę odwrotną”54. Ale J. 
Ratzinger zauważa również, że dzisiaj pojawiła się jeszcze trzecia możliwość, 
którą nazywa drogą pragmatyczną. „Według niej wszystkie religie powinny za-
niechać niekończących się sporów o prawdę i za swoją rzeczywistą istotę oraz 
wewnętrzną celowość uznać ortopraksję, której drogę zdają się z kolei jasno 
wytyczać wyzwania teraźniejszości”55. Religie powinny ostatecznie służyć tylko 
pokojowi, sprawiedliwości i ochronie stworzonego świata. Wszyscy mogliby 
zachować swoje zwyczaje, spory stałyby się zbędne, a wszyscy byliby zjedno-
czeni wokół wyzwań czasu.

Po tym rozróżnieniu J. Ratzinger poddaje analizie trzy otwarte w ten sposób 
drogi. Wydawać by się mogło, że przyszłość ma tylko religia mistyczna. Tylko 
w niej bierze się na serio zakaz tworzenia obrazów Boga. W tym względzie 
jednak judaizm „grzeszy” naciskiem na fakt istnienia Boga osobowego oraz usi-
łowaniem nadania Bogu imienia. Wydawać by się mogło, że przyszłość ma już 
tylko religia nieokreślona przez obiektywną treść. Poprzestanie na mistycznym 
doświadczeniu wyklucza jakikolwiek konflikt z rozumem naukowym. W ściśle 
apofatycznej teologii nie podnosi się już roszczenia do poznania tego, co boskie. 
Religia mistyczna jest racjonalna właśnie dlatego, że rezygnuje z roszczeń po-
znania prawdy. Jest więc również w najwyższym stopniu tolerancyjna.

Ponadto wydaje się, że osobowy i nieosobowy sposób widzenia boskości 
wzajemnie się uzupełniają. Bóg, który przemawia, i milcząca głębia bytu byłyby 
ostatecznie tylko dwoma różnymi sposobami myślenia o Niewypowiedzialnym. 
Nie byłoby ważne, czy ktoś podporządkowuje się przemawiającemu Bogu, czy 
zanurza w milczącą głębię bytu. Adoracja, której żąda Bóg Izraela i uwolnienie 
się od świadomości, która zapomina o własnym „ja” i rozpływa się w Nieskoń-
czonym, mogłyby być uważane za warianty jednej i tej samej postawy wobec 
tego, co nieskończone56 .

„W ten sposób – pisze J. Ratzinger – wszystko wydaje się wspaniale roz-
wiązane. Istniejące obecnie formy mogą pozostać, uznaje się jednak względny 
charakter wszystkich zewnętrznych postaci i trwa się w świadomości wspólnego 
szukania głębi Bytu, w interioryzacji, która zapomina nawet o własnym «ja» 
i zapewnia niosące pociechę spotkanie z Niewypowiedzialnym, po którym po-
krzepieni wracamy do świata codzienności”57 .

Jednak tylko „wszystko wydaje się wspaniale rozwiązane”… W tym miej-
scu zaczyna się krytyka tak pojętego poszukiwania jedności. Religie teistyczne 

54 Tamże, s. 1044.
55 Tamże.
56 Por. tamże, s. 1044-1046.
57 Tamże, s. 1046.
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nie traciły z oczu kierunków mistycznych i była w nich obecna także teologia 
apofatyczna. Kościół zawsze nauczał, że to, co mówimy o Bogu, jest tylko da-
lekim odzwierciedleniem Niewypowiedzialnego. Niepodobieństwo jest większe 
niż podobieństwo. Adoracja ma zawsze coś wspólnego z interioryzacją. Jednak 
identyfikacji dwóch dróg i ich redukcji do drogi mistycznej nie można zaakcep-
tować, ponieważ w tym wypadku świat widzialny przestałby mieć jakikolwiek 
związek z boskością. Nie miałoby już znaczenia pojęcie stworzenia. A kosmos, 
który nie jest stworzeniem, nie ma już nic wspólnego z Bogiem. To samo odnosi 
się do historii. Bóg nie wchodzi już w świat, a ten ostatni staje się bezbożny. 
Religia nie prowadzi już do wspólnoty myśli i woli. Staje się swego rodzaju 
indywidualną terapią. A etyka staję się tylko konstrukcją człowieka58 .

Mimo całej wagi elementu apofatycznego wiara w Boga nie może zrezyg-
nować z prawdy wyrażanej przy pomocy pojęć. Model teistyczny ma wiele ele-
mentów wspólnych z modelem mistycznym, ale nie może zostać do tego modelu 
zredukowany. Do wiary w jednego Boga należy w sposób istotny przyjęcie Jego 
woli. Adoracja nie jest jedynie zatopieniem się, ale nakłada na nas obowiązek 
zaangażowania woli, umysłu, uczuć i zdolności59 .

Dlatego konsekwentnie J. Ratzinger pyta: „Czy dobrym rozwiązaniem nie 
jest wobec tego przynajmniej model pragmatyczny?”60. Oczywiście zaangażo-
wanie religii w sprawy pokoju, sprawiedliwości i szacunku dla stworzenia jest 
bardzo ważne, ale religie nie dysponują a priori świadomością tego, co tu i teraz 
np. dla pokoju jest najlepsze. Trzeba to wypracowywać w trudzie poznania. Pod-
porządkowanie religii celom praktyczno-politycznym sprawia, że traktuje się ją 
jako narzędzie. Według Ratzingera człowiek czyni wtedy z Boga sługę własnych 
celów, poniżając w ten sposób i Boga i siebie61 .

Uczynienie ludzkości szczęśliwszą przez zjednoczenie religii jest być może 
– jak pisze cytowany przez Ratzingera Jacques-Albert Cuttat – najsubtelniejszą 
lucyferyczną pokusą: 

Dążenie do uczynienia ludzkości lepszą i szczęśliwszą przez zjednoczenie religii, 
to jedno. Błaganie gorącym sercem o zjednoczenie wszystkich ludzi w miłości ku 
jednemu Bogu to inna sprawa. Ta pierwsza jest może najsubtelniejszą lucyferską 
pokusą, mającą doprowadzić do porażki tej drugiej62 .

W końcówce opracowania J. Ratzinger wyprowadza kilka wieńczących jego 
refleksje tez. Pyta więc najpierw: czego można oczekiwać po tej lekturze chrześ-
cijaństwa dla dialogu międzyreligijnego? W odpowiedzi stwierdza, że rezulta-

58 Por. tamże.
59 Por. tamże, s. 1047.
60 Por. tamże.
61 Por. tamże, s. 1048.
62 Tamże. 
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tem dialogu międzyreligijnego nie będzie na pewno unifikacja religii. I formu-
łuje szczegółowe wnioski.

Po pierwsze, nie można rezygnować z prawdy. Spotkanie religii nie może 
się dokonać przez rezygnację z prawdy. Jest ono możliwe tylko poprzez jej po-
głębienie. Należy popierać głęboki szacunek dla wiary drugiego i gotowość szu-
kania w tym, co wydaje się obce, prawdy, która może pomóc nam postąpić na-
przód. Istotna jest również umiejętność szukania ukrytego, głębszego znaczenia 
pod powierzchnią zewnętrznych form, które mogą się wydawać nawet szoku-
jące. Niezbędna jest przy tym gotowość do porzucenia naszego ograniczonego 
sposobu rozumienia prawdy z przekonaniem, że nie posiadamy w pełni prawdy 
o Bogu i że jesteśmy wobec niej jak uczniowie, jesteśmy pielgrzymami na dro-
dze, która nigdy się nie skończy.

Po drugie, musimy być gotowi przyjąć krytykę także własnej religii. Religia 
strzeże drogocennej perły prawdy, ale równocześnie ją ukrywa/zasłania i jest 
zawsze wystawiona na ryzyko utraty własnej natury. Religia niestety może tak-
że zachorować i stać się zjawiskiem destrukcyjnym. Także wśród chrześcijan 
religia może ulec skażeniu i zmienić się w zabobon. Dlatego konkretna religia, 
w której wiara jest przeżywana, musi być ciągle oczyszczana.

Po trzecie, głoszenie słowa musi mieć charakter dialogiczny. To nie oznacza, 
że misje mają zostać zastąpione przez dialog, w którym to, co się liczy, to nie 
prawda, lecz wzajemna pomoc, by stawać się lepszymi chrześcijanami, żydami, 
muzułmanami, hinduistami czy buddystami. Misje i dialog powinny się wza-
jemnie przenikać. Dialog nie jest rozmową bez celu, ale pragnie przekonać, od-
kryć prawdę. Drugiemu nie komunikuje się czegoś zupełnie mu nieznanego, ale 
otwiera się przed nim ukrytą głębię tego, co on już doświadczył w swojej wie-
rze. Ponadto ten, kto głosi, nie jest po prostu tym kto daje, on także otrzymuje. 
Dialog międzyreligijny powinien coraz bardziej stawać się słuchaniem Słowa, 
Logosu – jak chciał Kuzańczyk – który wskazuje nam jedność pośród naszych 
podziałów i sprzeczności63 .

ZAKOŃCZENIE. CHRZEŚCIJAŃSTWO JAKO RELIGIO VERA

Chrześcijaństwo nie tylko przerzuciło most między rozumem a wiarą oraz 
zatroszczyło się o połączenie prawdy i kultu, ale doprowadziło do jeszcze głęb-
szej i ważniejszej syntezy, do syntezy rozumu, wiary i życia. Wiara chrześcijań-
ska prowadzi więc człowieka nie tylko do zrozumienia otaczającego go świata, 
ale także do rozumienia siebie samego. Jest nie tylko poznaniem, ale też życiem. 

63 Por. tamże, s. 1053-1055.
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Mądrość znajdująca się u podstaw rzeczywistości jest zarazem mądrością mo-
ralną, wyznaczającą istotne kierunki egzystencji64 . 

We wczesnym chrześcijaństwie pojęcia natury, człowieka, Boga, etosu i religii 
były ze sobą ściśle powiązane […] i właśnie to połączenie wpłynęło na racjonal-
ność chrześcijaństwa podczas kryzysu bogów i kryzysu antycznego racjonalizmu. 
Połączeniu uległy ogólna orientacja religii na rozumną stronę rzeczywistości 
w ogóle, etos jako część tej wizji i jej konkretne zastosowanie poddane prymatowi 
miłości65 . 

Tę syntezę streszcza określenie chrześcijaństwa jako religio vera (prawdzi-
wa religia)66 .

Ważne uzasadnienie chrześcijaństwa jako prawdziwej religii J. Ratzinger 
znajduje u św. Augustyna. 

Według Augustyna i miarodajnej według niego tradycji biblijnej chrześcijaństwo 
powołuje się nie na mityczne obrazy i przeczucia, których uzasadnienie tkwi osta-
tecznie w ich przydatności politycznej, ale odnosi się do tego aspektu boskości, 
który może dostrzec racjonalna, sensowna analiza rzeczywistości. Innymi słowy: 
Augustyn identyfikuje biblijny monoteizm z filozoficznymi poglądami na temat 
przyczyny świata, które w różnych wariantach zaistniały w filozofii antycznej. O to 
chodziło, gdy święty Paweł przemówił na Areopagu, żądając dla chrześcijaństwa 
statusu religio vera. Oznaczało to, że wiara chrześcijańska nie odwołuje się do poe-
zji i polityki, dwóch wielkich źródeł religii, ale polega na poznaniu. Wiara chrześ-
cijańska czci ten Byt, który tkwi u podstaw wszystkiego, co istnieje, „prawdziwego 
Boga”. Dla chrześcijaństwa oświecenie stało się religią, a nie jej przeciwnikiem. 
Wynikło to stąd, że chrześcijaństwo rozumiano jako zwycięstwo demitologizacji, 
jako zwycięstwo poznania, a więc prawdy. Dlatego było postrzegane jako uniwer-
salna wiara, którą należy nieść wszystkim narodom – a nie jako specyficzna religia, 
która wypiera inne; nie jako rodzaj religijnego imperializmu, ale jako prawda, która 
nie potrzebuje pozorów67 .

Nie bez znaczenia w tej drodze chrześcijaństwa ku uznaniu go jako religio 
vera miało również przezwyciężenie ekskluzywizmu religii żydowskiej. 

Z określeniem miejsca chrześcijaństwa w komosie religii i filozofii związana jest 
jego siła przebicia. Jeszcze zanim rozpoczęły się misje chrześcijańskie, inteligen-
cja antyczna szukała w postaci „Bogobojnego” łączności z wiarą żydowską, która 
jawiła się tym ludziom jako religijna postać filozoficznego monoteizmu, a jedno-
cześnie odpowiadała wymaganiom rozumu i religijnym potrzebom człowieka, któ-

64 Por. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, s. 121.
65 Tamże, s. 145.
66 Por. tamże, s. 140.
67 Por. tamże, s. 135-136.
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rych sama filozofia nie mogła zaspokoić. Nie można modlić się do Boga, który 
daje się jedynie pomyśleć. Jeśli jednak Boga, który pozwala odnaleźć się na dro-
dze spekulacji myślowej, można teraz spotkać wewnątrz religii jako mówiącego 
i działającego, to wtedy myślenie i wiara zostają pojednane. W tym połączeniu 
z synagogą pozostała niezadowalająca reszta: osoba nie będąca Żydem mogła stać 
tylko na zewnątrz bez możliwości pełnego uczestnictwa we wspólnocie. Te ogra-
niczenia zostały pokonane w chrześcijaństwie w osobie Chrystusa, jak wyjaśnił to 
Paweł. Dopiero wtedy religijny monoteizm judaizmu uzyskał wymiar uniwersalny, 
a więc dokonało się pojednanie myślenia i wiary, nastała religio vera, dostępna dla 
wszystkich68 .

Dobrą ilustrację takiego rozumienia chrześcijaństwa znajdujemy w osobie 
św. Justyna. 

Justyn Filozof, Justyn Męczennik (†167) może w tym przypadku uchodzić za po-
stać symboliczną. Studiował wszystkie filozofie, ale dopiero w chrześcijaństwie 
rozpoznał vera philosophia. Przyjęcie chrześcijaństwa nie oznaczało dla niego 
rezygnacji z własnej postawy filozoficznej, ale jej udoskonalenie. Przekonanie, 
że chrześcijaństwo jest dojrzałą filozofią, tzn. taką, która przebiła się do prawdy, 
przetrwało jeszcze dość długo po okresie patrystycznym. Było jeszcze całkiem 
oczywiste w XIV w. w bizantyńskiej teologii Nikolausa Kabasilasa. Naturalnie, 
filozofia nie była tam rozumiana jako dyscyplina akademicka o charakterze czy-
sto teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznie, jako sztuka prawego życia 
i umierania, co jest możliwe tylko w świetle prawdy69 .

Josepha Ratzingera teologia religii.  
Szkic 

 
Streszczenie

Joseph Ratzinger przestrzega przed mnożącymi się próbami powierzchownego 
podejmowania zagadnienia religii. W zróżnicowanym świecie religii dostrzega jed-
nak pewne punkty styczne. Pierwszym krokiem w historii religii było przejście od 
tego, co prymitywne, do mitu. Drugi, decydujący, polegał na wyrwaniu się z mitu. To 
wyjście z mitu ma trojaką postać, którą przyjmują trzy wzajemnie do siebie nieredu-
kowalne postaci religii: mistyka tożsamości, rewolucja monoteistyczna i oświecenie. 
Wyrazem dwóch pierwszych są odpowiednio: mistyka tożsamości i mistyka osobo-
wej miłości. Nie można również pominąć faktu, że religie na siebie oddziałują. Miej-
sce chrześcijaństwa w historii religii – notabene wypracowane w dialogu z religiami 
i sprzeciwie wobec nich – określa opowiedzenie się po stronie Boga wiary i Boga 
filozofów oraz zdecydowany wybór wiary i rozumu oraz prawdy i kultu. W rozważa-

68 Tamże, s. 136-137.
69 Tamże, s. 137. Nie w religiach – jak się dziś czasem błędnie uważa – lecz właśnie w filozofii 

Ojcowie odkrywali ziarna słowa (por. J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, s. 79).
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niach dotyczących dialogu religii J. Ratzinger wyróżnia typ mistyczny i typ teistyczny 
religii. Obok nich współczesną pokusą jest typ pragmatyczny, w którym ignoruje się 
pytanie o prawdę. Rezultatem dialogu religii nie będzie na pewno unifikacja religii. 
W tym dialogu nie można zrezygnować z prawdy. Wreszcie nie można zapomnieć, że 
istnieje religio vera i jest nią chrześcijaństwo.

Słowa kluczowe:  Joseph Ratzinger, teologia religii, dialog międzyreligijny, 
chrześcijaństwo, religio vera .

Joseph Ratzinger’s theology of religion  
Some introductory notes 

 
Summary

Joseph Ratzinger warns about a multitude of trials to superficially undertake the 
subject of religion. In this diverse world of religion, he sees some common points. The 
first step in the history of religion was to transcend the primitive, moving into myth. 
Second, most important step, was to leave the myth behind. This leaving is threefold 
– which is represented by three irreducible shapes of religion: the identity mysticism, 
the monotheistic revolution and the enlightenment. An expression of the first two are, 
respectively: the identity mysticism and the personal love mysticism. The fact that re-
ligions are affecting each other must not be omitted, either. The place of Christianity in 
the history of religion – nota bene gained by both, the dialogue with other religions and 
standing against them – defines standing with the God of faith and the God of the phi-
losophers, and the decisive choice of faith and mind together with the truth and the cult. 
In his thoughts concerning the dialogue of religions, J. Ratzinger points out two types: 
the mystical and theist, of the religion. Along them walks as a temptation the pragmatic 
type, in which the question about the truth is ignored. The result of the dialogue of the 
religions will not be a unification of all religions. In this dialogue, the truth cannot be ig-
nored. At last, it cannot be forgotten that there is a religio vera, and that it is Christianity.

Keywords:  Joseph Ratzinger, the theology of religion, interreligious dialogue, 
christianity, religio vera.

Joseph Ratzingers Theologie der Religion. 
Eine Skizze 

 
Zusammenfassung

Joseph Ratzinger warnt vor zahlreichen Versuchen der oberflächlichen Behandlung 
des Problems der Religion. In der vieldimensionalen Welt der Religion lassen sich al-
lerdings einige Berührungspunkte finden. Ein erster Schritt in der Religionsgeschichte 
war ein Übergang vom Primitiven zum Mythos. Ein zweiter, entscheidender Schritt 
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bestand aus dem Verlassen des Mythos. Dieses Heraustreten aus dem Mythos hat eine 
dreifache Form, charakteristisch für drei, zueinander nicht reduzierbare Gestalten der 
Religion: Mystik der Identität, monotheistische Revolution sowie Aufklärung. Die 
ersten zwei zeigen sich entsprechend in der Mystik der Identität und der Mystik der 
personalen Liebe. Man kann schwer die Tatsache übersehen, dass Religionen aufein-
ander einwirken. Den Platz des Christentums in der Religionsgeschichte – nota bene 
gewirkt durch den Dialog mit Religionen und den Wiederstand gegen sie – bezeichnet 
die Entscheidung für den Gott des Glaubens und den Gott der Philosophen sowie 
eine entschiedene Wahl des Glaubens und der Vernunft sowie der Wahrheit und des 
Kultes. In seinen Ausführungen bezüglich des Dialogs der Religionen zeigt J. Ratzin- 
ger einen mystischen und einen theistischen Typus der Religion auf. Neben ihnen 
wird auf eine der heutigen Versuchungen verwiesen, die einen pragmatischen Typus 
darstellt, wo die Frage nach der Wahrheit ignoriert wird. Ein Resultat des Dialogs der 
Religionen wird sicher keine Unifikation der Religion sein. In diesem Dialog darf 
man die Wahrheit nicht aufgeben. Letztendlich darf man nicht vergessen, dass es die 
religio vera gibt und sie ist das Christentum.         

Schlüsselworte:  Joseph Ratzinger, Theologie der Religion, interreligiöser 
Dialog, Christentum, religio vera .
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WPROWADZENIE W PROBLEM

Jednym ze znanych dylematów nowożytności okazał się problem sformuło-
wany przez Gottholda E. Lessinga w postaci tezy: „Przypadkowe prawdy histo-
ryczne nigdy nie mogą stać się dowodem koniecznych prawd rozumu”1. Stał się 
on klasycznym wyzwaniem Oświecenia skierowanym pod adresem teologii. Już 
sam Lessing rozwija swoją tezę, kierując się ku skandalowi chrześcijańskiego 
Objawienia Boga – Absolutu – w warunkach kontyngentnej historii. Jak to jest 
możliwe, by zbawienie osoby, a więc jej los ostateczny, zależało od przyjęcia 
historycznej, a więc „przypadkowej” prawdy o Chrystusie i zidentyfikowania 
w niej objawienia się absolutnego Boga? Trudno przyjąć, by ostateczna sprawa 
zbawienia zawisła na tak nieoczywistej decyzji. A jednak chrześcijaństwo zdaje 
się twierdzić, że tak właśnie jest. Oświeceniowy umysł Lessinga domaga się, 
by istniała rozumowa ewidencja prawd ostatecznych, a zatem by było możliwe 
w warunkach historii odkrycie ich konieczności. Tymczasem rozziew między 
Absolutem a historią zdaje się być nie do przekroczenia. Lessing podkreśla to 
z emfazą, mówiąc o „strasznej szerokiej przepaści” między nimi2 . 

Tego klasycznego pytania teologia uprawiana w warunkach nowożytności 
nie mogła pominąć, jeśli miała odpowiedzialnie odnosić się do swojej roli zda-
nia sprawy z własnej wiarygodności. Oczywiście, nietrudno było ustalić, że nie-
możność wykazania historycznej ewidencji prawd wiecznych nie musi odsłaniać 
słabości wiary religijnej, natomiast wskazuje na nieusuwalne granice oświece-
niowego racjonalizmu. Niemożność ta bowiem nobilituje wiarę jako konieczne 
medium przyjęcia objawiającego się Boga. Jednak proste zatrzymanie się przy 

1 G.E. Lessing, Über den Beweis des Geistes und der Kraft, w: tenże, Werke, t. 8, hrsg. H.G. 
Göpfert, München: Carl Hanser Verlag 1976, s. 12.

2 Por. tamże. 
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deklaracji wiary jako odpowiedzi na powstały dylemat byłoby skrajną jedno-
stronnością. Prowadziłoby bowiem do rezygnacji z poszukiwania odpowiednio-
ści między „prawdami wiecznymi” a historią. Kresem takiej postawy duchowej 
okazałby się fideizm – przeciwna skrajność wobec oświeceniowego racjonali-
zmu. Zatem wskazanie wiarygodności faktów historycznych Objawienia jako 
manifestacji prawdy wiecznej ujawniło się jako zadanie teologii. Proponowane 
w teologii różne rozwiązania tego problemu mogą być łatwo rozróżniane, gdy 
stawia się je właśnie na linii napięcia „Absolut – historia”. Schematycznie rzecz 
ujmując, w jednych bardziej dochodzi do głosu dążenie do zebrania danych z hi-
storii Objawienia i ich interpretacji, celem dojścia do jednoczącej perspektywy, 
która wprowadza w „prawdy wieczne”, w innych na pierwszym planie znajduje 
się jedność Boga i jedność Jego relacji (zamysłu i działania) do świata – a więc 
pewne pierwotne założenie co do prawdy o Nim – która pozwala na spójną in-
terpretację pojedynczych faktów historycznych. Oba typy ścieżek refleksji na-
trafiają na swoje granice i narażają się na krytykę. 

UCZESTNICY DEBATY

Znakomity przykład dwóch różniących się między sobą podejść do przyto-
czonego problemu możemy znaleźć w pismach dwóch prominentnych teologów 
współczesnych: Josepha Ratzingera i Waltera Kaspera. Ich ścieżki naukowe, ob-
szary zainteresowań, publikowane treści, a nawet po części „kariera kościelna” 
biegną w dużej mierze paralelnie. Być może dlatego są oni predysponowani do 
tego, by być partnerami dyskursu teologicznego. Dzięki temu łatwiej też porów-
nywać ich poglądy. Zapewne najbardziej znany ich spór dotyczył problematyki 
eklezjologicznej: pierwszeństwa ontologicznego między Kościołem powszech-
nym a Kościołami lokalnymi. W kwestii relacji między Absolutem a historią zaj-
mują oni również odmienne stanowiska, a różnica ta zdaje się mieć istotne zna-
czenie, gdyż rzutuje na szereg rozpatrywanych przez nich problemów. Co prawda 
tylko z trudnością można mówić w tym przypadku o bezpośredniej debacie mię-
dzy nimi, jednak bez wątpienia da się w ich pracach zidentyfikować odmienne sta-
nowiska, wyostrzone przez włączenie się w spór trwający już od czasów Lessinga .

Zajmiemy się tu charakterystyką różnic ich poglądów związanych z fun-
damentami wspomnianego problemu, a potem różnicami w chrystologii, które 
wyrastają między innymi z odmienności w tej pierwszej, podstawowej decyzji. 
Wybór literatury źródłowej celowo ograniczymy do prac najważniejszych, do-
brze znanych, a więc cieszących się szerokim oddziaływaniem.

Na wstępie jedynie zwracamy uwagę na znamienny fakt, którego nie zdo-
łamy podjąć w tym ograniczonym objętościowo artykule: Ratzinger i Kasper 
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przygotowują habilitacje związane z postawionym przez nas problemem, choć 
czynią to z dwóch odmiennych perspektyw. W 1959 wydano monografię ha-
bilitacyjną Josepha Ratzingera pt. Teologia historii świętego Bonawentury3, 
a w 1965 roku – habilitację Waltera Kaspera Absolut w historii. Filozofia i teo- 
logia historii w późnej filozofii Schellinga4. Prace te pokazują ukierunkowanie 
badawcze obu autorów – praca nad habilitacją pozostaje zwykle trwałym ele-
mentem intelektualnej ścieżki. Obie związane z teologią historii odnoszą się 
do odmiennych form myślenia, do odmiennych epok. W niniejszym artykule 
perspektywa odniesienia do tych prac pozostanie z konieczności niespełnionym 
postulatem badawczym.

Będziemy sięgali do czterech prac5 odległych od siebie czasowo. Jest w tym 
pewne ryzyko, zważywszy na możliwy rozwój poglądów, zwłaszcza ich szcze-
gółów. Ponieważ postawione przez nas pytanie dotyczy pewnej podstawowej 
opcji w uprawianiu teologii, niebezpieczeństwo ulegania anachroniczności 
w podjęciu myśli obu autorów maleje.

SPÓR O FUNDAMENTY

Jeśli pytamy o fundamentalne rozwiązania Josepha Ratzingera, to bez 
wątpienia należy sięgnąć do jego Wprowadzenia w chrześcijaństwo. Ta praca, 
sugerująca pomoc dla osoby poszukującej pierwszego przybliżenia do istoty 
chrześcijaństwa, okazuje się być dziełem wymagającym sporej erudycji oraz 
filozoficznej i teologicznej wrażliwości. Nie umniejsza to faktu, że jej autor, 
otwierając szeroko panoramę zagadnień, nie gubi czytelnika pośród szczegółów, 
lecz zabiera go na poszukiwanie syntetycznej, spójnej wizji, nastawionej na uka-
zanie jedności chrześcijańskiej wiary. W tej bogatej w treść monografii znajduje 
się teoretyczne odniesienie do problemu „Absolut – historia”. Obok odniesienia 
bezpośredniego występują także liczne wątki, które w wyraźny sposób wiążą się 
z tym zagadnieniem. 

Nie da się przejść do kluczowego rozwiązania przedstawionego przez Rat-
zingera bez choćby schematycznego wskazania niektórych rysów jego myśli. 

3 W wydaniu Opera Omnia w tomie 2.
4 W. Kasper, Das Absolute in der Geschichte. Philosophie und Theologie der Geschichte in der 

Spätphilosophie Schellings, Freiburg im Br.: Herder 2010 (Gesammelte Schriften 2).
5 Uwaga ogólna o tłumaczeniu fragmentów w niniejszym artykule. Dostępne są tłumaczenia 

na j. polski trzech prac spośród czterech tu omawianych. W cytowaniach w całej rozciągłości sko-
rzystano tu jedynie z tłumaczenia książki Jezus z Nazaretu J. Ratzingera. Cytaty z książek Wprowa-
dzenie w chrześcijaństwo Ratzingera i Jezus Chrystus Kaspera są tłumaczeniami własnymi, chyba 
że podano inaczej. 
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Najpierw trzeba przywołać jedną z ważnych tez, którą znajdziemy we Wpro-
wadzeniu w chrześcijaństwo: zgodnie z chrześcijańskim objawieniem logos ma 
pierwszeństwo przed bytem. Najpierw jest zamysł Boga. Potem zostaje stwo-
rzony świat. Świat ma racjonalną strukturę dzięki Logosowi6, a nie odwrotnie, 
to znaczy logos-sens nie wyrasta z poznania świata: tym bardziej nie podlega 
wytworzeniu przez człowieka. Poznanie, które porządkuje rozumienie rzeczy-
wistości i samego podmiotu, nie wytwarza porządku rzeczywistości, a jedynie 
go odkrywa. Autor buduje tę tezę, stosując filozoficzny wgląd w rzeczywistość, 
ale potem powołuje się także na odkrycia współczesnych nauk szczegółowych, 
podkreślające matematyczną strukturę świata. Także te nauki sugerują istnienie 
planującego intelektu, którego plan wobec fizycznego świata powoli odkrywa-
my7. W tych rozważaniach Ratzingera jest już obecne istotne założenie, że czło-
wiek dysponuje instrumentarium służącym adekwatnemu odczytaniu tej racjo-
nalności, tkwiącej źródłowo w zamyśle Boga. Rozum Boga, rozumność świata, 
rozum człowieka odpowiadają sobie. To klasyczny schemat filozoficzny8, prze-
jęty i rozwinięty w chrześcijańskiej refleksji, bo ta wskaże na jego oparcie w idei 
stworzenia na obraz Boży. Uznanie pierwszeństwa logosu przed bytem pozo-
stawia oczywiście szerokie pole do pytań o specyfikę tego ujęcia, a szczególnie 
o stosunek do nowożytnego idealizmu. Joseph Ratzinger kreśli linię odgrani-
czającą jego interpretację wiary chrześcijańskiej od idealizmu, tłumacząc, że co 
prawda świat wskazuje na to, co jest pierwotne wobec niego i dla niego źród-
łowe, ale świat nie jest po prostu myślą Ducha absolutnego (momentem jego 
istnienia). Ma samoistne istnienie udzielone mu w akcie stwórczym. Dalej zaś: 
od idealizmu chrześcijaństwo odróżnia się przez wiarę w Boga osobowego. Jako 
Bóg osobowy jest On konkretną istotą (a nie ogólnością) i stwarza w sposób 
wolny9. Wolność w sposób konieczny charakteryzuje dzieło stworzenia. Z tego 
zaś wynika, iż w racjonalnie stworzonym świecie istnieje także nieobliczalność. 
To sprawia, że świat „musi być pojmowany jako niepojmowalny”. Bo „sko-
ro najwyższym punktem konstrukcyjnym świata jest wolność, która niesie cały 
świat jako wolność, takim go chce, zna i kocha, to oznacza to, że wraz z wolnoś-
cią do świata przynależy istotowo nieobliczalność, która w niej się kryje”. Stąd 
w końcu także da się przyjąć, że istnieje „ciemna tajemnica demoniczności” 

6 Dylemat w stawianiu wielkiej bądź małej litery w pisowni tego słowa dobrze odzwierciedla 
problem powiązania filozoficznej koncepcji logosu z chrześcijańskim Objawieniem i jego interpre-
tacją: Logos jest drugą Osobą Bożą.

7 Por. J. Ratzinger, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glau-
bensbekenntnis, München: Kösel 1998 (Sonderausgabe), s. 116-117. Por. J. Szymik, Theologia Be-
nedicta, t. 2, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2012, s. 13-18.

8 Chodzi o racjonalizm epistemologiczny bazujący na racjonalizmie metafizycznym; zob. 
M. Walczak, Racjonalizm. I. W filozofii, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz, kol. 
1039-1044.

9 Por. J. Ratzinger, Einführung in das Christentum, s. 120-122. 
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w świecie10. Pozornie w racjonalności świata pojawia się rysa wskutek działania 
wolności. Jak widać jednak, jest ona uchwycona przez głębsze spojrzenie na 
ratio Dei .

Drugie ważne założenie dla uchwycenia koncepcji Ratzingera dotyczącej 
relacji między Absolutem a historią mieści się w antropologii. Teolog ten przed-
stawia człowieka jako szczególny przypadek stworzenia, które może osiągnąć 
swoją pełnię jedynie przez przyjęcie daru, a nie przez własne działanie. U źródeł 
tej myśli znajduje się wspomniana teza podstawowa o pierwszeństwie logosu 
przed bytem. Człowiek potrzebuje logosu, sensu swojego istnienia i realizowa-
nia wolności. Nie może go wytworzyć, on istnieje już uprzednio. Może go więc 
jedynie przyjąć jako dar11. W ten sposób człowiek daje się zrozumieć jako ktoś 
koniecznie wezwany do przyjęcia daru Boga, Jego miłości. To ona jest jego 
pełnią życia, a ostatecznie – zbawieniem. Z objawionej w Chrystusie identycz-
ności Logosu (prawdy) i miłości wyprowadza zaś Ratzinger wniosek o tożsamo-
ści człowieka ujętej jako uczestnictwo w wymianie miłości. Po przyjęciu daru 
Boga pojawia się wewnętrzne, z logosu ludzkiego istnienia płynące wezwanie 
do miłości. Stąd też wniosek o utożsamieniu miłości i wiary. Owo utożsamienie 
wyraża się w wyznaniu: „wierzę w Ciebie”12 . 

W świetle tych zarysowanych uwag zrozumiałe jest centralne sformułowa-
nie Josepha Ratzingera jego odniesienia do problemu „Absolut – historia”:

Prymat przyjmowania zawiera w sobie chrześcijańską pozytywność i wykazuje 
jej wewnętrzną konieczność. Stwierdziliśmy już, że człowiek nie ustanawia sam 
z siebie tego, co właściwe; ono musi dotrzeć do niego jako coś, co nie jest przez 
niego wytworzone, nie jest jego produktem, lecz jako wolne vis-à-vis, które mu 
się darowuje. Jeśli jednak tak rzecz się przedstawia, to oznacza to, że nasza relacja 
z Bogiem ostatecznie nie może opierać się na naszym projekcie lub na spekula-
tywnym poznaniu, lecz domaga się pozytywności tego, co znajduje się naprzeciw-
ko nas, co dociera do nas jako rzeczywistość pozytywna, którą mamy i możemy 
przyjąć. Wydaje mi się, że stąd można wykonać w pewnym sensie kwadraturę koła 
teologii, to znaczy wskazać wewnętrzną konieczność pozornej historycznej przy-
padkowości tego, co chrześcijańskie: konieczność jego oburzającej pozytywności 
jako wydarzenia przychodzącego z zewnątrz. Tak mocno podkreślana przez Les-
singa sprzeczność między vérité de fait (przypadkowa prawda historyczna) a vérité 
de raison (konieczna prawda rozumowa) może zostać tu przezwyciężona. To, co 
przypadkowe, zewnętrzne, jest tym, co dla człowieka konieczne; tylko przez dotar-
cie z zewnątrz otwiera się jego wnętrze. Incognito Boga jako człowieka w historii 
być „musi” – z koniecznością wolności13 . 

10 Por. tamże, s. 122-123. 
11 Por. tamże, s. 46-47.
12 Por. tamże, s. 53, 166-168.
13 Tamże, s. 219-220.
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Takim sformułowaniem Ratzinger zapewne nie tyle rozwiązuje dylemat 
Lessinga z filozoficznego punktu widzenia, co wskazuje na jego przezwycię-
żenie z punktu widzenia logiki wiary i jej treści. Bóg nie może inaczej objawić 
się człowiekowi i udzielić mu zbawienia jak tylko w „incognito” jednostkowego 
ludzkiego życia, w gorszącym wrzuceniu w historię oferty „Absolutu”, czyli 
objawienia Logosu i tym samym zbawienia przez miłość. Ratzinger zdaje się 
mówić: logika relacji „Bóg – świat” obejmuje dylemat Lessinga i likwiduje go 
przez wskazanie na racjonalne kryteria spotkania dwóch wolności: stwórczej 
i stworzonej. 

Do przedstawionej propozycji Josepha Ratzingera krytycznie odniósł się 
Walter Kasper. W swoim tekście14 sporo miejsca poświęca najpierw pozytywnej 
ocenie Wprowadzenia w chrześcijaństwo. Ale potem koncentruje się na krytyce, 
której towarzyszy naszkicowanie własnego poglądu. Krytyka koncentruje się 
bardzo blisko rozważanego przez nas problemu. Najpierw odnosi się krótko do 
obecnego w książce rozróżnienia między „widzialnym” i „niewidzialnym”, przy 
którym zostaje podkreślone pierwszeństwo tego, co niewidzialne. Zauważa na 
tym przykładzie u Ratzingera wyraźnie platoński sposób myślenia. Ta wstępna 
diagnoza konkretyzuje się po odniesieniu do tekstu o przezwyciężeniu problemu 
Lessinga, który powyżej zacytowaliśmy w dłuższym fragmencie. Kasper pisze: 

Za pomocą tej zaskakującej tezy Ratzinger akceptuje faktycznie odpowiedź, 
jaką Schelling i Hegel dali na pytanie Lessinga. Także im chodziło o pokazanie 
jako koniecznego tego, co historycznie przypadkowe, a tym samym o wykazanie 
tożsamości wolności i konieczności15 .

 W tej opinii Kasper znajduje klucz do szeregu szczegółowych punktów wi-
dzenia, przedstawionych we Wprowadzeniu w chrześcijaństwo. Nawiązuje tym 
samym do swoich spostrzeżeń, że potoczysta myśl Ratzingera w książce jest 
przekonująca i ma prawdziwie autorski charakter, ale nie daje się łatwo zaszere-
gować jako jednolite stanowisko wobec poglądów filozoficznych i stawianych 
przez nie wyzwań teologicznych. Natrafiamy na passus, w którym Kasper sta-
ra się niemal jednym tchem wymienić całą grupę tez, których wspólne źródło 
ujawnia się po powyższym zdiagnozowaniu „ukrytego idealizmu”: 

14 W. Kasper nie zredagował pracy polemicznej, która w przybliżonych rozmiarach stanowi-
łaby własną próbę podobną do Wprowadzenia Ratzingera. Podane tu informacje pochodzą z tekstu 
polemicznego – recenzji zamieszczonej pierwotnie w „Theologische Revue” w 1969 r. Korzystamy 
tutaj z tekstu zamieszczonego w W. Kasper, Gesammelte Schriften t. 6, Freiburg: Herder 2014. 
Ponieważ tekst nie został udostępniony w tłumaczeniu polskim, przedstawimy w niniejszym omó-
wieniu kilka dłuższych cytatów. 

15 Tenże, Das Wesen des Christlichen. Anfragen an die „Einführung in das Christentum” von 
Joseph Ratzinger, w: tenże, Theologie im Diskurs, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2014 (Gesammel-
te Schriften, 6), s. 455.
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Gdy raz się rozpozna ukryty idealizm w książce Ratzingera, wówczas można 
zrozumieć wiele innych poglądów Ratzingera w ich immanentnej logice. Teraz 
jest zrozumiałe, w jaki sposób dla niego wiara może stać się nieomal światopo-
glądowym wyznaniem prymatu Logosu nad samą materią, ducha nad biosem, 
wyznaniem myślnej, a wręcz logicznej struktury bytu, świata jako obiektywne-
go ducha, odpowiedzią na pytanie o pierwotny sens jedności i wielości, o to, co 
absolutne i co relatywne, ale też opcją za prymatem tego, co jednostkowe, przed 
tym, co ogólne. Z tego miejsca staje się też zrozumiałe, jak Chrystus może stać 
się człowiekiem egzemplarycznym i jak zstąpienie do piekieł, zmartwychwstanie, 
wniebowstąpienie i powtórne przyjście Chrystusa może zostać zredukowane do 
antropologicznych i kosmologicznych struktur. Najbardziej podpada to przy trak-
towaniu zmartwychwstania Chrystusa. Jako fundament biblijny dla Ratzingera nie 
jest konieczny tak fundamentalny tekst jak 1 Kor 15,3-5, wystarczy Pnp 8,6: „jak 
śmierć potężna jest miłość”. Dlatego o zmartwychwstaniu może być powiedziane: 
„ono jest okazaniem mocy miłości wobec śmierci”. Istotą chrześcijaństwa jest 
w końcu „pryncypium (!) miłość”. Podobnie mogliby powiedzieć Georg Friedrich 
Hegel i Ludwig Feuerbach16 .

Podane w powyższym cytacie szczegółowe zagadnienia nawiązują do zlo-
kalizowanych w książce fragmentów. W tej bardzo syntetycznej i zdecydowanej 
krytyce Walter Kasper zmierza do konkretnego celu. Nie powinno tu zmylić czy-
telnika stawianie zdecydowanych tez, ponieważ mają one swoje uzasadnienie. 
Kasper wyjaśnia, że zdiagnozowana tu „idealistyczna synteza rozumu i historii” 
jest jedynie dopełniającą interpretacją do opcji, która jest bardziej podstawowa, 
a mianowicie do 

[…] platonizującego punktu wyjścia […], przez który właściwy chrześcijański 
skandal „Logos sarx egeneto” (J 1,14) – wbrew wciąż ogłaszanej dobrej woli au-
tora i mimo podkreślanej wciąż przez niego pozytywności tego, co chrześcijańskie 
– wciąż popada pod panowanie i pod prawidłowości pojęcia rzeczywistości wypra-
cowanego przez grecką filozofię17 . 

Przytoczona tu diagnoza myśli Ratzingera stawia akcent na to, że problem 
Lessinga nie został rozstrzygnięty, bo autor zdecydował się na rozwiązanie 
harmonizujące rozumienie relacji Boga do świata i historii, a więc – według 
słownika Kaspera: idealistyczne, utożsamiające wolność i konieczność w imię 
roszczenia do definitywnego wskazania sensu (logosu) świata i jego dziejów18 . 

16 Tamże, s. 455-456.
17 Tamże, s. 456-457.
18 W tym miejscu możliwe byłoby przejście do dyskusji bardziej szczegółowej. Jak zwrócili-

śmy uwagę, Ratzinger wyjaśnia, w jaki sposób odgranicza się od koncepcji idealistycznych: Bóg 
jest osobowy i wobec świata jest wolny (konstytutywnie już w akcie stworzenia), a świat ma dzięki 
aktowi stworzenia istnienie względnie samoistne. Ale próbę bardziej wnikliwego podjęcia tego za-
gadnienia możemy tu pozostawić na boku. 
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Lessinga „obrzydliwą przepaść” między Absolutem a historią próbował zasy-
pać przez „ponadhistoryczny” wgląd w logos – i w ten sposób usprawiedliwić 
historię. Historia zostaje tu – jak zawsze w idealizmie – nie tylko „przejrzana”, 
ale w ostatecznym rozrachunku (w utożsamieniu wolności i konieczności) unie-
ważniona. 

Można bronić omawianego nachylenia myśli Ratzingera przed tak ostrą 
diagnozą. Wskazówką może być na przykład ostrożne stwierdzenie Ratzinge-
ra: „wydaje się” (to ważne osłabienie twardości tezy), że podane przez niego 
rozwiązanie racjonalne mogłoby pomóc rozstrzygnąć teologiczną „kwadraturę 
koła”. Można przyjąć, że ostatecznie zależy mu na tym, by wskazać racjonalne 
ramy dla wglądu w historię Boga z ludźmi, historię Objawienia i zbawienia. 
Te ramy zaś zostaną wypełnione szczegółową analizą, która uwzględni autono-
miczny19 charakter historii. Z tego punktu widzenia Ratzinger, piszący dzieło 
zmierzające do syntezy chrześcijaństwa – jakim było Wprowadzenie w chrześ-
cijaństwo – miałby prawo do wskazania silnego klucza interpretacyjnego, który 
pozwoli zobaczyć całość treści wyznania wiary w jednoczącym świetle. 

Jednak Walter Kasper wykorzystuje właśnie taki moment konstruowania 
syntezy do przedstawienia swojego krytycznego sprzeciwu. Nie zgadza się na 
taki harmonizujący wgląd w istotę chrześcijaństwa, który w imię odnalezie-
nia logosu-sensu pośpiesznie przechodzi nad zawiłościami historii. Przyzna-
je, że problem jest palący: istnieje potrzeba wykładu o istocie chrześcijaństwa 
i w związku z tym o przedstawieniu uniwersalnego sensu. Niemniej zaznacza: 
„Można stawiać pytanie o sens i znajdować na nie odpowiedzi tylko w drodze 
historycznego zapośredniczenia i często w trudnym przejściu przez konkretne 
problemy historyczne”20. Co taki postulat może oznaczać konkretnie? Kasper 
tłumacząc to, wskazuje na wielowymiarowość toczącej się historii, a szczególny 
nacisk kładzie na doświadczenie zła, takie jak niesprawiedliwość, głód, prze-
moc. W takich okolicznościach historii, przeżywanych każdorazowo „obecnie”, 
trudno jest budować ponadczasową perspektywę i mówić o logosie przenika-
jącym rzeczywistość. Ale możliwe i potrzebne jest najpierw postawienie py-
tania o zbawienie – pytania, które powinno wyrastać z tychże przeżywanych 
doświadczeń i bieżących uwarunkowań. Orędzie o zbawieniu musi dotrzeć do 
konkretnego człowieka, zanurzonego w jego własnej historii, stawiającego za-
tem pytania o zbawienie, pytania wyrosłe z jego kręgu doświadczeń i ich inter-
pretacji. I tutaj według Kaspera pojawia się istotna, odmienna diagnoza przy-
datności konkretnych kategorii filozoficznych. Nie można ograniczać się do 
uniwersalizującej filozofii starożytnej. Trzeba pójść dalej wraz z ludźmi stawia-
jącymi problemy w nowy sposób. Tu Kasper zwraca uwagę, że myśl nowożytna 

19 Autonomiczny w sensie analogicznym do tego, jak została ujęta autonomia świata jako vis-
à-vis Boga Stwórcy.

20 Por. tamże, s. 457.
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przejęła i rozwinęła w zsekularyzowanej formie niemało chrześcijańskich idei. 
Dlatego to ona może stanowić punkt wyjścia dla prezentacji chrześcijaństwa co 
najmniej równie stosowny, co „filozofia grecka, wyrosła na gruncie mitologii”21 . 
Widać tu wyraźny sprzeciw Waltera Kaspera wobec tezy przedstawionej przez 
Josepha Ratzingera o opatrznościowym spotkaniu chrześcijaństwa i klasycznej 
filozofii greckiej i wynikającej z niego uprzywilejowanej pozycji tej wersji uj-
mowania racjonalności22. Poszukiwania chrześcijańskiej odpowiedzi na pytania 
i wątpliwości nowożytności i współczesności muszą czerpać z cierpliwej lektury 
Objawienia i nie powinny wikłać się w problem normatywności filozoficznej in-
terpretacji właściwej dla jednego nurtu filozoficznego, którym w tym przypadku 
jest (szeroko pojęty) platonizm.

Z udzielenia pierwszeństwa wglądowi w historię przed ponadhistorycznym 
uznaniem przenikającego wszystko Logosu (mowa jest o porządku poznania, 
a nie bytu), który jest miłością, wynika więc konieczność uważnego śledzenia 
treści Objawienia przychodzących przez historię – przede wszystkim w Jezusie 
Chrystusie, a także w jej całym przebiegu. W takiej jednak sytuacji trzeba się 
zgodzić – mówi Kasper – z częściowością naszego poznania, także dotyczą-
cą rozumienia Objawienia. Napięcia między próbami ostatecznego zrozumie-
nia Objawienia i w jego świetle otaczającej nas rzeczywistości, a naszym do-
świadczeniem tejże rzeczywistości są nieusuwalne. Kasper przedstawia tę tezę, 
korzystając z podkreślanej przez Ratzingera idei tożsamości wiary i miłości. 
Kasper podkreśli odwrotnie: wiara wyprzedza miłość, bowiem wiara wskazuje 
na tożsamość człowieka znajdującego się w drodze, w procesie przeżywania 
i interpretowania elementów historii. Ta historia wymyka się harmonijnemu uję-
ciu w ostatecznej, jednoczącej wizji. Zdanie „Bóg jest miłością” jest prawdą 
objawioną i przyjętą w wierze w Jezusa Chrystusa. Miłość jako zasada chrześci-
jańskiego życia nie jest postulatem oczywistym, bo wyrasta z wiary, z przyjęcia 
w wierze darującego się Boga. A właśnie wskazanie na wiarę przywołuje wspo-
mnianą tożsamość homo viator: zmaganie człowieka o swoją tożsamość, o sens, 
o postawy etyczne w konkretnej historii. W odniesieniu do tego etapu refleksji 
warto przywołać sam tekst Waltera Kaspera:

Przyjąwszy – zamiast tożsamości wiary i miłości – ich pryncypialną i faktyczną 
nietożsamość w warunkach historii, dochodzimy – zamiast do niesprzecznego 
pojednania wszystkich pozycji – do pola napięć o wiele bogatszego w konflikty. 
Obecnie trzeba pojmować świat jako pole walki historii. To, co w Chrystusie już 
się spełniło, jest dla nas dopiero eschatologiczną obietnicą. Dlatego nie doświad-
czamy jedności, lecz przepaści i wyobcowania między antropologią, kosmologią, 
teologią. Chrześcijańska prawda musi teraz być pojęta konsekwentnie jako droga, 
która otwarta jest aż do wnętrza eschatologicznej przyszłości – jak Ratzinger sam 

21 Por. tamże, s. 458.
22 Por. J. Ratzinger, Einführung in das Christentum, s. 51.
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sugeruje. Tak pojętej prawdy nie da się już zamknąć w konieczności (in Notwen-
digkeit aufheben), lecz można ją tylko pojmować w przybliżeniach, przy pomocy 
historycznych modeli, które wciąż można i trzeba poprawiać lub zastępować lep-
szymi (sind überholbar)23 . 

W spotkaniu z formą teologicznego myślenia, którą przedstawił Ratzinger 
we Wprowadzeniu, Kasper staje zdecydowanie po stronie historycznej tożsa-
mości człowieka, Objawienia i wiary. Warto tu dodać, że w żadnym wypadku 
nie chodzi mu o rozpuszczenie prawdy Objawienia w wielości historycznych 
perspektyw, ale o to, że prawda ta w historii jest przedmiotem zmagań – w płasz-
czyźnie teoretycznej (poznania) i praktycznej (działania). Dzieje się tak, bo spot-
kanie Absolutu z historią nie unieważnia samej historii, chociaż ją prześwietla 
nadzieją na eschatologiczną pełnię i w taką stronę popycha. Historia pozostaje 
jedynym dostępnym miejscem, w którym poznajemy Boga, działającego w wol-
ności wobec świata. 

KONSEKWENCJE W CHRYSTOLOGII

W przedstawionej problematyce zaznaczyło się już jasno, że dylemat „Ab-
solut – historia” w refleksji teologicznej osiąga swój punkt szczytowy w chry-
stologii. W niej bowiem najpełniej – za sprawą wyznania „Jezus jest Synem 
Bożym” – dochodzi do głosu pytanie o teologiczną wagę historii. Tutaj brzmi 
ono jako pytanie o historyczną ewidencję boskiej tożsamości Chrystusa. To ono 
rozbudziło znaną debatę „Jezus historii – Chrystus wiary”. W odniesieniu do 
naszego zagadnienia nie jest istotne powtarzanie jej znanej ścieżki, co zwrócenie 
uwagi na uzasadnienia jej ważności i przywiązanie do jej rezultatów ze strony 
omawianych tutaj Josepha Ratzingera i Waltera Kaspera. 

Obydwaj autorzy zredagowali prace o charakterze chrystologicznym. Z wie-
lości rozproszonych krótkich tekstów łatwo wyłonić wielkie, znaczące i dobrze 
znane monografie. Trzeba zaznaczyć, że różnią się one już samym zamysłem. 
Walter Kasper jest autorem podręcznika Jesus der Christus, przygotowanego na 
podstawie akademickich wykładów. Natomiast Joseph Ratzinger przygotował – 
już jako papież Benedykt XVI – trylogię Jezus z Nazaretu, zamierzoną nie tyle 
jako podręcznik chrystologii, co jako pracę przedstawiającą spójny obraz Jezu-
sa, pomocną w lekturze i medytacji Pisma świętego, wprowadzającą w religijne 
spotkanie z Jego tajemnicą. Jednak podobnie jak Wprowadzenie także ta trylogia 
nie porzuca roszczeń naukowych, nawet jeśli aparat krytyczno-naukowy jest ce-

23 W. Kasper, Das Wesen des Christlichen, s. 459.
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lowo nieco schowany pod powierzchnią głównej relacji. Co więcej, ze względu 
na chęć pokazania spójnego obrazu Jezusa Ratzinger staje w samym środku de-
baty wokół znaczenia badań historycznych.

Kontynuując analizę myśli Waltera Kaspera zacznijmy od jego chrystolo-
gii. Taką kolejność podpowiada też chronologia. Monografia Jezus Chrystus 
powstała w roku 1974. Można założyć spójność horyzontu myślowego prezen-
towanego w niej i w niewiele wcześniejszych pracach przed chwilą wspomnia-
nych: habilitacji Das Absolute in der Geschichte i recenzji do Wprowadzenia . 
Walter Kasper poświęca w niej niemało miejsca na przedstawienie teoretycz-
nych założeń toku swojego wykładu. Jednym z głównych tematów w tej części 
przygotowującej jest właśnie „teologiczne znaczenie tego, co historyczne”24 . 
Wydaje się, że dopiero z punktu widzenia prezentowanej tutaj debaty staje się 
jasne, dlaczego taki wątek zajmuje u początku wykładu chrystologii tak wiele 
miejsca. Tutaj ujawnia się wrażliwość Kaspera, wyostrzona już w trakcie prac 
nad habilitacją, na dylemat obecny w relacji „Absolut – historia”. Kasper od-
krywa ten problem w materiale, który poniekąd przynależy do obowiązkowego 
zestawu zagadnień w wykładzie chrystologii. Chodzi o spór „Jezus historii – 
Chrystus wiary”. Charakteryzując jego główne tezy sięga do źródeł ograniczeń 
metody historyczno-krytycznej w podejmowaniu problemu tożsamości Jezusa 
Chrystusa. Nie zatrzymuje się na samych kwestiach metodologicznych. Drą-
ży bowiem pytanie o możliwość opisania relacji ponadhistorycznego Boga do 
historycznego objawienia się Jego tajemnicy. Tu tkwi fundamentalna kwestia 
sporu egzegetyczno-historycznego. Najwyraźniej ujawnia się to w wyjaśnieniu 
podjęcia na nowo zagadnienia „Jezusa historii” przez Käsemanna – zatem z po-
czątkiem „drugiego etapu” sporu. Kasper pisze: 

Dlatego też mówiono o nowym pytaniu o historycznego Jezusa. A nowość tego py-
tania polega na tym, że zapytuje o Jezusa historycznego nie z pominięciem keryg-
matu (am Kerygma vorbei), lecz za pośrednictwem (durch das Medium) wczes-
nochrześcijańskiego orędzia. Według Käsemanna zasadniczo nie można od siebie 
oddzielić interpretacji i Tradycji. Nie idzie zatem o coś w rodzaju powrotu za keryg-
mat (hinter das Kerygma) lub wręcz o redukcję Ewangelii do historycznego Jezu-
sa. To przedsięwzięcie okresu oświecenia okazało się fata morganą. Dlatego też 
historia nie może legitymizować kerygmatu (nicht zur Legitimation des Kerygmas 
dienen); służy natomiast jako kryterium kerygmatu i wiary. „Nie chodzi o to, by 
uzasadniać wiarę historycznie, lecz o to, by w sposób krytyczny oddzielić orędzie 
prawdziwe od orędzia fałszywego”. Tę metodę jasno sformułował E. Fuchs: „Jeże-
li dawniej interpretowaliśmy historycznego Jezusa za pomocą chrześcijańskiego 
kerygmatu, to teraz interpretujemy ów kerygmat za pomocą historycznego Jezusa; 
oba kierunki interpretacji uzupełniają się”25 .

24 Tak brzmi jeden ze śródtytułów.
25 W. Kasper, Jezus Chrystus, tłum. B. Białecki, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1983, 

s. 29. Tutaj cytuję za polskim tłumaczeniem, zaznaczając moje poprawki, wykonane według wy-
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Z nieudanych prób stworzenia obrazu „Jezusa historii” w „pierwszym eta-
pie” poszukiwań wyniknęła konstatacja, którą przywołał już Lessing. Nie da 
się zbudować takiego pomostu między historią a Bogiem, który bezsprzecznie, 
z neutralnej perspektywy („z pominięciem kerygmatu”), pozwoli wskazać na 
prawdę Boga odczytaną z dziejów. Ale nie oznacza to, że badania historii można 
byłoby porzucić. Kasper przywołując poszukiwania „drugiego etapu” wyjaśnia 
wartość owego „nowego” motywu poszukiwań. Skoro poszukiwania historycz-
ne mogą stać się kryterium poprawności wiary, to trzeba je z uwagą prowadzić. 
Inaczej grozi od wewnątrz przychodząca ideologizacja wiary. 

W znamienny sposób to znaczenie badania historii w opisie prawdy Obja-
wienia podkreśla Kasper w trakcie analizy programu demitologizacji. Rozumie 
on go przez pryzmat pojęcia mitologii jako sposobu myślenia, który miesza ze 
sobą porządki boski i ziemski26. Nie dziwi więc, że zgadza się z podstawowym 
zamysłem demitologizacji, która próbuje wyprowadzić orędzie chrześcijań-
skie z takiego sposobu myślenia. Ale zaznacza, że w procesie tym nie chodzi 
o „eliminację”, ale o „interpretację” treści, która będzie odpowiadała „nowo-
żytnej świadomości”27. Konkretnie Kasper stwierdza, że demitologizacja jest 
uzasadniona w postulatach odnoszących się do właściwego postrzegania Jezusa 
z dwóch powodów. Najpierw pomaga dostrzec w przekazanej nauce o Jezusie 
historyczny fundament. Potem zaś domaga się możliwości aktualizacji do no-
wych pytań, skoro wyznanie wiary każe uznać, że Bóg w Chrystusie przemawia 
do każdego człowieka. Pozostaje jednak pytanie, czy uznanie tych postulatów 
demitologizacji pozwala jeszcze w ogóle na użycie języka teologicznego i ta-
kiejże argumentacji? Zadajmy je wyraźniej: czy zatem te postulaty nie prowa-
dzą czasem automatycznie do sekularyzacji chrystologii? Tak byłoby, gdyby 
zgodzić się z wymogiem rozumu oświeceniowego, mierzącego wszystko mia-
rą apodyktycznie ustalonej racjonalności. Wówczas chrystologia musiałaby 
zostać sprowadzona do antropologii niedopuszczającej jakiejkolwiek nowości 
w historii, a tym samym nowości wydarzenia Chrystusa, przynoszącej objawie-
nie się Boga. Dlatego Kasper podsumowuje: 

Program demitologizacji jest uprawniony, o ile pomaga ona wskazać na Jezusa 
Chrystusa jako miejsce wolności Boga i człowieka. Nieuprawniona staje się ona 
z kolei wówczas, gdy usuwa to, co jest zupełnie nowe i jednorazowe w Jezusie 
Chrystusie, czyli gdy chrystologia staje się przypadkiem antropologii. Jeśli ta 
granica między uprawnioną interpretacją antropologiczną i nieuprawnioną antro-

dania niemieckiego (Jesus der Christus, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1998). Tłumaczenie 
Białeckiego zasługuje zasadniczo na dobrą ocenę, niestety tutaj myśl autora została przez tłumacza 
wręcz odwrócona („ein Zurück hinter das Kerygma” to nie „powrót do kerygmatu”; „die Historie 
kann nicht zur Legitimation des Kerygmas dienen” to coś odwrotnego do „historia nie może się 
legitymować kerygmatem”).

26 Por. W. Kasper, Jesus der Christus, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1998, s. 49.
27 Por. tamże, s. 49.
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pologiczną redukcją zostanie przekroczona, wówczas demitologizacja w sposób 
dialektyczny zamienia się w swoje przeciwieństwo, wówczas Jezus z Nazaretu sta-
je się mitem człowieka28 . 

Widać zatem, że z dyskusji „Jezus historii – Chrystus wiary”, relacjonowanej 
z wrażliwością na filozoficzny kontekst pytania o odniesienia między Absolutem 
a historią Kasper wyprowadza postulat oparcia się na przekazie historycznym 
– choć jest on dostępny w stopniu mało satysfakcjonującym, podległym rozma-
itym słabościom biegu historii. Sumarycznie rzecz ujmując, argumenty znajduje 
następujące: (1) kościelne wyznanie wiary dysponuje gotowymi formułami. Ale 
one stają się puste, gdy zabraknie w nich treści wynikającej z ziemskiej histo-
rii Jezusa. (2) Chrystologia, której wystarcza sama formuła Wcielenia, jest zbyt 
schematyczna. Misterium paschalne nie ma dla niej już konstytutywnego zna-
czenia, a jedynie stanowi „potwierdzenie boskiej natury”. Tymczasem chodzi nie 
tylko o to, by głosić przyjęcie ludzkiej natury przez Boga, ale by wskazać na kon-
kretne przyjęcie ludzkich dziejów i na (objawiony w zmartwychwstaniu Jezusa) 
początek ich spełnienia. (3) Ponieważ biblijne korzenie ma zarówno chrystologia 
wstępująca, która wyprowadza tożsamość Jezusa z relacji o Jego działaniu i lo-
sie, jak i chrystologia zstępująca, która od wiedzy o tożsamości Jezusa dochodzi 
do interpretacji Jego historii, to należy uznać między nimi istnienie odpowiedniej 
relacji, zamiast je sobie przeciwstawiać. Jednak charakterystyka tej relacji nie 
daje się zamknąć w prostej formule. Materiał do wielowymiarowego namysłu 
nad tym zagadnieniem przynosi właśnie nowożytna filozofia, drążąca problem 
wzajemnego odniesienia Absolutu i historii29. Idąc za tymi postulatami, Kasper 
rozwinie swój wykład chrystologii na uznaniu wzajemnej odpowiedniości chry-
stologii wstępującej i zstępującej. Nie dziwi jednak, że pierwszym jej krokiem 
będzie prezentacja przeprowadzona w schemacie wstępującym („Jezus ziemski” 
i „Chrystus wskrzeszony i wywyższony”), a dopiero potem wykład w duchu 
chrystologii zstępującej, obejmujący już analizę wyznania wiary Kościoła.

Na tle tej koncepcji wykładu chrystologii nietrudno spostrzec, że Joseph 
Ratzinger podąża inną drogą w przedstawieniu tajemnicy Chrystusa. Jej teore-
tycznym założeniom poświęca on miejsce w przedmowie do pierwszego (chro-
nologicznie) tomu Jezus z Nazaretu (Od chrztu w Jordanie do Przemienienia). 
Ze względu na wspomniany już charakter tej pracy nie poświęca kwestii założeń 
tak wiele miejsca jak Kasper. Ale one same, a potem sposób przedstawienia tre-
ści wystarcza dla wyraźnego scharakteryzowania tego stanowiska.

Joseph Ratzinger zauważa, że badania historyczno-krytyczne nad Nowym 
Testamentem (a szerzej nad całą Biblią) przyniosły trudności, szczególnie bo-
leśnie odczuwane przez chrześcijan niezwiązanych z profesjonalną teologią, 

28 Por. tamże, s. 55-56.
29 Por. tamże, s. 43-44.
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a słusznie poszukujących w Biblii źródeł więzi z Jezusem. Obiecywały bowiem 
przybliżenie historycznego obrazu Jezusa, dającego nadzieję na ukazanie praw-
dy o Nim (zasadniczo sugerując niezależność od dogmatu), a ostatecznie zapre-
zentowały wiele możliwych obrazów bez podania kryteriów ich rozróżniania 
i sprowokowały wrażenie niedostępności wystarczającego materiału historycz-
nego. Poszukiwanie Jezusa historii zamiast przybliżyć do prawdy, przyniosło 
niepewność. Ratzinger – podobnie jak Kasper – pisze o odkryciu ideologicznych 
presupozycji w badaniach historycznych nad Jezusem. Zwraca uwagę na ogra-
niczenie badań historycznych polegających na niemożności otwarcia na to, co 
w Ewangelii historię (a raczej jej pojmowanie w ramach badań historycznych) 
przekracza30. Równocześnie Ratzinger podkreśla, że badania historyczne nad 
Biblią są nieodzowne dla egzegezy (i ostatecznie całej teologii). Wynika to pro-
sto z faktu Wcielenia Słowa: „Bóg rzeczywiście wkroczył w realną historię”31 . 
Konieczną, ale niewystarczającą dla egzegezy metodę historyczno-krytyczną 
trzeba uzupełnić – pisze dalej Ratzinger – o proces „egzegezy kanonicznej”. 
W niej zaś najważniejszym pryncypium jest odczytywanie tekstów biblijnych 
w świetle całej nauki Biblii. Co, więcej, jej założeniem jest wewnętrzna jed-
ność Biblii – pojmowana oczywiście z perspektywy treściowo-teologicznej, 
a nie historycznej czy literackiej. Taką egzegezę wskazuje Vaticanum II, ucząc 
o jedności Pisma i rozszerzając to kryterium jedności na zgodność z Tradycją 
i na analogię wiary32. To przekonanie płynące z wiary prowadzi Ratzingera osta-
tecznie do prostego w swym brzmieniu wyznania: „ufam Ewangeliom”33, które 
najkrócej wyraża jego stanowisko w dyskusji o roli badań historycznych nad 
Biblią. Są one konieczne, stanowią element egzegezy kanonicznej, ale stale trze-
ba przyjmować, że ich rezultaty są wewnętrznie otwarte „na coś większego”34 . 
Owo „więcej” stanowi tajemnicę Boga przychodzącego do świata, ale też mieści 
w sobie zasadę jedności Pisma, której sama analiza historyczna nie jest w stanie 
zidentyfikować. 

Przytoczmy na koniec tego krótkiego omówienia jeden fragment Przedmo-
wy, który zbiera kilka wątków:

[...] książkę tę napisałem nie przeciwko współczesnej egzegezie, lecz z poczu-
ciem wielkiej wdzięczności za to wszystko, co nam dała i co nadal daje. Ukazała 
nam ona wiele materiałów i nowych interpretacji, dzięki którym postać Jezusa 
uobecniła się z taką żywotnością i głębią, jakiej przed paroma dziesiątkami lat nie 
mogliśmy sobie nawet wyobrazić. Spróbowałem tylko, oprócz interpretacji histo-

30 Por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, w: JROO, t. VI, 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2012-, s. 119-121.

31 Por. tamże, s. 122.
32 Por. tamże, s. 124-125.
33 Por. tamże, s. 126.
34 Por. tamże, s. 127.
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ryczno-krytycznej, zastosować nowe spojrzenie metodologiczne, które umożliwia 
właściwą teologiczną interpretację Biblii, a postulując oczywiście wiarę, absolut-
nie nie rezygnuje – nie powinno zresztą tego czynić – z traktowania historii z całą 
powagą.35 

W podobny sposób wyraża się Benedykt XVI w przedmowie do kolejnego 
tomu swego dzieła. Podkreślmy tylko krótko, że – zapewne w odpowiedzi na 
rozbudzoną dyskusję po ukazaniu się pierwszego tomu – potwierdza, że stara się 
o połączenie „hermeneutyki historycznej” i „hermeneutyki wiary”, idąc drogą 
wyznaczoną przez Konstytucję Dei Verbum. I dodaje, że jego dzieło stanowi 
pierwszy krok w tym kierunku: krok „właściwy”, ale pozostawiający pole dla 
dalszych prób36 .

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Spróbujmy porównać ze sobą przyjęte przez obu autorów założenia wykładu 
chrystologicznego, odnoszące się do sporu „Absolut – historia”, czy też inaczej 
sporu o znaczenie w teologii tego, co historyczne. Jak widać, obydwaj zgadza-
ją się co do ograniczeń metody historyczno-krytycznej. Jednakowo widzą ich 
źródła, tkwiące w założeniach metodologicznych i w niemożności uniknięcia 
ideologizacji. W ramach tej metody działanie Boga nie podlega weryfikacji. 
Równocześnie obaj autorzy zgadzają się co do wagi historii jako miejsca Obja-
wienia Boga i zbawienia. Z tego wynika konieczność badania materiału histo-
rycznego, ale badacze niejednakowo oceniają wartość tychże badań. Dla Kaspe-
ra nie ma innej drogi do odkrycia prawdy objawiającego się Boga jak poznanie 
dziejów. Badania historyczno-krytyczne zawężają, co prawda, ogląd dziejów, 
szerzej widzianych z perspektywy wiary. Ale wiara i poznanie Boga budują się 
przez cierpliwe odczytywanie historii i jej interpretację, która wciąż jest w dro-
dze, to znaczy wciąż zmaga się z fragmentami i pracuje nad własnym punktem 
podparcia. Ratzinger mówiąc o historii, tak samo nawiązuje do rezultatów ba-
dań historycznych, ale mocno przypomina o niewystarczalności metody histo-
ryczno-krytycznej. W ten sposób silnie wybrzmiewa teza, że istnieje ścieżka, 
która przezwycięża tę aporię: już posiadamy klucz do odczytywania Objawie-
nia w dziejach świata, do rozumienia poszczególnych fragmentów tych dziejów 
(i fragmentów Pisma, warstw Tradycji itd.). Jest nią wewnętrzna jedność Biblii 

35 Tamże, s. 127-128.
36 Por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania, s. 381-

384 . 
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– a szerzej: Tradycji. Stanowisko Kaspera każe zapytać w takim miejscu: skąd 
posiedliśmy taki klucz? Czy nie dostarczyło nam go samo badanie historii? I czy 
w związku z tym nie podlega on procesowi historycznemu: otwartej debacie, 
nowym pytaniom, pogłębianej weryfikacji?

Widać jak spotykają się tu zapatrywania obu autorów z omawianym wcześ-
niej obszarem debaty o charakterze fundamentalnym. Ratzinger stawia na pierw-
szym miejscu logos (Logos), sens, który ujawnia się w biegu historii. Z wolna 
go odczytujemy w historii, ale proces rozpoznania go domaga się innej pomocy. 
Okazuje się, że dysponujemy takimi pierwotnymi ideami, które pozwalają nam na 
spójne odczytywanie Bożego przekazu w historii. Ratzinger wskaże na nieprzy-
padkowość spotkania chrześcijaństwa z filozofią helleńską (to też interpretacja 
biegu historii!), by powiedzieć, że ta filozofia dała nam do ręki narzędzia, dzięki 
którym możemy poradzić sobie z fragmentarycznością historii. Skoro wiemy, że 
logos jest przed bytem, sens przed historią, to w porządku poznania nie jesteśmy 
już bezradni. Nawet jeśli do idei dochodzimy w żmudnym procesie kontaktowa-
nia się z historią, to ostatecznie pewność co do niej nie wynika z poznania histo-
rycznego; nie jest wytworzona w procesie abstrakcji, ale jest dana ponad historią .

Kasper, nazywając wprost ten punkt widzenia Ratzingera idealizmem, uzna-
je pierwszeństwo czy raczej jedyność historii w procesie przyjmowania Bożego 
Objawienia. Nie tylko godzi się na niewystarczalność poszukiwań w interpretacji 
historii, ale uznaje ich konstytutywną prawomocność. Dlatego odwołuje się do 
Krzyża Chrystusa jako znaku istnienia prawdy Boga w historii: ewidencja Bożego 
objawienia zbawczej miłości pozostaje zakryta, a staje się dostępna tylko częścio-
wo przez uprzednią wiarę. Tak samo dopiero w wierze otwiera się perspektywa 
eschatologicznego spełnienia historii. Przyjmując objawioną prawdę w wierze, 
nie posiadamy jej jeszcze w taki sposób, by historia została przez nas przeniknięta 
w sposób doskonały. Wobec tajemnicy Jezusa oznacza to, że historyczne świade-
ctwa o Nim pozostaną zawsze zadaniem interpretacyjnym. Spór o Jezusa nie musi 
toczyć się tylko „na zewnątrz”. On należy do dobra samego przekazu wiary .

Znamienne jest, że obydwaj teolodzy zwracają uwagę na konieczność udo-
stępnienia tajemnicy Jezusa współczesnemu człowiekowi. Ratzinger pisze, że 
Jezus historii jest – z powodu ograniczeń metody historyczno-krytycznej – nie-
dostępny dla poszukiwania osobowej więzi z nim dzisiaj. Należy do minionej 
historii. Do tego dochodzi problem niespójnego obrazu przychodzącego z ba-
dań historycznych. Dopiero egzegeza kanoniczna pozwala dostrzec w Nim Pana 
obecnego dzisiaj w dziejach, postrzeganego w spójny sposób. Kasper natomiast 
podkreśla, że związanie obrazu Jezusa z kategoriami filozofii greckiej oddala Go 
od dzisiejszego człowieka. Cierpliwe odszukiwanie Go w historii i przedstawia-
nie Go i Jego zbawczego znaczenia w kategoriach umysłowości każdorazowo 
współczesnej byłoby więc właściwą drogą. Nawet jeśli wiąże się to z „krzy-
żowaniem” wyobrażeń, niepełnym poznaniem: droga człowieka przez historię 
nie zna skrótów, nawet gdy prześwietlona jest wiarą. Widać więc, że w sporze 
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o przeciwnych biegunach mogą pojawiać się z obu stron podobne zarzuty i róż-
ne uzasadnienia poprawności własnej ścieżki myślowej. 

Czy spór tego typu jest rozwiązywalny? Stojący u jego początków dylemat 
Lessinga Ratzinger określił mianem kwadratury koła. Wskazał tym samym, że 
chodzi o problem, który traktujemy jako szczególny przypadek koła hermeneu-
tycznego, wskazującego na zamknięty lub spiralny charakter procesu rozumie-
nia. Domaga się on tym samym trwałej debaty. Najbliższy rozwiązania jest on 
wówczas, gdy znajduje się w stanie dynamicznej równowagi. Skrajne pozycje 
wyjściowe: „tylko idea”, „tylko historia” są nie do przyjęcia. Jak można było 
zobaczyć, analizowani teologowie dystansują się od tak prostych skrajności, 
a mimo to zajmują stanowiska odmienne.

PERSPEKTYWY BADAWCZE

Zagadnienie przedstawione w zarysie i na bardzo wąskim materiale jest ot-
warte na szerszą charakterystykę i dyskusję. Warto wykorzystać dla pogłębienia 
refleksji teologicznej fakt, że dwaj współcześni, znani i w istocie w najwyższym 
stopniu wpływowi teolodzy prowadzą wielowątkowy spór. Już krótko zaznaczy-
liśmy, że omawianą tu odmienność stanowisk w kwestii relacji między Absolu-
tem a historią wypada przeanalizować pod kątem jej obecności we wczesnych 
pracach naukowych Waltera Kaspera i Josepha Ratzingera. A dalej otwiera się 
pole analiz, które tu ograniczyliśmy do chrystologii – i to jedynie jej założeń. 
Tylko zalążkowo pojawiła się intuicja, że ta podstawowa różnica stanowisk ma 
istotne znaczenie dla rozumienia i prezentacji eschatologii. Podobne intuicje 
można skierować w stronę eklezjologii, a być może innych jeszcze traktatów 
regionalnych dogmatyki. Wówczas może się okazać, jak daleko sięgają konse-
kwencje zajęcia stanowiska wobec dylematu Lessinga. Zaś wiedza o źródłach 
różnic może pomóc nie tyle je likwidować, co zrozumieć wartość równoczesne-
go trwania tych odmiennych projektów bez możliwości ich ostatecznego spro-
wadzenia do jednoczącej syntezy.

Poznanie Boga w historii: 
Debata między Josephem Ratzingerem a Walterem Kasperem 

 
Streszczenie

Pytanie Lessinga o poznawalność Boga (Absolutu) w historii stanowi trwałe wy-
zwanie dla nowożytnej teologii. W artykule zestawiono ze sobą poglądy na ten temat 
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zaprezentowane przez Josepha Ratzingera i Waltera Kaspera. Zauważono wyraźną 
różnicę: Kasper zdecydowanie udziela pierwszeństwa historii i w niej Objawieniu, 
a Ratzinger kładzie akcent na pierwszeństwo idei Boga, w świetle której interpretuje 
Objawienie i historię. Wyłaniają się tu dwa różne typy teologii. Przejawiają się one 
w odmiennych sposobach przedstawienia chrystologii. Pierwszy wychodzi od histo-
rycznego świadectwa o Jezusie i na tej podstawie stara się o zbudowanie spójnego 
obrazu tożsamości wcielonego Syna Bożego. Drugi wychodzi z – płynącego z koś-
cielnej wiary – założenia o jedności Pisma i przedstawia w tym świetle świadectwo 
Ewangelii o Jezusie. Zostaje postawiona teza, że oba te typy teologii potrzebują siebie 
nawzajem, choć nie można ich zharmonizować ze sobą.

Słowa kluczowe:  teologia historii, Walter Kasper, Joseph Ratzinger.

Knowing God in History:  
The Discussion between Joseph Ratzinger and Walter Kasper 

 
Summary

Lessing’s question about knowing God (the Absolute) in history has been a con-
stant challenge for modern theology. The article collates views of Joseph Ratzinger 
and Walter Kasper on this subject. A clear difference was noticed: Kasper decidedly 
gives priority to history and revelation in it, whereas Ratzinger puts stress on the idea 
of the priority of God and in its light interprets revelation and history. Two different 
types of theology emerge here. They manifest themselves in different ways of present-
ing Christology. The former originates from the historical witness to Jesus and on this 
basis strives to construct a coherent picture of the incarnated Son of God’s identity. 
The latter originates from – resulting from the Church’s faith – an assumption about 
the unity of the Scripture and presents in this light the witness of the Gospel to Jesus. 
A thesis is proposed that both types of theology need each other, although it is not 
possible to harmonize them.

Keywords:  theology of history, Walter Kasper, Joseph Ratzinger.

Erkenntnis Gottes in der Geschichte: 
Eine Debatte zwischen Joseph Ratzinger und Walter Kasper 

 
Zusammenfassung

Die Frage Lessings nach der Möglichkeit der Erkenntnis Gottes (des Absoluten) 
in der Geschichte stellt eine dauernde Herausforderung für die neuzeitliche Theologie 
dar. Der Artikel setzt sich mit den Ansichten von Joseph Ratzinger und Walter Kasper 
auseinander. Eine deutliche Differenz wurde sichtbar: während Kasper den Vorrang 
dezidiert der Geschichte und in ihr – der Offenbarung überlässt, akzentuiert Ratzinger 
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den Vorrang der Gottesidee, im Lichte derer er die Offenbarung und die Geschich-
te interpretiert. Zwei verschiedene Typen der Theologie werden sichtbar, die sich in 
zwei unterschiedlichen Darstellungen der Christologie äußern. Der erste geht vom 
historischen Zeugnis über Jesus aus und versucht auf dieser Grundlage ein kohärentes 
Bild der Identität des fleischgewordenen Sohnes Gottes zu entwerfen. Der zweite geht 
von der aus dem kirchlichen Glauben resultierenden Grundannahme der Einheit der 
Schrift aus und stellt in diesem Licht das Zeugnis des Evangeliums über Jesus dar. Es 
wurde eine These formuliert, dass diese beiden Typen der Theologie einander brau-
chen, obwohl sie sich nicht miteinander harmonisieren lassen.        

Schlüsselworte:  Theologie der Geschichte, Walter Kasper, Joseph Ratzinger.
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La cristología católica sufrió un claro giro antioqueno a partir de la segunda 
mitad del siglo pasado con el fin de superar lo que el teólogo alemán K. Rahner 
denominó como “monofisismo ortodoxo” en su artículo sobre Calcedonia con 
ocasión del 1500º aniversario del mismo. Para ello se proponía la recuperación 
de un “calcedonismo estricto” frente a las lecturas neocalcedonenses del Conci-
lio del 451; dicho de otro modo, pasar del modelo “descendente” (intuición ale-
jandrina) al modelo “ascendente” (intuición antioquena) prevaleciendo, así, en 
la reflexión la defensa de la integridad de las naturalezas frente a la unidad onto-
lógica del sujeto agente 1. Sin embargo, llama poderosamente la atención que dos 
teólogos coetáneos del gran pensador jesuita propusieran, por el contrario, tomar 
como camino de renovación cristológica reasumir la intuición neocalcedionense 
en su relectura del Concilio de Calcedonia. Nos estamos refiriendo a H. U. Von 
Balthasar y J. Ratzinger2. La necesidad de tomar en consideración la reflexión 
cristológica después de Calcedonia, concretamente bajo el horizonte de los con-
cilios posteriores  II y III de Constantinopla y el Sínodo de Letrán (649)3, ha 

1 Cf. K. Rahner, Problemas actuales de cristología, en: ET, 1, Madrid: Taurus 1961, s. 169-222.
2 Pensar la totalidad del misterio ontológico de la persona de Jesucristo desde la relación Padre 

– Hijo constituye para H. U. Von Balthasar el fundamento de su interpretación neocalcedonense del 
dogma de Calcedonia. Cf. W. Löser, Gehorsam bis zum Tod. Die Theologie der Kenosis im Denken 
Hans Urs von Balthasar, IKaZ (2015), s. 253s. Ésta es la misma perspectiva que encontramos desde 
el principio en la cristología de J. Ratzinger. Cf. H. Spaemann (ed.), Wer ist Jesus von Nazareth für 
mich? 100 zeitgenössische Zeugnisse, München: Kösel-Verlag 1973, s. 23. Una relectura contem-
poránea en clave neocalcedonense de Calcedonia desde la filosofía del sujeto y de la persona nos la 
ofrece G. Essen, Die Freiheit Jesu . Der Neuchalkedonische Enhypostasiebegriff im Horizont neu-
zeitlicher Subjekt- und Personphilosophie, Regensburg: Pustet 2001. Sus puntos de encuentro con la 
lectura neocalcedonense de J. Ratzinger los subraya el mismo autor en Id., Die Personidentität Jesu 
Christi mit dem Ewigen Sohn Gottes, IKaZ 41 (2012), s. 80-103. 

3 Cf. J. Vogt, Konzilsjubiläen im Jahre 1981, AHC 14 (1982), s. 257-270; Ch. Schönborn, 681-
1981: Ein vergessenes Konzilsjubiläum-eine versäumte ökumenische Chance, FZPhTh 29 (1982), 



90 RAÚL OROZCO RUANO 

sido puesto de manifiesto en este último tiempo también por teólogos que se han 
dedicado al estudio de la aportación real de Máximo el Confesor a la cristología4 . 
Significativamente, tanto en von Balthasar como en Ratzinger ocupa la cristolo-
gía de Máximo el Confesor un papel decisivo5. En este artículo nos dedicaremos 
únicamente a presentar la propuesta del papa teólogo. Por otra parte, Ratzinger 
pretende, con ello, responder a lo que considera que es el verdadero peligro ac-
tual en la teología contemporánea. Frente a la tesis de J. A. Jungmann, K. Adam, 
K. Rahner y F. X. Arnold, que denunciaron un monofisismo fáctico de los fieles, 
Ratzinger mantiene la reaparición de un nuevo nestorianismo (y arrianismo6) en 
la cristología contemporánea como el verdadero peligro a combatir7 .

El presente artículo estará dividido principalmente en dos partes. En primer 
lugar se expondrá sintéticamente la discusión poscalcedonense, centrándonos, 
concretamente en la aparición de la corriente teológica del neocalcedonismo y 
en la aportación cristológica de Máximo Confesor; para desde ahí abordar la 
lectura neocalcedonense y maximiana que J. Ratzinger enuncia en la tesis sexta 
de su obra Miremos al traspasado8, y que desarrollará más tarde en el capítulo 
dedicado a Getsemaní en su trilogía Jesús de Nazaret9 .

s. 157-174; B. Sesboüé-J. Wolinski, Historia de los dogmas, 1: El Dios de la salvación, Salaman-
ca: Sígueme 1995, s. 334-335.345; L. F. Ladaria, Jesucristo, salvación de todos, Madrid: San Pa-
blo 2007, s. 21-26; G. Uríbarri, La singular humanidad de Jesucristo, Madrid: San Pablo 2008, 
s . 107 .113 .

4 En la recuperación de Máximo el Confesor han jugado un papel fundamental los trabajos 
científicos que sobre Máximo fueron dirigidos por el dominico francés M. J. Le Guillou. Cf. R. 
Orozco Ruano, La obediencia pascual del Hijo hecho siervo, en: G. Richi (ed.), Confesar el misterio 
del Padre, Madrid: Universidad San Dámaso 2015, s. 270. Este mismo reconocimiento se lo brinda 
Ratzinger al teólogo francés en J. Ratzinger, „Jesucristo, hoy”, en: Id., Un canto nuevo para el 
Señor, Salamanca: Sígueme 2011, s. 17.

5 El teólogo suizo dedicó una de sus obras más importantes al estudio de la teología de Máx-
imo. Cf. H. U. Von Balthasar, Kosmische Liturgie. Das Weltbild Maximus’ des Bekenners, Trier: 
Johannes-Verlag 1988.

6 Con respecto a la actualidad de Arrio en el pensamiento moderno cf. J. Ratzinger, El Dios de 
los cristianos. Meditaciones, Salamanca: Sígueme2 2009, s. 90s. 

7 Cf. J. Ratzinger, „Jesucristo, hoy”, s. 18s. Cf. Ibíd. 34. La reaparición de un nuevo nesto-
rianismo en la cristología contemporánea ha sido subrayado también por G. Uríbarri, La singular 
humanidad de Jesucristo. El tema mayor de la cristología contemporánea, Madrid: San Pablo 2008. 

8 J. Ratzinger, Miremos al Traspasado, Santa Fe-Argentina: Ediciones San Juan 2007. En sus 
obras completas aparecen estas 7 tesis recogidas en el segundo volumen de los dos dedicados a su 
cristología espiritual. Cf. J. Ratzinger, Gesammelte Schriften. Beiträge zur Christologie, 6/2, Frei-
burg-Basel-Wien: Herder 2013, s. 691-718.

9 J. Ratzinger, Obras completas, VI/1. Jesús de Nazaret. Escritos de cristología, Madrid: Bi-
blioteca de Autores Cristianos 2015, s. 497-512. 
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1. EL PERIODO POSCALCEDONENSE Y LA APARICIÓN DE LA  
VIA MEDIA O NEOCALCEDONISMO Y MÁXIMO EL CONFESOR10

A. LA IMPORTANCIA TEOLÓGICA DEL PERIODO POSCALCEDONENSE

El significado del momento histórico que se sigue al Concilio de Calcedonia 
y que se extiende hasta el Concilio III  de Constantinopla, consiste en determinar 
algo que Calcedonia ya había insinuado y que se irá precisando progresivamente 
hasta el  681: la perfección de la humanidad de Cristo contra el monofisismo 
gracias a una mayor profundización en la distinción real entre los conceptos 
naturaleza e hipóstasis/persona11, y a la que se dedicaron denodadamente los 
padres en el periodo posconciliar12. De este modo se pondrá de manifiesto que 
la verdad de la humanidad de Cristo no consiste simplemente en afirmar que se 
haya asumido en abstracto la naturaleza humana completa, es decir, un cuerpo y 
un alma racional, sino en asegurar su completa solidaridad con nuestra situación 
real a través de un despojamiento real o kénosis13, cómo ya había afirmado an-
teriormente el papa León en su Tomus ad Flavianum14; es decir, “el alejandrino 
Logos cósmico, con su huella  prevalentemente oriental, va adquiriendo cada 
vez más rasgos humanos y evangélicos”15 .

Ahora bien, esto no excluye que el poscalcedonismo sea un periodo teoló-
gico determinado todavía en su reflexión cristológica por las tensiones entre la 
teología de inspiración alejandrina y aquella de inspiración antioquena, ya que 
aun cuando el Concilio de Calcedonia pueda ser considerado como el resultado 
o síntesis de las tres corrientes teológicas existentes entonces en el orbe cristiano 
– la alejandrina con su defensa de la unidad personal del sujeto en su existencia 
concreta, la antioquena en pro de la plenitud de la naturaleza autónoma y activa 
del hombre Jesús y la latina con su propuesta de solidaridad recíproca de Dios 
con el hombre y del hombre con Dios – no es menos cierto que dicha síntesis no 
consiguió traer la paz a la cristiandad. 

Por tanto, el periodo inmediatamente posterior a Calcedonia vuelve a estar 
marcado por el enfrentamiento teológico entre los heraldos de la unidad personal 

10 Sobre este tema nos hemos dedicado detenidamente en R. Orozco Ruano, Jesucristo, Dios 
con nosotros ¿Cómo puede ser un hombre el Hijo de Dios?, Salamanca: Sígueme 2016, s. 85-230.

11 Cf. G. Bausenhart, „In allem uns gleich außer der Sünde”. Studien zum Beitrag Maximus’ 
des Bekenners zur altkirchlichen Christologie, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1992, s. 86.

12 Cf. A. Basdekis, Die Christologie des Leontius von Jerusalem. Seine Logoslehre, Münster: 
o.O., Selbstverlag 1973, s. 1s.

13 Cf. L. F. Ladaria, Jesucristo, salvación de todos, s. 19-21.
14 Cf. DH 294.
15 H. U. von Balthasar, Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner, Einsiedeln: Johannes Ver-

lag31988, s. 204.
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(monofisitas verbales o severianos16) y los defensores de la distinción real de las 
naturalezas en la persona de Jesucristo (difisitas o calcedonenses estrictos)17 . La 
reaparición de estas disputas pone nuevamente de manifiesto que el acuerdo al 
que se había llegado representaba más una solución formal que sustancial18. Por 
ello, sin negar la aportación real de Calcedonia, sino presuponiéndola, se entien-
de que debido a su sobriedad y a la falta real de una base metafísica desde donde 
poder explicar tanto el estatuto ontológico del concepto hipóstasis como el de 
la fórmula e3nwsij kaq’ u9po/stasin, los s. V y VI estén dedicados cristológica-
mente a buscar la explicación filosófico-teológica necesaria para poder aclarar 
el cómo de dicha unidad sin que ella suponga un agravio para la diversidad19 . 
La respuesta sólo será posible respondiendo a la pregunta fundamental que con-
siste en resolver la especificidad del momento personal, hipostático frente a lo 
físico20. Nuevamente será la fe la que motive dicho cambio sustancial en ciertas 
categorías o conceptos filosóficos, como es en este caso el concepto de persona21 .

B. LA APARICIÓN DE LA VÍA MEDIA O NEOCALCEDONISMO

El surgimiento de la vía media o neocalcedonismo se entiende sólo en el 
marco de los enfrentamientos teológicos poscalcedonenses entre los heraldos 
de la unidad personal (monofisitas verbales o severianos) y los defensores de la 
distinción real de las naturalezas en la persona de Jesucristo (difisitas o calce-
donenses estrictos) 22, ya que para el nuevo monofisismo la fórmula e)n du/o fu/
sesin de Calcedonia representaba una canonización inadmisible de la doctrina 
nestoriana23, traicionando así la enseñanza tradicional de Cirilo sobre la mi/a fu/

16 A diferencia del monofisismo de Eutiques, donde la unión en Cristo tiene como consecuencia 
la aparición de un tertium quid, el monofisismo verbal poscalcedonense intenta expresar por medio 
de la fórmula ciriliana mi/a fu/sij tou= Qeou Lo/gou  sesarkwme/nh  el carácter sustancial de la 
unidad en Cristo, sin que esto signifique una negación de la integridad de ambas naturalezas humana 
y divina después de dicha unión. 

17 Cf. A. Grillmeier – Th. Hainthaler, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, 2/2: Die Kir-
che von Konstantinople im 6. Jahrhundert, Freiburg-Basel-Wien: Herder 2004, s. 20-185; C. Dell’ 
Osso, Il calcedonismo. Leonzio di Bisanzio, Roma: VivereIn 2003, s. 112-122. 

18 Cf. M. Simonetti, Il Cristo, 2: Testi Teologici e spirituali in lingua greca dal IV al VIII secolo, 
Milano: Mondadori3 1995, s. 350-351.

19 Cf. G. Bausenhart, Im allem uns gleich ausser der Sünde, s. 89; K. H. Menke, Jesus ist Gott 
der Sohn. Denkformen und Brennpunkte der Christologie, Regensburg: Pustet 2008, s. 262s.

20 Cf. F. Heinzer, Gottes Sohn als Mensch. Die Struktur des Menschseins Christi bei Maximus 
Confessor, Fribourg: Universitatsverlag Freiburg Schweiz 1980, s. 59.

21 Cf. H. U. von Balthasar, Kosmische Liturgie, s. 209.
22 Para una mayor profundización en la oposición monofisita al Concilio de Calcedonia cf. R. 

Orozco Ruano, Jesucristo, Dios con nosotros, s. 94-101.
23 Cf. ACO IV, 2, 173s.



 UNA SOLA «VOLUNTAD DE LA PERSONA» EN CRISTO SEGÚN J. RATZINGER 93

sij tou= Qeou= Lo/gou sesarkwme/nh con respecto a la unidad sustancial de 
la palabra de Dios hecha carne24. Estas disputas se veían favorecidas, además, 
por un cisma de lenguaje. Ambas facciones partían de un principio común: ou)k 
e1sti fu/sij a)nupo/statoj-ou)k e1sti u(po/stasij a)nou/sioj25 . De este modo, 
mientras que para unos la fórmula mi/a fu/sij representaba la reaparición del 
monofisismo eutiquiano, sin tomar en consideración el origen ciriliano de la 
misma y su equivalencia con la fórmula mi/a u(po/stasij, para los otros la defi-
nición e)n du/o fu/sesin  equivalía a la consagración del nestorianismo al no poder 
comprender desde su esquema mental una distinción real y sustancial entre na-
turaleza e hipóstasis26. Por ello, se abre, así, un periodo de un verdadero enrique-
cimiento cultural y de progreso en la comprensión del concepto de persona, en 
cuanto singularidad o sujeto, con una progresiva desvinculación de la doctrina 
de los capadocios, donde u(po/stasij y pro/swpon  representan por el contrario 
la determinación “quiditativa” de un ser concreto27. Dicha especificidad de lo 
personal-hipostático frente a lo físico permitirá a su vez la aparición de una ratio 
personalis de la unión que ayude a superar la aporía cristológica de una e$nwsij 
en Cristo como síntesis natural.

A esta tarea se dedicará principalmente el “neocalcedonismo” con el fin de 
reconciliar las dos corrientes teológicas enfrentadas.  Ya A. von Harnack de-
nominó a esta nueva escuela teológica como “Vermittlungstheologie” (teología 
de mediación)28. Esta teología de mediación o via media, obtendrá incluso un 
“moderado” reconocimiento magisterial en el Concilio II de Constantinopla29 . 
De este modo, se puede decir que el Neocalcedonismo constituye el momento 
cumbre de la discusión poscalcedonense, al ser el contexto teológico donde se 
terminará de desarrollar la teoría de la unión hipostática y de la enhipostatización 
de la naturaleza humana en una única persona divina del Logos30, y cuya trascen-
dencia en la historia de la cristología no precisa ser demostrada31 .

El carácter mediático de la teología neocalcedonense aparece claramente en 
la definición de Simonetti: 

24 Cf. F. Carcione, La ricezione ecclesiale del Concilio di Calcedonia in Oriente tra V e VI 
secolo, en: A. Ducay (ed.), Il Concilio di Calcedonia 1550 anni dopo, Città del Vaticano: Libreria 
Editrice Vaticana 2003, s. 61-62. 

25 Cf. G. Bausenhart, Im allem uns gleich ausser der Sünde, s. 89.
26 Cf. P. Allen, Monophysiten, en: TRE 23, Berlin-New York: Walter de Gruzter 1994, s. 219.
27 Cf. G. Essen, Die Freiheit Jesu, s. 32.
28 Cf. A. von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte 2/1, Tübingen: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft5 1931, s. 414-424; A. Grillmeier, Der Neu-Chalkedonismus, en: Id., Mit ihm und in 
ihm. Christologische Forschungen und Perspeltive, Freiburg-Basel-Wien: Herder 1975, s. 381; Id., 
Jesus der Christus im Glauben der Kirche, 2/1, s. 15.

29 Cf. A. Grillmeier-Th. Hainthaler, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, 2/2, s. 483.
30 Cf. G. Uríbarri, La gramática de los seis primeros concilios ecuménicos, „Gregorianum” 91 

(2010), s. 247s.
31 Cf. P. Gray, Neuchalkedonismus, TRE 24, s. 290. 
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Con este término los estudiosos modernos definen la tendencia cristológica que 
integra la fórmula calcedonense (dos naturalezas unidas en una hipóstasis) con el 
Unus de Trinitate passus est de los monjes escitas y con los 12 anatemas cirilianos, 
para hacer más sólida la unidad de las dos naturalezas en el intento de amortiguar 
la hostilidad de los monofisitas. Esta tendencia teológica se afirmó por influjo del 
cambio de opición doctrinal favorecido por la política del Henotikón de Zenón, en 
la 1ª mitad del siglo VI y fue favorecida activamente por Justiniano32 .

En ella se nos ofrece ya la clave hermenéutica para comprender este nuevo 
fenómeno teológico, es decir, su carácter inclusivista, y, por tanto, ecuménico. 
A diferencia de los intentos anteriores, la pretensión de los neocalcedonenses es 
mostrar la compatibilidad teológica entre Calcedonia y la teología monofisita se-
veriana. Se pretende resolver el problema teológico del poscalcedonismo, es de-
cir, restablecer la unidad de contenidos en la diversidad terminológica. El punto 
de partida de la nueva propuesta teológica es el convencimiento de la ortodoxia 
tanto de la fórmula calcedonense “e)n du/o fu/sesin” como de la fórmula ciriliana 
“mi/a fu/sij tou= qeou= lo/gou sesarkwme/nh”. Por ello, F. Carcione emparenta el 
neocalcedonismo no con un “calcedonismo integralista”, sino con el “calcedo-
nismo integrato”33. El valor que se le debe atribuir a esta nueva escuela reside en 
su aportación real a la elaboración del concepto de persona34 .

En este periodo poscalcedonense dominado doctrinalmente por el neocalce-
donismo destacan  fundamentalmente cuatro figuras teológicas decisivas: Juan 
de Cesarea, Leoncio de Bizancio y Leoncio de Jerusalén, para concluir con la 
aportación irrefutable de Máximo el Confesor35. La aportación concreta de estos 
autores a la teología será la aparición de un incipiente concepto de hipóstasis/
persona en el que la hipóstasis no será ya reducida a un mero “ser según cada 
uno” (kaq’ e3kaston ei]nai), sino que además se utilizará como sinónimo de “ser 
en sí” (kaq’ e(auto_ ei]nai), hasta llegar incluso a los albores de la comprensión 
moderna de persona como autodeterminación (h( au)tecou/sioj ki/nhsij)36. Jus-
tamente es en el marco de este proceso de desvincular la persona de un concepto 

32 M. Simonetti, Neocalcedonismo, en: DPAC 2, s. 2354.
33 Cf. F. Carcione, La ricezione ecclesiale del Concilio di Calcedonia, s. 69. 74. Dicha dis-

tinción aparece ya en su artículo Id., Enérgheia, Thélema e Theokínetos nella lettera di Sergio, 
patriarca di Constantinopoli, a papa Onorio Primo, OrChrP 51 (1985), s. 264.

34 Cf. A. Milano, Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo 
antico, Roma: Edizioni Dehoniane Bologna2 1996, s. 173. Un apelo a favor de una reformulación 
positiva del término neocalcedonismo por su importancia real en el desarrollo de la formulación 
cristológica de la Encarnación lo encontramos también en: Ph.-M. Margelidon, Les christologies de 
l’assumptus homo et les christologies du Verbe incarné au XXe siècle, Paris: Parole et Silence 2011, 
s . 232s .

35 Neocalcedonenses en sentido estricto fueron sólo Juan el Gramático y Leoncio de Jerusalén.
36 Cf. E. J. Justo, La libertad de la experiencia al concepto, Madrid: Biblioteca de Autores 

Cristianos 2016, s. 30s.
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de hipóstasis como ens physicum concretum desde donde se deben interpretar las 
doctrinas de la unión hipostática y de la enhipostasía37.  Por otra parte, no cabe 
duda que fue gracias a esta nueva escuela  teológica, concretamente a Leoncio 
de Jerusalén, que lejos de ser la unión hipostática el resultado de la unión, la 
precede y la posibilita38 .

C. MÁXIMO EL CONFESOR

Detenernos, concretamente, en la aportación propia de Máximo el Confe-
sor a la recta comprensión del misterio de Cristo, nos ayudará posteriormente 
a entender más profundamente la propuesta de Ratzinger. Para el papa teólogo, 
Máximo representa “la superación decisiva del nestorianismo, que nos aleja del 
misterio de la Trinidad y hace de nuevo prácticamente impenetrable el muro de 
la transcendecia”39. Por otra parte, la importancia teológica de su pensamiento 
reside principalmente en su carácter resolutivo40; pues, junto con el Concilio III 
de Constantinopla (680-681)41, su obra representa la conclusión de un periodo 
de reflexión sobre el misterio de la Encarnación, al tratarse de “la síntesis más 
madura de la cristología poscalcedonense”42 . 

Su refutación antimonotelita constituye un eslabón irremplazable en la pro-
gresiva comprensión eclesial del misterio de la unidad personal en la diferencia 

37 Para una mayor profundización en la teología de Juan el Gramático, Leoncio de Bizancio y 
Leoncio de Jerusalén cf. R. Orozco Ruano, Jesucristo, Dios con nosotros, s. 105-160.

38 Cf. C. Dell’ Osso, Il Calcedonismo, s. 130; A. Grillmeier-Th. Hainthaler, Jesus der Christus 
im Glauben der Kirche, 2/2, s. 295; Id., (O kuriako_j a1nqrwpoj. Eine Studie zu einer christologi-
schen Bezeichnung der Väterzeit, „Trad” 33 (1977), s. 1-63.

39 J. Ratzinger, „Jesucristo, hoy”, s. 34s.
40 Cf. J. Meyendorf, Le Christ dans la théologie byzantine, Paris: Cerf 1969, s. 178; B. Studer, 

Zur Soteriologie der Kirchen Väter, en: HDG 3/2a, Freiburg-Basel-Wien: Herder 1978, s. 213; Id., 
Zur Soteriologie des Maximus Confessor, en: F. Heinzer – Ch. Schönborn (eds.), Maximus Confes-
sor, Fribourg: Universitatsverlag Freiburg Schweiz 1982, s. 239; Ch. Schönborn, El icono de Cristo. 
Una introducción teológica, Madrid: Encuentro 1999, s. 93. Según Balthasar, es justamente en esta 
capacidad sintética donde reside la genialidad de la obra maximiana. Cf. H. U. von Balthasar, Kos-
mische Liturgie, s. 48s.

41 Cf. F. M. Léthel, Théologie de l’agonie du Christ. La Liberté humaine du Fils de Dieu et 
son importance sotériologique mises en lumière par saint Maxime le Confesseur, Paris : Beauchesne 
1979, s. 5.

42 Ch. Schönborn, Gott sandte seinen Sohn. Christologie (Paderborn: Bonifatius 2002), s. 178. 
Cf. F. Heinzer, Die leidende Menschheit Christi als Quelle des Heiles nach Maximus Confessor, 
en: L. Scheffczyk, Christusglaube und Christusverehrung. Neue Zugänge zur Christusfrömmigkeit, 
Aschaffenburg: Pattloch 1982, s. 69.



96 RAÚL OROZCO RUANO 

de naturalezas43 . Ciertamente, su respuesta no se puede entender desvinculada 
de toda la reflexión anterior a él y, por tanto, supone una cierta vinculación con 
la teología neocalcedonense y más concretamente con los dos Leoncios44; sin 
excluir, por ello, su aportación singular a la recta comprensión de la unión hi-
postática45 . 

En su cristología se observa un desplazamiento significativo de lo metafísico 
hacia el plano histórico-dinámico, o sea, hacia el acto mismo de nuestra reden-
ción46, al estar “en primer plano de la consideración no la esencia sino la exis-
tencia de Jesús; no su modo de ser, sino su modo de obrar”47. Con ello, se ofrece, 
igualmente, una aportación decisiva a la erradicación de cualquier posible reduc-
to docetista en la compresión de la persona de Cristo, al considerar la aceptación 
de la pasión en el huerto de Getsemaní no como fruto de la naturaleza divina del 
Logos, sino como obra de una operación y voluntad humanas48. Su obra repre-
senta un retorno al realismo de la humanidad de Jesús49. Por ello, cabe sostener 
que su reflexión cristológica constituye una interiorización del problema de las 
dos naturalezas, en donde “se deberá aclarar no ya la integridad de su humani-
dad, sino más bien la perfección de su ser-hombre”50. La intención del Confesor 

43 En relación a su disputa antimonotelita destacan fundamentalmente sus Opuscula theologica 
et polémica (PG 91, 9A-285B) así como la Disputatio cum Pyrro (PG 91, 288A-353B). Ahora bien, 
de los 27 textos que componen dichos Opuscula no todos están dedicados a la polémica sobre las 
operaciones y voluntades de Cristo, sino que componen un conjunto de escritos breves desde los 
que se abordan distintos temas controvertidos. En relación con la disputa antimonotelita destaca ante 
todo el Op.6, que de todos sus Opuscula es el único dedicado explícitamente al comentario de Mt 
26,39. Igualmente destacan los  Op. 3; Op. 7; Op. 15; Op. 16 y Op. 24, al estar todos ellos relaciona-
dos con el problema de la agonía de Cristo, episodio de la vida de Jesús que ocupa un papel central 
en su defensa del perfectus in humanitate. Igualmente cabe subrayar tanto el Op. 4 como el Op. 20 
que, por ser anteriores al Op. 6 y a su disputa con Pirro, constituyen sus primeras obras antimonote-
litas y, por tanto, pertenecientes al periodo entre el 634 y el 640.

44 Cf. V. Grumel, L’union hypostatique et la comparaison de l’âme et du corps chez Léonce de 
Byzance et Saint Maxime le Confesseur: EO 25 (1926), s. 393-406; H. U. von Balthasar, Kosmische 
Liturgie, s. 205.237-239; C. Dell’ Osso, Il Calcedonismo, s. 134-144. Un texto ejemplar lo encon-
tramos en su Disputatio cum Pyrrho, en donde Máximo no duda en considerar la fórmula ciriliana 
de la mi/a tou= qeou= Lo/gou fu/sij sesarkwme/nh como completamente ortodoxa y compatible 
con el difisismo de Calcedonia. Cf. PG 91, 300C7s. Igualmente, encontramos en su Op. 7 un ejem-
plo, a nuestro parecer, claro de la influencia neocalcedonense en la obra del Confesor. Cf. PG 91, 
88B13-C6. Por ello, su obra ha sido considerada como un intento de „vía media entre el calcedonis-
mo de estricta observancia y el neocalcedonismo”. C. Dell’ Osso, Il Calcedonismo, s. 139. 

45 Cf. J. -Cl. Larchet, Saint Maxime le Confesseur, Paris : Cerf 2003, s. 159. 
46 Cf. B. Studer, Zur Soteriologie des Maximus Confessor, s. 241. 243. 
47 O. González de Cardedal, Cristología, s. 279. Cf. B. Sesboüé – J. Wolinski, Historia de los 

dogmas, 1, s. 336.
48 Cf. F. M. Léthel, Theologie de l’Agonie di Christ, s. 92.
49 Cf. Ch. Schönborn, El icono de Cristo, s. 106.
50 G. Bausenhart, In allem uns gleich ausser der Sünde, s. 165.
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será presentar en Jesucristo ya no sólo a un hombre que actúa como Dios, sino 
a un Dios que ha querido revelarse en un actuar y querer como hombre. 

Ante todo, el Confesor se encuentra ante el reto metafísico-existencial de 
eliminar la oposición irreconciliable entre Dios y el hombre, desde la que partían 
los monoteletas en su objeción soteriológica (argumento moral) contra la doc-
trina de las dos energías o voluntades en orden a garantizar la impecabilidad de 
Jesucristo y, por tanto, nuestra salvación; fundada en una desconfianza radical 
respecto de la libertad humana51. Ahora bien, ¿cómo supera el Confesor esta di-
ficultad? Fundamentalmente, su doctrina se basa en un replanteamiento de la he-
gemonía hipostática a través de la aplicación cristológica del binomio lo/goj-
tro/poj, empleando en la cristología su doctrina antropológica del tro/poj th=j 
u(pa/rcewj como autodeterminación personal del lo/goj th=j fu/sewj 52 . 

Máximo quiere poner de manifiesto que la diferencia entre Jesús y el resto 
de los hombres no radica  in ordine naturae o in ordine essentiae, sino in ordine 
existentiae, es decir, en la singularidad de su tro/poj th=j u(pa/rcewj, mani-
festado desde el comienzo de su existencia humana por la peculiaridad de su 
tro/poj th=j gene/sewj o modo de concepción53. El Confesor está convencido 
que la diferencia no puede residir jamás en el lo/goj th=j fu/sewj; ya que una 
transformación o anomalía en las propiedades o características físicas (lo/goj) 
implicaría una nueva naturaleza, y, por tanto, la negación de una verdadera en-
carnación. Por ello, se ve ante la necesidad de defender que lo humano en Cristo 
no se diferencia en nada con nosotros por lo que respecta a su naturaleza54 .

Ahora bien, y como se pone de manifiesto singularmente por la novedad 
del modo de concepción a)spori/an55, el sujeto de esta naturaleza humana no es 
uno más entre tantos otros, sino radicalmente singular, al ser ésta la naturaleza 
humana del Verbo encarnado. Por ello, aun cuando la naturaleza sea según su  
lo/goj idéntica a la nuestra, el hecho de encontrarse enhipostasiada en el Verbo 
divino, le confiere un tro/poj th=j u(pa/rcewj propio y singular, al consistir el 
tou= pw=j ei]nai tro/poj en la concreción histórico-existencial que la naturaleza 
adquiere a través de la autodeterminación consciente que la hipóstasis-persona 
hace de su propia naturaleza y según su principio esencial propio en los seres 
espirituales/racionales, es decir, según su lo/goj. Nos encontramos, así, ante la 

51 Cf. G. Bausenhart, Einheit als Freiheitsgeschehen, s. 46.
52 En su disputa antimonotelita, Máximo aplicará en el ámbito de la cristología, más concreta-

mente, a la hora de explicar la integridad de la humanidad de Cristo las conclusiones antropológicas 
obtenidas en su disputa anterior contra el origenismo. Cf. G. Bausenhart, In allem uns gleich, 131. 
Con respecto al concepto de tro/poj th=j u(pa/rcewj como autodeterminación personal del lo/goj 
th=j fu/sewj cf. R. Orozco Ruano, Jesucristo, Dios con nosotros, s. 195-203.

53 Cf. Máximo Confesor, op. 4, PG 91, 60C2-7.
54 Cf. Máximo Confesor, op. 4, PG 91, 57D2-60A1-3.
55 Para Máximo, el origen lejos de cambiar la naturaleza manifiesta o especifica la hipóstasis. 

Cf. Ep. 15: PG 91, 549D7-552A5. 
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conservación de la diferencia metafísica entre el “qué” (la naturaleza-logos) y el 
“quién” (persona-modo) incluso después de la unión56 . 

Máximo, en total continuidad con lo afirmado ya en Calcedonia, establece 
como lo/goj th=j oi)konomi/aj el principio metafísico de la co-existencia de la 
diferencia física (e(tero/thj fusikh/) y de la identidad hipostática (u(postatikh_ 
tauto/thj) a la hora de explicar la unión en Cristo57. Por ello, su naturaleza hu-
mana no consistirá en una naturaleza asunta con identidad o singularidad propia 
(tro/poj), sino que su identidad o singularidad se la conferirá el Hijo de Dios 
a través de su encarnación o kénosis58. Pues el Verbo posee su carne del mismo 
modo como posee eternamente la divinidad y, es además lo que constituye su 
diferencia personal con respecto, no sólo a nosotros, sino también intertrinitaria-
mente al Padre y al Espíritu Santo: su ser-Hijo59 . 

Por otra parte, el problema que se presenta fundamentalmente es determinar 
si las operaciones o voluntades pertenecen a la persona o a la naturaleza. El mo-
tivo era también de tipo soteriológico, ya que en el caso de que la voluntad, así 
como las operaciones, se debiesen predicar de la naturaleza y no de la persona, 
sin duda es necesario que al haber asumido Cristo la naturaleza humana, dicha 
humanidad disponga también de una voluntad propia, si no se quiere poner en 
peligro la salvación del hombre60 .

Para Máximo las voluntades se deben predicar de la naturaleza61. Su for-
ma de argumentar es clara: lo que se dice de la cristología se debe poder decir 
igualmente de la Trinidad, al no tratarse en la cristología de otra cosa sino de su 
relación trinitaria con el Padre en su ser-hombre62. Por ello, situar las voluntades 
como propiedades de la persona, significaría trinitariamente incurrir o bien en 
el sabelianismo o bien en el arrianismo, ambas declaradas ya heterodoxas a lo 
largo de las disputas trinitarias precedentes. De este modo, si en la Trinidad la 
voluntad se debía predicar de la única naturaleza, también en la cristología era 
necesario afirmar la existencia de dos voluntades naturales distintas en el Logos 
después de la Encarnación como fruto de su ser Hijo de Dios “en dos naturale-
zas” 63 . 

56 Cf. Máximo Confesor, op. 4, PG 91, 61C.
57 Para Máximo es la identidad hipostática entre la naturaleza divina y la humana la que fun-

damenta su doctrina de la comunicación de los idiomas o perixw/resij. Con respecto a este tema 
cf. L. Thunberg, Microcosm and Mediator, 23-37; F. Heinzer, Gottes Sohn als Mensch, s. 123s; P. 
Piret, Le Christ et la Trinité selon Maxime le Confesseur, Paris: Beauchesne 1983, s. 349-351; P. 
Stemmer, Perichorese. Zur Geschichte eines Begriffs, ABG 27 (1983), s. 19-21; J. -Cl. Larchet, La 
divinisation de l’homme, s. 333-346. 

58 Cf. F. Heinzer, Gottes Sohn als Mensch, s. 130. 
59 Cf. Máximo Confesor, Ep. 15, PG 91, 560A15-B6. 
60 Cf. Máximo Confesor, Disputatio cum Pyrrho, PG 91, 325A.  
61 Cf. Máximo Confesor, Disputatio cum Pyrrho, PG 91, 292B7.
62 Cf. Máximo Confesor, Disputatio cum Pyrrho, PG 91, 348CD.
63 Cf. Máximo Confesor, Disputatio cum Pyrrho, PG 91, 289D4-11.
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En segundo lugar, la distinción lo/goj-tro/poj le ofrece a Máximo la po-
sibilidad de distinguir entre la voluntad natural (qe/lhma fusiko/n) y la voluntad 
gnómica (qe/lhma gnwmiko/n) o personal64, es decir, entre el querer simplemente 
(to_ a(plw=j qe/lein)  como facultad de la naturaleza y el modo de querer (to_ 
pw=j qe/lein) fruto de una autodeterminación de la hipóstasis o persona racio-
nal65. Para Máximo la diferencia entre los seres inteligentes y aquellos que par-
ticipan tan sólo de una vida vegetativa o sensitiva consiste en un movimiento 
autónomamente libre66 .

La consecuencia cristológica es clara: si se afirma que la Encarnación im-
plica necesariamente haber asumido un alma racional, ya que de lo contrario 
se incurriría de nuevo en el apolinarismo, habrá que sostener igualmente que el 
Verbo encarnado dispone de una voluntad humana67, que en su ser-hombre sea el 
principio esencial de su autodeterminación68 .

Máximo entiende por voluntad natural (qe/lhma fusiko/n) la capacidad física 
que el hombre tiene de autodeterminarse al estar dotado de razón. Dicho de otro 
modo, “la autodeterminación según la naturaleza”69:

“Una potencia que tiene por objeto dirigir a la naturaleza hacia lo que es. Todo 
cuanto existe, especialmente si es de naturaleza racional, se ordena naturalmente 
a lo que por naturaleza es y por su propia esencia tiene la capacidad, recibida de 
Dios, de alcanzar cuanto conviene a su propia constitución”70 . 

Ahora bien, la singularidad de la autodeterminación humana del Verbo en-
carnado se debe ante todo a la unión hipostática, es decir, a que su humanidad 
sea la humanidad del Hijo; ya que gracias a la unidad ontológica del único su-
jeto, el Hijo encarnado posee una capacidad de conocimiento distinta del resto 
de los hombres, siendo ella a su vez la que lo imposibilita ontológicamente para 
poder incurrir en el pecado durante este proceso humano de autodeterminación71 . 
Pero, el problema se presenta para la crítica cuando basándose en su singulari-
dad ontológica parece que Máximo niega al ser-hombre de Cristo la capacidad 

64 Cf.  F. M., Léthel, Theologie de l’Agonie du Christ, s. 70s. Esta distinción aparece claramente 
en su Op. 6, presentándola en exacta conformidad con la doctrina de los Padres. Cf. PG 91, 185D5-8.

65 Cf. Máximo Confesor, Disputatio cum Pyrrho, PG 91, 293B10-13.
66 Cf. Máximo Confesor, Disputatio cum Pyrrho, PG 91, 301B2-5.
67 Cf. Máximo Confesor, Op. 16, PG 91, 196B6-11.
68 Máximo Confesor, Disputatio cum Pyrrho, PG 91, 301C3-10.
69 Máximo Confesor, Disputatio cum Pyrrho, PG 91, 324D8s.
70 Máximo Confesor, Op. 16, PG 91, 192B4-9. 
71 Cf. Máximo Confesor, Disputatio cum Pyrrho: PG 91, 309A10-14. Ya en el Op. 1 había afir-

mado explícitamente como el hecho de que la voluntad humana de Dios se encuentre enhipostasida 
en el Verbo de Dios, le confiere un modo de ser caracterizado fundamentalmente por la estabilidad, 
la inmutabilidad y la ausencia de equivocación. Cf. PG 91, 32A6-15. 
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de elección, es decir, el “gnw/mh”72, al tomar como fundamento de su reflexión 
la identificación aristotélica entre ignorancia e imperfección y, por ello, la posi-
bilidad de pecado. La impecabilidad de Jesucristo consiste en un conocimiento 
perfecto, es decir, en acto, excluyendo por ello en el modo humano de conocer 
del Verbo encarnado la búsqueda o la reflexión; modos propios de una humani-
dad todavía imperfecta y sometida al pecado73 . 

2. LA PROPUESTA NEOCALCEDONENSE  
DE J. RATZINGER/BENEDICTO XVI

A. DESDE SU CRISTOLOGÍA ESPIRITUAL

En su obra Miremos al Traspasado formula J. Ratzinger la tesis 6 de su cris-
tología espiritual de la siguiente manera:

Para una correcta comprensión de la unidad interior de teología bíblica y de te-
ología dogmática, de teología y de vida religiosa, la denominada teología neocal-
cedónica, recapitulada en el III Concilio de Constantinopla (680-681), cumple un 
aporte muy importante. Solo a partir de esta teología se abre plenamente el sentido 
del dogma de Calcedonia (451)74 . 

Ante todo se debe entender esta tesis en el conjunto de las otras seis y que 
constituyen los fundamentos de su cristología espiritual75. Ya en sus obras In-

72 El mismo Máximo hace referencia en su Disputatio cum Pyrrho a la dificultad de determi-
nar el significado concreto de dicho término PG 91, 312A10-C13. El motivo principal es su valor 
polisémico. Cf. PG 91, 312C12s. El Confesor habría identificado ya a través de sus investigaciones 
28 usos distintos (ei)kosioktw_ shmaino/mena) entre las Escrituras y los textos de los Padres cf. PG 
91, 312C-9. Por ello, propone como principio hermenéutico la referencia al contexto a la hora de 
determinar en cada caso concreto el significado de gnw/mh. Cf. PG 91, 312C9-12. 

73 Cf. G. Bausenhart, Einheit als Freihheitsgeschen, s. 50; Id., In allem uns gleich, s. 154; 
E. Pilipenko, Person im Sakrament. Systematische Analysen der Entwürfe katholischer Theologen 
des 20. Jahrhunderts mit einem Brückenschlag zum Dyotheletismus, Regensburg: Pustet 2010, 
s . 223 .

74 Esta tesis fue reformulada siete años después en una conferencia que J. Ratzinger dicto en 
1989 como lección final de un curso de verano en la Universidad Complutense de El Escorial. Sin 
embargo, en ella ya no se hace referencia explícita a la „denominada teología neocalcedónica”. Cf. 
J. Ratzinger, El Dios de los cristianos, Salamanca: Sígueme2 2009, s. 17. 

75 Una síntesis de cada una de ellas y su comprensión desde la categoría cristológica de la ora-
ción nos la ofrece G. Uríbarri Bilbao, La oración de Jesús según J. Ratzinger, teólogo y papa. Líneas 
maestras de una cristología espiritual, en: I. Catela Marcos (ed.), La oración, fuerza que cambia el 
mundo, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos 2016, s. 34-45.
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troducción al Cristianismo (1968) y El Dios de los Cristianos (1976) Ratzinger 
había formulado el axioma fundamental de su hermenéutica cristológica: en la 
oración de Cristo se desvela su interioridad, es decir, el misterio de su persona, 
su ser Hijo, convirtiéndose la oración de Jesús al estilo del evangelista S. Lucas 
en la categoría central de su reflexión cristológica76 .

Por otra parte, su modo singular de orar, como revelación de su filiación, 
se presenta como el punto de partida para entender y repensar correctamente 
las formulaciones dogmáticas de Nicea77, de Calcedonia y del III Concilio de 
Constantinopla, permitiendo, así, sostener una legítima continuidad entre el tes-
timonio de los evangelios sobre Cristo y el dogma de la Iglesia: 

En la Iglesia naciente se dio, con la confesión fundamental, un punto de cristal-
ización de la explicación de Jesús, pero que, a la vez, existió un amplio campo de 
interpretaciones complementarias que se fueron condensando en una multiplici-
dad de otros títulos, tales como: profeta, sacerdote, paráclito, ángel, señor, Hijo de 
Dios, hijo […] podríamos decir que el proceso, en su totalidad, es un camino de 
creciente simplificación y concreción78 .

Ahora bien, en este proceso el título de Hijo aparece como el último ejercicio 
de simplicidad reductora. Por eso, para Ratzinger, “llamarle <Hijo> no significa 

76 Cf. J. Ratzinger, Introducción al Cristianismo, Salamanca: Sígueme14 2007, s. 188s; Id., El 
Dios de los cristianos, Salamanca: Sígueme2 2009, s. 83.91. Una bella síntesis de su cristología espi-
ritual en donde se presenta la oración como el lugar desde el que vive y actúa Jesús se encuentra en 
Benedicto XVI, La oración recorre toda la vida de Jesús, en: Id., La escuela de oración. Catequesis 
del Papa, Madrid: Editorial Ciudad Nueva 2016, s. 145-152. Sobre la oración de Jesús en J. Ratzin-
ger y su cristología espiritual cabe consultar también M. Schulz, Das Gebet Herrn. Fundamental-
theologische Überlegungen zu Ratzingers Gebets-Christologie, en: H. Hoping - M. Schulz (eds.), 
Jesus und der Paspat. Systematische Refexionen zum Jesus-Buch des Papstes, Freiburg-Basel-Wien: 
Herder 2007, s. 60-71; J. Vidal Taléns, Líneas maestras de la cristología de J. Ratzinger, RCI Com-
munio 7 (2007), s. 97-121; Id., Mirar a Jesús y <ver> al Hijo de Dios, hecho hombre para nuestra 
Redención. Aportación de J. Ratzinger a la Cristología contemporánea, en: S. Madrigal (ed.), El 
pensamiento de Joseph Ratzinger. Teólogo y Papa, Madrid: Universidad Pontificia Comillas 2009), 
s. 67-100; K. Koch, Der treue Sohn des Vaters. Einführende Erwägungen zum Jesus-Buch von Papst 
Benedikt XVI, en: Id., Das Geheimnis des Senfkorns. Grundzüge des theologischen Denkens von 
Papst Benedikt XVI. Ratzinger-Studien 3 (Regensburg: Pustet 2010) 146-158; H. Holping, Das Ge-
heimnis des Sohnes. Zur Christologie Joseph Ratzingers, en: M. Ch. Hastetter – H. Hoping (eds.), 
Ein hörendes Herz. Hinfürung zur Theologie und Spiritualität von Joseph Ratzinger/Papst Benedikt 
XVI. Ratzinger-Studien 5, Regensburg: Pustet 2012, s. 63-73; Id., Christologie und Liturgie bei Jo-
seph Ratzinger/Benedikt XVI, en: M. Heim – J. Pech, Zur Mitte der Theologie im Werk von Joseph 
Ratzinger/Benedikt XVI. Ratzinger-Studien 6, Regensburg: Pustet 2013, s. 109-121; E. J. Justo, La 
libertad de Jesús, Salamanca: Sigueme 2014, s. 83-85; G. Uríbarri Bilbao, La oración de Jesús, 
s. 25-55.

77 Cf. J. Ratzinger, El Dios de los cristianos, s. 86-94.
78 J. Ratzinger, Miremos al Traspasado, s. 15.
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imponerle el mito dorado del dogma […], sino que llamarle <Hijo> es la corres-
pondencia más estricta con el centro de la figura histórica de Jesús”79 . 

 El título de Hijo explica, así, la unidad esencial que se da en Jesús entre su 
“ser” y su “existencia”, entre su “ser de” (ontología) y su “ser para” (soteriolo-
gía), entre el “misterio de su persona” y el “misterio de su misión”80. Desde la 
oración se llega al misterio de su persona, su intimidad singular con el Padre, su 
ser Hijo, y se pone de manifiesto también el sentido de su misión. En definitiva, 
para Ratzinger, los cinco primeros concilios son sencillamente la formulación 
dogmática de la conciencia filial de Jesús, revelada en su oración, y de la que 
surge la confesión cristológica de la Iglesia naciente81 .

La “consustancialidad con el Padre” y su ser “verdaderamente Dios y verda-
deramente hombre” tienen su base en ser la Palabra del Padre que viene a realizar 
la voluntad divina de que “todos los hombre se salven y lleguen al conocimiento 
pleno de la verdad” (1 Tim 2,4). La filiación, que tiene su expresión histórica en 
la intimidad orante de Jesús con Dios Padre, posibilita para el papa teólogo la 
unidad entre el misterio de Dios y el misterio del hombre. Esta unidad pone de 
manifiesto cómo para Ratzinger no hay antropología sin cristología, pues sólo 
porque el verdadero pan del hombre, su realización plena es Dios, Cristo, puede 
ser el Hijo de Dios encarnado, el hombre perfecto82 .

En definitiva, en su cristología espiritual piensa Ratzinger la vida y obra 
humana de Jesús desde su filiación, desde su provenir de Otro83. La persona de 
Jesús, su yo, se entiende como pura relación, como pura apertura, siendo este 
modo la determinación singular de toda su humanidad. Dicho poscalcedonense-
mente: Por ser el Hijo, su naturaleza humana esta enhipostasiada en su Persona 
divina, es decir, determinada personalmente por su filiación, por medio de la 
unión hipostática. En Jesús no hay otro Yo que el del Hijo, y es por este único 
Yo por el que su naturaleza humana se podrá determinar íntegramente según la 
lógica de la naturaleza humana al modo de Hijo, es decir, personalmente.

B. UNA SOLA VOLUNTAD DE LA PERSONA

Antes de todo es importante detenerse en este texto de su Introducción al 
Cristianismo:

Queda pues claro que la idea de libertad es un rasgo peculiar de la fe cristiana en 
Dios que la distingue de toda clase de monismo. En el principio de todas las cosas 

79 J. Ratzinger, Miremos al Traspasado, s. 17. Cf. Id., Introducción al Cristianismo, s. 188-192. 
80 Cf. Ratzinger, Miremos al Traspasado, s. 24.
81 Cf. J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, s. 179.
82 Cf. J. Ratzinger, Obras completas, VI/1, s. 222-230.
83 Cf. J. Ratzinger, Miremos al Traspasado, s. 23.
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existe una conciencia, pero no una conciencia cualquiera, sino la libertad que a su 
vez genera libertades. Por eso, sería bastante acertado definir la fe cristiana como 
filosofía de la libertad. Según la fe cristiana, ni la conciencia comprensiva ni la pura 
materia explican todo lo real; en la cima de todo hay una libertad que piensa y que, 
al pensar, crea libertades; una libertad que convierte a la libertad en la configura-
ción estructural de todo ser 84 .

Esta afirmación le permite al profesor alemán explicar el primado del Logos 
en la creación como un primado de “conciencia, libertad y amor”, por lo que 
“lo supremo del mundo no es la necesidad cósmica, sino la libertad”85 . En este 
sentido, Ratzinger considera el ansia de libertad del hombre como “la voz de la 
imagen y semejanza de Dios en nosotros; es el anhelo de <sentarse a la derecha 
de Dios>, de ser <como Dios>”86, siendo, por ello, la libertad el elemento donde 
el hombre se encuentra en su lugar87 .

De este modo, nos podemos introducir en el misterio de Getsemaní, de la 
subida de Jesús a Jerusalén, desde toda su dramaticidad; pues es el momento 
donde se realiza humanamente en la persona del Hijo lo supremo del mundo: 
la consumación de su libertad como comunión teándrica de libertades. Para J. 
Ratzinger, “la salida de Jesús en Jerusalén es el éxodo más auténtico y definitivo  
en el que Cristo recorre el camino de la libertad, y es también el camino de la 
libertad para la humanidad”88. Libertad y salvación aparecen así intrínsecamente 
unidas en el pensamiento cristológico ratzingeriano. 

Ratzinger, tomando como punto de referencia la teología neocalcedonense 
y la aportación de Máximo el Confesor al respecto89, expone el misterio de la 
comunión de las dos voluntades en Cristo desde el episodio de la Oración de 
Getsemaní de la siguiente forma:

El Concilio de Constantinopla ha analizado la cuestión de la dualidad y unidad en 
Cristo, concretamente, en la cuestión de la voluntad de Jesús. Él afirma de modo 
expreso que existe una voluntad humana propia del hombre Jesús que no es absor-
bida por la voluntad divina. Pero, esa voluntad humana sigue a la voluntad divina 
y así, no de un modo natural, sino haciéndose camino en la libertad, se transforma 
en una sola voluntad con la divina: la dualidad metafísica de una voluntad humana 

84 J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, s. 134.
85 J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, s. 136.
86 J. Ratzinger, „Jesucristo, hoy”, s. 26.
87 J. Ratzinger, „Jesucristo, hoy”, s. 23s.
88 J. Ratzinger, „Jesucristo, hoy”, s. 26.
89 Una valoración metacrítica del neocalcedonismo de J. Ratizger nos lo ofrece G. Uríbarri, El 

neocalcedonismo de Joseph Ratzinger. Implicaciones para la teología de la unción y de la voluntad 
humana de Cristo, en: M. Aroztegi – A. Cordovilla – J. Granados – Gaspar Hernández, La unción 
de la gloria: en el Espíritu por Cristo al Padre, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos 2014, 
s. 81-111.
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y una divina no es anulada, pero ambas se fusionan en el espació personal, en el es-
pacio de la libertad, de modo que ambas devienen una voluntad, no naturalmente, 
sino personalmente. Esta unidad libre –el modo de unidad creado por el amor – es 
una unidad superior y más profunda que una mera unidad natural. Ella corresponde 
a la unidad suprema por excelencia: la unidad trinitaria90 .

Ahora bien, ¿cómo entender la paradójica expresión “ambas devienen una 
voluntad, no naturalmente, sino personalmente” sin que se incurra nuevamente 
en el error de monotelismo? Para ello, es necesario comprender la expresión des-
de toda la reapropiación que J. Ratzinger hace de la doctrina neocalcedonense 
de la enhipostasía y de la distinción maximiana lo/goj-tro/poj, y que como ya 
hemos explicado anteriormente posibilitó al monje bizantino distinguir entre la 
voluntad natural (qe/lhma fusiko/n) y la voluntad gnómica (qe/lhma gnwmiko/n) 
o personal, es decir, entre el querer simplemente (to_ a(plw=j qe/lein)  como 
facultad de la naturaleza y el modo de querer (to_ pw=j qe/lein) fruto de una au-
todeterminación de la hipóstasis o persona racional.

La doctrina neocalcedonense de la enhipostasía aparece, también en Ratzin-
ger, como la condición de posibilidad de la integridad de la unión teándrica, y 
por tanto, como fundamento de la unión de voluntades en una unión personal91 . 
Desde la cuestión de la voluntad humana y con una expresión propia ya de la 
filosofía moderna de la persona, al identificar persona y yo, reformula la doctrina 
de la enhipostasía de la naturaleza humana de Cristo en su Yo filial  :

Así, la petición: < No se haga mi voluntad sino la tuya> (Lc 22,42), es realmente 
una oración del Hijo al Padre, en la que la voluntad natural humana ha sido llevada 
por entero dentro del Yo del Hijo, cuya esencia se expresa precisamente en el <no 
yo, sino tú>, en el abandono total del Yo al Tú de Dios Padre92 .

Por otra parte, la expresión “ambas devienen una voluntad, no naturalmen-
te, sino personalmente” o como dice en Jesús de Nazaret “una sola <voluntad 
de persona>”, tiene como referencia teológica la distinción maximiana entre qe/
lhma fusiko/n y qe/lhma gnwmiko/n, o entre to_ a(plw=j qe/lein y to_ pw=j qe/
lein, posibilitada por la presentación que hace Máximo del tro/poj th=j u(pa/
rcewj como autodeterminación personal del lo/goj th=j fu/sewj. Por ello, 
puede afirmar Ratzinger:

90 J. Ratzinger, Miremos al Traspasado, s. 47. En Jesús de Nazaret afirma igualmente: „Esto 
significa que hay en Jesús la <voluntad natural> propia de la naturaleza humana, pero hay una sola 
<voluntad de la persona>, que acoge en sí la <voluntad natural>”. J. Ratzinger, Obras completas, 
VI/1, s. 508.

91 Cf. J. Ratzinger, Obras completas, VI/1, s. 506. 
92 J. Ratzinger, Obras completas, VI/1, s. 509. Cf. Id., Miremos al Traspasado, s. 49s.
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Máximo es ante todo y sobre todo un decidido adversario del monotelismo: la 
naturaleza humana de Jesús no queda amputada por su unidad con el Logos, sino 
que permanece completa. Y la voluntad es parte de la naturaleza humana. Esta 
incontestable dualidad de la voluntad humana y divina en Jesús no debe, sin em-
bargo, llevar a la esquizofrenia de una doble personalidad. Por tanto, se ha de ver 
naturaleza y persona cada una en su propio modo de ser93 .

Este  texto es una prueba clara de cómo para entender correctamente la tesis 
6 de J. Ratzinger es necesario leerla desde la distinción maximiana entre el logos 
de la naturaleza y el tropos de la hipóstasis. Esto evita, a nuestro parecer, poder 
considerar la propuesta de J. Ratzinger/ Benedictro XVI como una reformula-
ción de la cuestión de la unión de las dos voluntades desde un cierto cripto-mo-
notelismo.

Por último, no se puede ignorar el interés explícitamente ecuménico que 
existe en esta reformulación de la cuestión sobre la unidad de la dos voluntades 
de Cristo en una única voluntad personal. Después de haber señalado como la 
cristología moderna debe hacer cuentas con el giro terminológico que los con-
ceptos persona y naturaleza han sufrido en la filosofía moderna, afirma Ratzinger 
respecto a la necesidad de reasumir hoy Calcedonia:

Este esfuerzo por adquirirlo de nuevo debe ir acompañado por el diálogo ecuméni-
co con las Iglesias precalcedonenses, para reencontrar la unidad perdida precisa-
mente en el centro de la fe, en la confesión del Dios hecho hombre en Jesucristio94 .

Anteriormente hemos visto cómo el problema del rechazo a Calcedonia por 
parte del monofisismo verbal giraba en torno a la oposición entre la fórmula de 
Cirilo y la fórmula de Calcedonia. A esto pretendió responder la teología neo-
calcedonense intentando mostrar la ortodoxia de ambas fórmulas. Este intento 
ecuménico de mediación aparece en Ratzinger desde el plano de las dos volunta-
des al darle también valor ortodoxo a la fórmula una sola voluntad de la persona 
sin que por ello se deba negar la integridad de la voluntad humana después de la 
unión; y tras la que resuena sin duda la formula de Cirilo.

En definitiva, en la cristología espiritual de J. Ratzinger se hace una reapro-
piación actual del dogma de Calcedonia que puede ser considerado como “cal-
cedonismo integrato” al estilo como Carcione define la lectura neocalcedonense 
del Concilio del 451. En su propuesta, el papa teólogo es capaz de unir, teología 
y antropología, cristología y soteriología, escritura y tradición, teología y san-

93 J. Ratzinger, Obras completas, VI/1, s. 508. Cf. Benedicto XVI, La escuela de oración, s. 
195 . Sin embargo, es bueno hacer notar que en este texto el papa ha omitido la expresión una sola 
voluntad de la persona.

94 J. Ratzinger, Obras completas, VI/1, s. 507.
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tidad, ortodoxia y ecumenismo sin tener por ello que renunciar ni a Dios ni al 
hombre, sino mostrando bellamente cómo “Gloria Dei homo vivens”95 . 

Sin embargo, para evitar la confusión del lenguaje sería más apropiado ha-
blar no de una sola voluntad de la persona, sino de una sola libertad de la per-
sona. Pues mientras que la voluntad pertenece al ámbito de la naturaleza, la 
filosofía personalista nos enseña que la libertad debe predicarse de la persona96 . 
Además, esto nos ayudaría a entender mejor algunas expresiones de Ratzinger 
que hemos ido viendo a lo largo de sus textos: “En la cima de todo hay una 
libertad que piensa y que, al pensar, crea libertades; una libertad que convierte 
a la libertad en la configuración estructural de todo ser”; “esa voluntad humana 
sigue a la voluntad divina y así, no de un modo natural, sino haciéndose camino 
en la libertad”; “pero ambas se fusionan en el espacio personal, en el espacio de 
la libertad”. 

Jedna „wola osoby” w Chrystusie według J. Ratzingera 
 

Streszczenie

W katolickiej chrystologii dokonał się począwszy od drugiej połowy ubiegłe-
go wieku wyraźny zwrot antiocheński, który miał przezwyciężyć coś, co w swoim 
artykule z okazji 1500-lecia Chalcedonu Karl Rahner określił jako „monofizytyzm 
ortodoksyjny”. W tym celu proponowano powrót do „ścisłego chalcedonizmu” wo-
bec neochalcedońskich interpretacji Soboru z 451 r. Zarówno u von Balthasara, jak 
i Ratzingera istotne miejsce zajmuje chrystologia Maksyma Wyznawcy. Ratzinger 
zamierza dzięki niej odpowiedzieć na to, co uważa za prawdziwe niebezpieczeństwo 
we współczesnej teologii. Wobec tez formułowanych przez J.A. Jungmanna, K. Ada-
ma, K. Rahnera i F.X. Arnolda, którzy stwierdzali faktyczny monofizytyzm wier-
nych, Ratzinger wskazywał na pojawienie we współczesnej chrystologii się nowego 
nestorianizmu (i arianizmu) jako na prawdziwe niebezpieczeństwo, któremu należy 
się przeciwstawić. Autor niniejszego artykułu przedstawia w sposób syntetyczny 
w pierwszej części postchalcedońską dyskusję, koncentrując się na pojawieniu się 
prądu teologicznego neochalcedonizmu i chrystologicznym wkładzie Maksyma Wy-
znawcy. Obydwa aspekty J. Ratzinger omawia w szóstej tezie swojego dzieła Patrzeć 
na przebitego, a rozwinie je później w rozdziale poświęconym Getsemani w swojej 
trylogii Jezus z Nazaretu .

95 S. Ireneo, Adv. Haer, IV, 20, 7.
96 “La libertad es, sobre todo y fundamentalmente, autodeterminación y, más precisamente, 

autodeterminación a través de las acciones. La libertad es la capacidad que tiene la persona de dis-
poner de sí misma y de decidir su destino a través de sus acciones. Este es el núcleo de la libertad, 
su estructura esencial”. J. Manuel Burgos, Antropología breve, Madrid: Palabra 2010, s. 85. Cf. E. 
J. Justo, La libertad. De la experiencia al concepto, 84-100.
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Słowa kluczowe:  J. Ratzinger, Maksym Wyznawca, chrystologia, neochalce-
donizm.

One single «will of the person» in Christus according to J. Ratzinger 
 

Summary

During the second half of the past century the Catholic Christology suffered an 
anthioquian twist in order to overcome what the German theologian K. Rahner called 
«orthodox monophysitism» in his article about Chalcedon on the occasion of its 1500 
th anniversary. For this, he proposed the recovery of a «strict chalcedonism» that 
opposed to the neochalcedonian interpretations of the 451’s Concillium. Maximus 
the Confessor has a decisive role in both Balthasar and Ratzinger’s Christology. With 
this, Ratzinger pretends to answer what he believed is the true danger in today’s the-
ology. Contrary to J.A. Jungmann, K. Adam, K. Rahner, and F.X. Arnold’s thesis that 
denounced a factical monphysitism amongst the faithful, Ratzinger upholds that the 
reapparition of a new Nestorianism (and arianism) in today’s Christology is the true 
danger that must be fought against. In the first place, the article presents, synthetically, 
the post chalcedonian discussion, concentrating on the apparition of the theological 
trend of neochalcedonism and on Maximus the Confessor’s Christological contribu-
tion. From there on it approaches the neochalcedonian and maximillian interpreta-
tions that J. Ratzinger formulates in his sixth thesis of «Behold the Pierced One» and 
that will be later developed in the Gethsemani chapter of «Jesus of Nazareth».

Keywords:  J. Ratzinger, Maximus the Confessor, christology, neochalcedo-
nism.

Ein einziger «Wille der Person» in Christus nach J. Ratzinger 
 

Zusammenfassung

Angefangen bei der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts erfuhr die katholische 
Christologie eine deutliche antiochenische Wende, deren Ziel es war eine Tendenz 
zu überwinden, die K. Rahner in seinem Artikel zum 1500. Jahrestag des Chalze-
dons als ein „orthodoxer Monophysitismus“ bezeichnete. Um das zu erreichen wurde 
angesichts der neuchalzedonischen Interpretationen des Konzils vom Jahr 451 die 
Rückkehr zum „strengen Chalzedonismus“ vorgeschlagen. Sowohl bei von Balthasar 
als auch bei Rahner nimmt die Christologie von Maxim dem Bekenner einen wesent-
lichen Platz ein. Dank dieser versucht Ratzinger auf etwas zu antworten, was er zur 
wahren Herausforderung in der gegenwärtigen Theologie hält. Angesichts der Thesen 
von J.A. Jungmann, K. Adam, K. Rahner i F. X. Arnold, die einen faktischen Mon-
ophysitismus der Gläubigen festgestellt haben, verwies Ratzinger auf das Erscheinen 
eines neuen Nestorianismus (und Arianismus) in der modernen Christologie als auf 
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eine echte Gefahr, der man sich stellen muss. Im ersten Teil des folgenden Artikels 
gibt der Autor in eine synthetische Weise die post-chalzedonische Diskussion wieder, 
mit besonderer Aufmerksamkeit auf dem Erscheinen der Strömung des theologischen 
Neu-Chalzedonismus und dem christologischen Beitrag von Maximus dem Bekenner. 

Schlüsselworte:  J. Ratzinger, Maxim der Bekenner, Christologie, Neu-Chal-
zedonismus.
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EIN ÜBERBLICK1

1. EINLEITUNG

Im 20. Jahrhundert sind zwei geistesgeschichtlich prägende Strömungen in 
der Kirche auszumachen, die von ihren inhaltlichen Schwerpunkten her als litur-
gisch-biblisch-ökumenische und als marianische Bewegung bezeichnet werden. 
Zwischen ihnen besteht nach Ratzinger eine Auseinandersetzung, die sich bis in 
die erste Konzilshälfte hinein erstreckt2. In diesen Strömungen und ihrer Diver-
genz sieht er „für die Kirche von innen her die ‚Zeichen der Zeit‘“3, die in den 
Debatten zur Liturgiekonstitution, zur Kirchenlehre, und dort besonders in der 
Frage der Positionierung der Marienlehre, zur Offenbarung in der Verhältnisbe-
stimmung von Schrift und Tradition, und zur Ökumene spannungsreich zutage 
traten. Ein Höhepunkt dieser Auseinandersetzungen ist für Ratzinger der 29. 
Oktober 1963, wo über die Stellung der Mariologie in den Konzilsdokumenten 
entschieden wurde. Die Abstimmung galt nicht nur einem theologischen Sach-
verhalt, sie führte dazu, „über Gewicht und Zuordnung der beiden Frömmig-
keitslinien zu bestimmen und so die entscheidende Antwort auf die bestehende 
innere Lage der Kirche zu geben.“4 Das Abstimmungsergebnis fiel bekannter-
maßen zugunsten der ekklesiozentrischen Mariologie aus. Theologisch stimmt 
Ratzinger diesem Ergebnis zu, allerdings sieht er das in LG VIII Vorgezeichnete 

1 Diesem Beitrag liegt meine Dissertation zugrunde: R. Hangler, Juble, Tochter Zion. Zur Ma-
riologie von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI, in: Ratzinger Studien, Band 9, hg. im Auftrag des 
Institut Papst Benedikt XVI, Regensburg: Pustet 2016.

2 Vgl. J. Ratzinger, Erwägungen zur Stellung von Mariologie und Marienfrömmigkeit im Gan-
zen von Glaube und Theologie, in: ders. H. U. von Balthasar, Maria – Kirche im Ursprung, Einsie-
deln-Freiburg5: Johannes Verlag 2005, S. 16. 

3 Ebd., S. 16. 
4 Ebd., S. 16.
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in der nachkonziliaren theologischen Arbeit noch zu wenig rezipiert5. Die li-
turgische Bewegung gab mit einem falsch verstandenen Traditionsbegriff das 
patristische Erbe auf, ein erweckter Biblizismus entwickelte sich „auf dem Hin-
tergrund der modernen akademischen Situation von selbst zu Historismus“6 und 
in der Folge zum Modernismus. Der Kollaps in der Mariologie nach dem Konzil 
vervollständigte sich für Ratzinger, als jene Konzilsväter, die bisher die maria-
nische Frömmigkeit getragen hatten, sich nicht in der ekklesiozentrischen Sicht 
auf Maria einfanden und ihr fremd blieben.7

Doch welchen Weg geht Ratzinger, welche Stellung und Bedeutung misst er 
der Mutter Jesu in seiner Theologie bei? Von seinen biographischen Wurzeln als 
auch seiner liturgischen Prägung her weiß er sich beiden Seiten verpflichtet. Der 
vorliegende Beitrag bemüht sich, den Weg Ratzingers nachzuzeichnen: ein bi-
beltheologischer Teil mündet in das sogenannte „Mariologische Grundprinzip“ 
ein, das in ganz eigener Weise den Raum der Dogmatik zu öffnen vermag.

2. ALTTESTAMENTLICHE VORBILDER FÜR MARIA

Wenn im Alten Testament von Heilsereignissen und Verheißungen die Rede 
ist, stehen zumeist „die Väter als die eigentlichen Träger der Geschichte im Vor-
dergrund“8. In der Bemühung, aus der alttestamentlich grundgelegten Theologie 
der Frau Verbindungslinien für die Gestalt Mariens aufzuspüren, stellt Ratzin-
ger drei Frauenpaare vor, die eine eigene theologische Aussagekraft entwickeln. 
Sarah – Hagar (Gen 16; 21), Rachel – Lea (Gen 30) und Hanna – Peninna (1 
Sam 1) haben gemeinsam, dass sich jedes Mal „Fruchtbare und Unfruchtbare 
gegenüber(stehen), wobei es zu einer merkwürdigen Überquerung der Wertun-
gen kommt.“9 Das archaische Denken vom Segen für die Fruchtbare und vom 
Fluch für die Unfruchtbare wird auf dem Hintergrund der Verheißung und dem 
Wirken Gottes in das Gegenteil verkehrt. Das Heil geschieht dort, wo zuerst das 
Unheil vordergründig erkennbar war: Die Unfruchtbare wird zur Gesegneten, 
die Fruchtbare tritt ins Gewöhnliche zurück und erleidet den Fluch der Verstoß-
ung oder des Ungeliebt-Seins.10 Ratzinger sieht diese Umkehrung erst in der 
paulinischen Theologie von der Geistgeburt vollends erhellt:

5 Vgl. Ebd., S. 18.
6 Ebd., S. 18.
7 Vgl. Ebd., S. 19.
8 J. Ratzinger, Die Tochter Zion. Betrachtungen über den Marienglauben der Kirche, Einsie-

deln-Freiburg5: Johannes-Verlag 2007, S. 17. 
9 Ebd., S. 17.
10 Vgl. J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 17.
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Der wahre Abrahamssohn ist nicht schon der, der physisch von ihm abstammt, 
sondern derjenige, der auf eine neue Weise über die bloße physische Geburt hin-
aus durch die Schöpferkraft des Verheißungswortes Gottes empfangen wird. Nicht 
schon das physische Leben als solches ist Reichtum, erst die Verheißung, die über 
dem Leben steht, macht das Leben vollends zum Leben (vgl. Röm 4; Gal 3,1-14; 
4,21-31).11

Das Danklied der Hanna (1 Sam 2,1-10) lässt für Ratzinger bereits eine 
Theologie der Gnade erkennen, die, im Magnificat neu besungen, die künftige 
messianische Ordnung ankündigt: Es spricht von der neuen Bedeutung der un-
gesegnet-gesegneten Frauen, dem Aufstieg vom letzten Platz (Lk 14,10), dem 
Tausch der Plätze von Letzten und Ersten (Mk 10,31), der neuen Wertordnung 
der Bergpredigt (Mt 5-7), aber auch bereits von der Theologie der Jungfräulich-
keit, wo irdische Unfruchtbarkeit zu wahrer Fruchtbarkeit gewandelt wird.12

In den beiden Rettergestalten Judit und Ester zeigt sich, dass die Ohnmacht 
des vertrauenden Menschen die Macht Gottes herabzieht, und die Frau damit 
weiterhin Leben ermöglicht, Trägerin des Lebens bleibt. Ratzinger bemerkt 
dazu, dass im Glauben und Denken Israels „die Frau zwar nicht als Priesterin, 
aber als Prophetin und als Richter-Retterin … figuriert, womit ihr Spezifisches, 
der ihr zugewiesene Ort sich darstellt.“13

Nach der Vorstellung dieser großen mütterlichen Frauengestalten führt Rat-
zinger die aus den geschichtlichen, den novellistisch-theologischen und vor al-
lem prophetischen Strängen gewundene alttestamentliche Theologie der Frau zu 
einer neuen, typologischen Sichtweise: „Israel selbst, das erwählte Volk, wird 
als Frau, als Jungfrau, als Geliebte, als Gattin, als Mutter zugleich ausgelegt. 
Die großen Frauen Israels repräsentieren, was dieses Volk selber ist.“14 Die Le-
bensgeschichte und das Einzelschicksal dieser ausgewählten Frauengestalten 
werden zur Theologie des Gottesvolkes und darin zur Theologie des Bundes15 . 
Damit sieht Ratzinger die Frau im Innersten dessen, was die Bundestheologie 
Israels ausmacht. Der Bundesgedanke selbst wird von einer ursprünglich mehr 
äußerlich-juridischen Struktur zu einer in den Kategorien von Ehe und eheli-
cher Liebe fassbaren Gestalt verlagert. Besonders der Prophet Hosea spricht in 
aufwühlenden Worten von der Liebe JHWHs zu seinem Volk (vgl. Hos 2,18-25; 
11,1-11), der Abfall von der Reinheit des Bundes wird als Ehebruch angepran-
gert, doch Gott erweist ganz neu seine Macht in der Unzerstörbarkeit der Liebe 
zu seinem Volk.16 Für Ratzinger gehört deswegen in die Gottesbeziehung Israels 

11 Ebd., S. 18.
12 Vgl. Ebd., S. 18.
13 Ebd., S. 19.
14 Ebd., S. 20.
15 Vgl. Ebd.
16 Vgl. Ebd., S. 21.
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nicht nur Gott, sondern auch Israel als Frau, und zwar als Jungfrau und Mutter 
zugleich.17 Diese personalisierte, weibliche Sichtweise Israels findet nun eine 
menschliche Entsprechung in der Ehe zwischen Mann und Frau, auf der die Ge-
schichte der Menschheit gründet und die Theologie in sich trägt, ja „überhaupt 
nur theologisch möglich und verständlich“18 ist. Nicht eine Göttin ist das Gegen-
über JHWHs, sondern „das erwählte Geschöpf, … Israel, die Tochter Zion, die 
Frau“19. Ratzinger zieht daraus den Schluss, dass Schöpfungs-, Offenbarungs- 
und Bundestheologie im Alten Testament zutiefst mit der Gestalt der Frau ver-
woben sind, gleich ob sie als Mutter, Retterin oder unfruchtbare Fruchtbare auf-
tritt, denn sie „drückt … am reinsten und am tiefsten das aus, was Schöpfung ist 
und was Erwählung ist, was ‚Israel‘ als Volk Gottes ist“20. Durch diesen Prozess 
von Erwählt-Sein und Offenbarung Gottes wird letztlich das Wesen Gottes neu 
ansichtig.

In der abschließenden Betrachtung der Linie der Weisheit gesteht Ratzin-
ger, dass er ursprünglich wegen seiner von der liturgischen Bewegung gepräg-
ten Theologie dem Gedanken, die „Weisheit“ im alttestamentlichen Kontext 
auf Maria hin zu lesen, kritisch und ablehnend gegenüber stand.21 Doch mit der 
Zeit wandelte sich diese Distanz, weil sie „in Wirklichkeit das Spezifische der 
Weisheitstexte verkennt.“22 In der Weisheit bildet sich die Urgestalt von Gottes 
schöpferischem Willen ab, aber auch die reine Antwort, die er findet23. Obwohl 
viele christologische Züge in den Weisheitstexten zu finden sind, muss berück-
sichtigt werden, dass die „Weisheit“ von der Grammatik her in den Grundspra-
chen der Bibel bewusst weiblich gewählt ist. Hinter der „Sophia“ erkennt Rat-
zinger die Frau, das Weibliche und damit „die Antwort, die aus dem göttlichen 
Ruf der Schöpfung und der Erwählung hervorkommt“24. Die ganze Dimension 
der „Weisheit“ findet er in dem Begriffspaar Anruf durch das Wort und Antwort 
aus der Schöpfung verwirklicht: „Die Sophia verweist auf den Logos, das Wort, 
das die Weisheit gründet, aber auch auf die frauliche Antwort, die die Weisheit 
aufnimmt und zur Frucht bringt.“25 So beinhaltet die in der kirchlichen Liturgie 
auf Maria hin gelesene Sophiologie einen wichtigen Teil des Biblischen und 
damit auch des Christlichen.

17 Vgl. Ebd., S. 21f.
18 Ebd., S. 22.
19 Ebd.
20 Ebd., S. 22.
21 Vgl. Ebd., S. 24.
22 Ebd.
23 Vgl. Ebd., S. 23.
24 Ebd., S. 25.
25 Ebd.
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Obwohl die vorgestellten Linien offen bleiben, „wie alle anderen Linien des 
Alten Testaments“26, wurde dennoch sichtbar, dass die darin enthaltene Theolo-
gie der Frau wesentlich zu einem umfassenderen Verständnis alttestamentlicher 
Texte und Zusammenhänge beiträgt. Das schöpfungsbestimmte Zueinander von 
Mann und Frau, das die Ehe als Abbild des Bundes aufwertet, die Mütter- und 
Rettergestalten, in deren Lebensgeschichte sich nicht nur ein verändertes Gefüge 
von Werten und Gewichtungen, sondern auch die Macht Gottes neu abzeichnet, 
das für die Theologie des Bundes in der Tochter Zion erkenntliche Gegenüber 
Gottes und schließlich die Sophiologie erhalten, wenn sie in entsprechender 
Richtung gelesen werden, im Neuen Testament ihre endgültige Bedeutung. Es 
ist Maria, die „selbst als der wahre heilige Rest, als die wirkliche Tochter Zion 
bezeichnet wird und die darin Mutter des Erlösers, ja Mutter Gottes wird“27 . 
Wenn die Hoffnung Israels in Jesus Christus das konkrete, greifbare, personhafte 
Gegenüber als Erfüllung erhält,

tritt auch die Gestalt der Frau, bisher nur typologisch in Israel gesehen und freilich 
in den großen Frauen Israels vorläufig personalisiert, mit Namen und als personale 
Zusammenfassung des Prinzips Frau hervor, so, dass das Prinzip nur in der Person 
wirklich ist, aber die Person gerade als Einzelne immer über sich auf das Umfas-
sende hinausweist, das sie trägt und darstellt: Maria.28

Das typologisch Erfasste ist in Maria Person, die wiederum über sich selbst 
hinaus auf das Größere hinweist. Das Marianische aus dem Raum der Heiligen 
Schrift entfernen würde bedeuten, ein Sinngefüge zu verlieren und die Schöp-
fung, die Wirksamkeit der Gnade und den zu Antwort und Mitwirkung befähig-
ten Menschen zu negieren. In diesem Sinn fließen in der Mariologie Aspekte der 
Schöpfungs- und der Gnadentheologie, der Christologie und der Ekklesiologie, 
aber auch der Anthropologie und letztlich der Eschatologie mit ein.

3. DAS URSPRÜNGLICHE JA MARIENS  
ALS GRUNDKATEGORIE DER MARIOLOGIE

Vom dogmengeschichtlichen Befund her ist für Ratzinger unbestritten, dass 
„die Aussagen über Maria zunächst von der Christologie her notwendig wurden 
und sich in ihrem Gefüge entwickelt haben“29, es darf aber nicht übersehen wer-

26 Ebd., S. 22.
27 Ebd., S. 23.
28 Ebd., S. 26.
29 J. Ratzinger, Erwägungen zur Stellung von Mariologie und Marienfrömmigkeit, S. 22.
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den, dass sich in diesem Zuge „keine Mariologie bildete und bilden konnte, son-
dern Explikation der Christologie blieb“30. Eine solche Form der Mariologie ver-
tritt M. Schmaus, der Maria rein „durch ihr Verhältnis zu Christus bestimmt“31 
sieht. Schmaus erkennt die Mutter Jesu als heilsgeschichtliche Schaltstelle,

an der Gott nach langen Vorbereitungen den Überschritt aus seiner himmlischen 
Vorbehaltenheit in unsere Welt machte, um in ihr nicht mehr bloß als Waltender, 
Wirkender und Erhaltender gegenwärtig zu sein, sondern als Handelnder, dem der 
Mensch in der Freiheit der Hingabe begegnet.32

Alle Aussagen über Maria haben bei Schmaus nur Gültigkeit im Licht Chris-
ti, denn die Konzilsentscheidungen von Ephesus und Chalzedon zur Christolo-
gie liefen immer parallel mit der Klärung der Stellung Mariens einher.

Ratzinger greift für seine Mariologie jene theologische Linie auf, die auch 
auf dem Zweiten Vatikanum durch die Einfügung der Marienlehre in die Kir-
chenkonstitution Lumen gentium verfolgt wurde, was er aus systematischer als 
auch gesamtgeschichtlicher Perspektive für richtig hält.33 Auf der Ekklesiologie 
aufbauend erhält der mariologische Ansatz eine gewisse Eigenständigkeit, wie 
sie die Lehre von der Kirche – bei aller Abhängigkeit – gegenüber der Christo-
logie bereits besitzt, denn „die Kirche wird nicht einfach Christus, sie bleibt die 
Magd, die er liebend zur Braut erhebt“34. So setzen seine Erwägungen zu Maria 
bei den Kirchenvätern an, die „in der Ekklesiologie die ganze Mariologie vorent-
worfen (haben), freilich ohne den Namen der Mutter des Herrn zu nennen.“35 In 
den Begriffen Virgo Ecclesia, Mater Ecclesia, Ecclesia immaculata und assump-
ta klingt bereits all das an, was später in der Mariologie ausgeformt wurde.36 Um 
der Mariologie in der Theologie einen eigenen Platz zu verleihen, hält Ratzinger 
den Zusammenfluss dieser „namenlosen, aber personal gestalteten Ekklesiologie 
mit den in der Christologie vorbereiteten Aussagen über Maria“37 für notwendig. 
Die innere Verwobenheit erst – Ratzinger spricht dabei von Maria als „Nexus 
mysteriorum“38 – ermöglicht eine eigenständige Rede von der Mutter des Herrn.

Die Durchdringung des christologischen Ansatzes der Marienlehre von der 
Ekklesiologie, die mit Bernhard v. Clairvaux einsetzte, will aber noch erweitert 

30 Ebd.
31 M. Schmaus, Katholische Dogmatik 5: Mariologie, München: Max Hueber 1955, S. 4.
32 Ebd., S. 4.
33 Vgl. J. Ratzinger, Erwägungen zur Stellung von Mariologie und Marienfrömmigkeit, S. 22.
34 J. Ratzinger, Gesammelte Schriften (JRGS), Band 8/1, Kirche – Zeichen unter den Völkern. 

Schriften zur Ekklesiologie und Ökumene, hg. von G. L. Müller in Verbindung mit dem Institut Papst 
Benedikt XVI, Regensburg, Freiburg: Harder 2010, S. 237.

35 J. Ratzinger, Erwägungen zur Stellung von Mariologie und Marienfrömmigkeit, S. 22.
36 Vgl. Ebd.
37 Ebd., S. 22f.
38 Vgl. Ebd., S. 23.
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werden, denn Christus und seine Kirche stehen sich ja gegenüber wie Bräutigam 
und Braut, wie Haupt und Leib. Dieses bräutliche Verhältnis überschreitet Ma-
ria, weil sie „zu Christus zunächst nicht als Braut, sondern als Mutter steht.“39 
Dort ordnet Ratzinger auch den Titel „Mutter der Kirche“ ein, der „das Über-
steigen des ekklesiologischen Rahmens in der Marienlehre und zugleich ihre 
Zuordnung auf ihn“40 ausdrückt.

Für Ratzinger ist die biologische Mutterschaft Mariens nicht letzter Grund 
für ihre Beziehung zur Kirche als deren Abbild, es würden dadurch Seins- und 
Erkenntnisordnung ungebührlich vereinfacht werden.41 Außerdem werfen die 
Schriftstellen Mk 3,33-3542 und Lk 11,27f.43 die Frage auf, „ob denn die leibliche 
Mutterschaft überhaupt theologisch bedeutsam sei.“44 Erst ein heilsgeschichtli-
cher Ansatz, wie er bei den Kirchenvätern angedacht ist, führt die Linie frucht-
bar weiter. Der Weg Gottes mit den Menschen, die Heilsgeschichte, kann in dem 
Wort „Christus und seine Kirche“ zusammengefasst werden. Diese Beziehung 
bildet die hermeneutische Mitte der Heiligen Schrift. Sie gibt den Ort vor, „an 
dem Marias Mutterschaft als letzte personale Konkretisierung von Kirche be-
deutsam wird“45. Das Ja, das Maria zum Engel und damit zu Gott spricht, wird 
zum Knotenpunkt des heilsgeschichtlichen Grundthemas „Christus und seine 
Kirche“: „Maria ist in dem Augenblick ihres Ja Israel in Person, die Kirche in 
Person und als Person“46. Das Ja Mariens ist „Verwirklichung des tiefsten geis-
tigen Gehaltes des Bundes …, den Gott mit Israel schließen wollte“47. Es wird 
nicht nur in ihre eigene Existenz, in ihren individuell geschlossenen Raum hin-
eingesprochen, sondern macht in ihrer Person konkret, was Kirche ist. Das Fiat 
lässt sie Mutter des Herrn werden, der in ihr Menschengestalt annimmt. Das bio-
logische Geschehen der Empfängnis folgt dem Ja und wird damit auch zu einer 
theologischen Wirklichkeit. Gott, der unter seinem Volk wohnen möchte, lässt 
sich in seinem Herabsteigen, in seiner Menschwerdung an einem konkreten Ort, 
dem Schoß der Jungfrau von Nazareth, umfangen und eingrenzen.

Ratzinger nennt die Mutterschaft Mariens ein „factum“ und ihre Darstel-
lung als Kirche „mysterium facti“, also eine „Tatsache und de(n) ihr Bedeu-

39 Ebd.
40 Ebd.
41 Vgl. Ebd.
42 Mk 3,33-35: „Er erwiderte: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? Und er blic-

kte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen, und sagte: Das hier sind meine Mutter und 
meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter”. 

43 Lk 11,27f.: „Als er das sagte, rief eine Frau aus der Menge ihm zu: Selig, die Frau, deren 
Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, die 
das Wort Gottes hören und es befolgen”. 

44 J. Ratzinger, Erwägungen zur Stellung von Mariologie und Marienfrömmigkeit, S. 23.
45 Ebd., S. 24.
46 Ebd.
47 Ebd.
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tung gebende(n) Sinn.“48 Sie gehören untrennbar zusammen und sind aufein-
ander hingeordnet. Die Mariologie baut sich „nur aus dem in der Hermeneutik 
des Glaubens verstandenen Faktum“49 auf, sie bewegt sich „in der Ganzheit des 
Grundgefüges von Christus und Kirche“50 .

So fließen bei Joseph Ratzinger aus dem Ja Mariens alle theologischen Ele-
mente der Mariologie hervor, die zutiefst verbunden sind mit der Christologie 
und der Ekklesiologie. Es drückt aus, was Kern der Heilsgeschichte ist und über-
schreitet sie. Das Ja geht nämlich der Menschwerdung voraus und macht sicht-
bar, dass es in der Person Mariens eine Kirche vor der Kirche gibt. Zudem wird 
deutlich, dass Gott nicht der Allein-Wirkende in der Geschichte ist. Es kommt 
„die Realität des Geschöpfes in den Blick …, das zur freien Antwort berufen 
und befähigt ist.“51 Maria stellt die Schöpfung dar, die in Freiheit dem Schöpfer 
antworten soll und sich deswegen nicht auflöst, sondern zur Vollendung geführt 
wird.52

Das Ja Mariens schafft aus der Begrenzung ihrer historischen Existenz die 
personale Konkretisierung dessen, was Israel und die Kirche sind. Der Glaube, 
der dieses Ja trägt, führt zu einer Glaubens-Mutterschaft und ist für die Kirche 
so das Urbild und Vorbild. Damit wird Maria neu zugänglich und kann weder 
als rein historische Gestalt im Dunkel der Vergangenheit verloren gehen, noch 
als die Unerreichbare jeder Annäherung entrückt werden. Ratzinger stellt sie auf 
unsere Seite und sieht sie als die Verwirklichung dessen, was wir einmal sein 
sollen, was an uns allen geschehen muss, ja, als Urbild dessen, was christliches 
Dasein bedeutet.

4. MARIA ALS TYPUS DES GLAUBENDEN ISRAEL

Ein zweites Wesenselement der Mariologie Ratzingers, das die vorigen 
Ausführungen aufgreift und vertieft, wird in der Beziehung Mariens zum glau-
benden Israel auf dem Hintergrund des Engelsgrußes sichtbar. Diese Betrach-
tungsweise geht davon aus und setzt voraus, dass eine Einheit zwischen Altem 
und Neuem Testament besteht, denn „Maria ist ganz Jüdin, ganz Kind Israels, 
des Alten Bundes und eben damit Kind des Bundes überhaupt, ganz Christin: 

48 Ebd.
49 Ebd.
50 Ebd.
51 Ebd., S. 25.
52 Vgl. Ebd.
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Mutter des Wortes.“53 Sie ist „der Neue Bund im Alten Bund, ja, als Alter Bund, 
als Israel“54 .

In einer Gegenüberstellung von Zeph 3,14-17 und Lk 1,28-33 zeigt Ratzin-
ger, dass Israel die Verheißung trägt, Gott werde unter ihm wohnen. Zephanja, 
und mit ihm auch Joel 2,21, Sach 9,9 und Klgl 4,21, dürfen das „Freue dich“ als 
Ankündigung des Kommens des Messias aussprechen, ein Wort, das bei Lk 1,38 
übernommen wird, um anzuzeigen, „dass Gott sie (Maria) und in ihr das warten-
de Israel, die Menschheit grüßt“55. Das Gespräch Mariens mit dem Engel macht 
für Ratzinger zwei Dinge konkret: Das Wort, das der Prophet ursprünglich trös-
tend an das Volk Israel, die Tochter Zion, richtet, gilt nun Maria: „Sie ist in 
Person das wahre Zion, auf das sich die Hoffnungen in allen Verwüstungen der 
Geschichte gerichtet haben.“56 Sie darf wirklich Tochter Zion genannt werden, 
weil sie Gott die vollgültige Antwort gibt und in ihrer Person Antwort geworden 
ist. Deshalb ist Maria „das wahre Israel, in dem Alter und Neuer Bund, Israel 
und Kirche trennungslos eins sind“57. Als Zweites „wird Jesus, den Maria ge-
bären darf, mit Jahwe, dem lebendigen Gott gleichgesetzt.“58 Das Kommen und 
Einwohnen Gottes geschieht dann in Jesus, dessen Name auf die verheißene Ret-
tung bereits verweist. „Maria ist das ‚Volk Gottes‘, das Frucht trägt aus Gottes 
gnädiger Macht.“59

Die Darstellungsmethode, wie sie im Blick auf die Verbindungslinie Maria 
und Zion von Ratzinger angewendet wird, ist mehr als nur eine historisch-typo-
logische Konstruktion. Sie übersteigt das Verheißungs-Erfüllungs-Schema und 
verweist auf die Identifikation Mariens mit dem, „was über die ecclesia in der 
Bibel gesagt wird“60. Sie ist identisch mit dem bräutlichen Gottesvolk, sie zeigt, 
„was die Kirche ist und sein soll“61. In ihrem Durchwohnt-Sein von Gott steht sie 
„ganz im Maß Christi und Gottes“62. Ratzingers Sicht von Israel und der Kirche 
beginnt darum in der Mariologie: „Wozu anders sollte ecclesia da sein als dafür, 
Gott Wohnung zu werden in der Welt?“63 Über die Mariologie wird sichtbar, dass 
Ratzinger nicht eine institutionen-theoretische Sicht von Kirche, sondern eine 
personalisierte Ekklesiologie vertritt, denn Gott handelt nicht mit Abstrakta64 .

53 J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 64.
54 Ebd., S. 64.
55 J. Ratzinger, „Du bist voll der Gnade”. Elemente biblischer Marienfrömmigkeit, in: 

J. Ratzinger, Erwägungen zur Stellung von Mariologie und Marienfrömmigkeit, S. 56.
56 J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 41.
57 Ebd., S. 41.
58 J. Ratzinger, Erwägungen zur Stellung von Mariologie und Marienfrömmigkeit, S. 56.
59 J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 41.
60 J. Ratzinger, Erwägungen zur Stellung von Mariologie und Marienfrömmigkeit, S. 57.
61 Ebd.
62 Ebd.
63 Ebd.
64 Vgl. Ebd.
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Er (Gott) ist Person, und die Kirche ist Person. Je mehr wir, jeder einzeln, 
Person werden, Person im Sinn der Bewohnbarkeit für Gott, Tochter Zion, desto 
mehr werden wir eins, und desto mehr sind wir Kirche, desto mehr ist die Kirche 
sie selbst.65

5. DOGMATISCHE MARIOLOGIE

5.1. HINFÜHRUNG

Im bisher Dargelegten wird erkennbar, in welche Richtung sich Ratzingers 
Grundansatz bewegt: Seine Mariologie ist ein Stück theologische Auslegung der 
Heiligen Schrift, ist angewandte Typologie. Grundvoraussetzung dafür ist die 
Einheit der beiden Testamente, der „Zusammenklang der einen Geschichte Got-
tes in der Differenz der unterschiedlichen äußeren Geschichten“66. Nicht Willkür 
liegt dieser Art von Schriftauslegung bzw. Schriftentfaltung zugrunde, es ist ein 
Beispiel echter Typologie. Mit ihr nähert er sich jenen Lehraussagen, die in der 
Heiligen Schrift nicht wie die Jungfräulichkeit Mariens und die Gottesmutter-
schaft Erwähnung finden. Es ist auch schwierig, die Lehrsätze in der jetzigen 
Form bei den Vätern herauslesen und nachweisen zu wollen, denn die typolo-
gische Erfassung Mariens als Kirche durchlebte einen Entwicklungsweg. Die 
Prinzipien, obwohl bereits vorhanden, mussten noch gehoben und zur Entfal-
tung gebracht werden. Ob die typologischen Aussagen nun tatsächlich auf Maria 
anwendbar sind und wie weit sie reichen dürfen, entscheidet die Kirche, der ein-
zelne Theologe zeigt auf, ob eine solche Anwendung vom Prinzip her möglich 
ist. Die Kirche schafft keinen Schriftsinn, sie kann das Gegebene nur bestätigen 
und abgrenzen. So wird die Möglichkeit vorgelegt, den beiden jüngsten lehr-
amtlichen Aussagen der Mariologie, Unbefleckte Empfängnis Mariens und ihre 
Aufnahme mit Leib und Seele in den Himmel, auf diesem Weg zu begegnen.

5.2. DOGMATISCHE ZUGÄNGE ÜBER DAS MARIOLOGISCHE  
GRUNDPRINZIP

Ratzingers Annäherung an die marianischen Dogmen bewegt sich zuerst in 
den Bahnen der klassischen Theologie. In einer vorliegenden Hörermitschrift 

65 Ebd.
66 J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 30.
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aus dem Jahr 195767, die zwar nur als Quelle zweiter Ordnung dient, aber, 
und das wurde von mir nachgewiesen, als einzigartiges Dokument seines ers-
ten theologisch-systematischen Arbeitens in der Mariologie angesehen werden 
darf, wird das immer jeweilige Dogma nach dessen Erklärung in seiner patris-
tisch-lehramtlichen Dimension vorgestellt und danach auf den biblischen Gehalt 
hin befragt, spekulative Erwägungen schließen jeweils die Ausführungen und 
vermitteln seine persönliche theologische Sichtweise. Die anderen Veröffentli-
chungen zur Mutter Jesu sind hauptsächlich als bibeltheologische Betrachtun-
gen anzusehen, die in den Raum der Dogmatik hineingreifen. Es werden dabei 
Grundlinien und Grundproblematiken aufgezeigt, die zwar dogmatische Fragen 
berühren, sie aber nicht systematisch verarbeiten. Bei meinem Arbeiten konnte 
ich noch einen dritten Strang in Ratzingers Betrachtungen zu Maria ausmachen, 
der spirituelle Aspekte berührt. Damit werden in seiner Mariologie patristisch 
geprägte bibeltheologische Ansätze mit dogmatischen Fragen und spirituellen 
Komponenten in Beziehung gebracht.

Die Gottesmutterschaft Mariens als grundlegenden Lehrsatz der Mariolo-
gie sieht Ratzinger in Verbindung mit den Aussagen der Christologie. Dem Titel 
„Gottesmutter“ stimmt er bedingungslos zu, er gebührt ihr ja, „weil der Mensch, 
den sie geboren hat, ganz Mensch und ganz Gott ist und die beiden Naturen in 
seiner Person geeint“68 sind. Ratzinger ist es wichtig, die „Menschlichkeit des 
Gott-Menschen“69 prägnant herauszustellen, denn

das Göttliche hat sich … so real dem Menschen geeint, dass es an keiner Schwelle 
des Menschseins Halt macht, sondern eben dies Menschsein in seiner Ganzheit, 
folglich auch als Leibliches durchdringt.70

Wegen dieser Einheit reicht Mariens Mutterschaft in das Geheimnis der In-
karnation hinein, der christologische Satz von der Menschwerdung berührt die 
Mariologie und umgekehrt, die Rede von Maria ruht auf einer christologischen 
Basis; gleichzeitig wird „in der Mariologie die Christologie verteidigt“71. Für ein 
umfassendes Verständnis des Zentralgeheimnisses des Christlichen muss damit 
nicht nur von Jesus Christus als dem Sohn Gottes gesprochen werden, sondern 
auch von jener Frau, die ihn geboren hat.72

Das Dogma liest Ratzinger – zusammen mit den Aussagen zur Jungfräulich-
keit Mariens – zudem in der „alttestamentlichen Verschränkung von gesegnet 

67 J. Ratzinger, Mariologie. Vorlesung von Prof. Dr. Joseph Ratzinger, Skriptum geschrieben 
von Johannes Harrer, II. theol. Kurs, Freising 1957 (weiter: VoM).

68 R. Radlbeck-Ossmann, Gottesmutterschaft Mariens, in: NLKD, hg. von W. Beinert, B. Stu-
benrauch, Freiburg: Herder 2012, S. 299.

69 J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 32.
70 Ebd., S. 33.
71 Ebd., S. 34.
72 Vgl. dazu auch Radlbeck-Ossmann, Gottesmutterschaft Mariens, in: NLKD, S. 301.
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und ungesegnet, fruchtbar und unfruchtbar als bleibende(r) Sinngestalt“73 . Der 
Verzicht der Jungfräulichkeit wird in Maria zur Fruchtbarkeit und erweist einen 
Gott, „der in Schöpfung und Erlösung den Menschen sucht und segnet.“74 Das 
Geschehen der Empfängnis des Sohnes Gottes steht in der alttestamentlichen 
Linie der Schechina, der Heimsuchung Gottes: Gott kündigt an, bei seinem Volk 
wohnen zu wollen (vgl. z. B. Zef 3,14), durch ihre zustimmende Glaubensbe-
reitschaft im Ja personifiziert Maria das Volk Israel, die Kirche, das wahre Zion, 
„das Frucht trägt aus Gottes gnädiger Macht.“75 Die lukanische Verkündigungs-
szene gibt zu dieser Sichtweise Anlass, denn zum einen verweist das „Freue 
dich!“ im Engelsgruß auf ihre Stellung als Tochter Zion, zum anderen verweist 
das Wort von der Überschattung auf den Schöpfergeist in Gen 1,2, der in Ma-
ria eine Neuschöpfung bewirken wird, sowie auf die Kulttheologie Israels, wo 
die den Tempel überschattende Wolke die Gegenwart Gottes anzeigt. „Maria 
erscheint als das heilige Zelt, über dem Gottes verborgene Gegenwart sichtbar 
wird.“76 Das Dogma der Gottesmutterschaft von der Schechina und vom Glau-
bensakt Mariens her zu lesen, ist sicherlich bedenkenswert.

Mit dem Titel Gottesgebärerin geht seit dem Zweiten Konzil von Konstan-
tinopel (553) auch der der immerwährenden Jungfrau einher, er prägt die 
lehramtlichen Äußerungen der nachfolgenden Zeit.77 Ratzinger greift dieses Ti-
telpaar in der bereits erwähnten alttestamentlichen Verschränkung auf. Die Jung-
frauengeburt ist für ihn ein Faktum, eine „reale Tatsache der Geschichte“78 und 
wird von ihm auf verschiedenen Ebenen verteidigt: Die biblische Überlieferung 
trägt einen „besonders gesicherten Kern“79, religionsgeschichtlich-mythologi-
sche Parallelen können kaum herangezogen werden und berühren, wenn über-
haupt, nur peripher die christliche Aussage80, insgesamt meint das Dogma einen 
Gott, der am Menschen handelt und einen neuen Anfang setzt.81 Christologisch 
gesehen wird die Singularität der Inkarnation ausgesagt, „eine neue Menschwer-

73 Ebd., S. 34.
74 Ebd.
75 Ebd., S. 41.
76 Ebd., S. 42.
77 Vgl. R. Radlbeck-Ossmann, Jungfräuliche Empfängnis/Jungfrauschaft Marias, in: NLKD, 

S. 380f.
78 J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 51. Die „Faktizität” der Jungfräulichkeit Mariens 

begründet Ratzinger nicht auf biologischem Weg im Sinn einer medizinischen Nachprüfung der 
virgo intacta, er erklärt sie theo-logisch: Die in Maria erfolgte Neuschöpfung zeugt als Mitte des 
Neuen Testaments von einem Gott, der der Schöpfer geblieben ist. (Vgl. J. Ratzinger, Die Tochter 
Zion, S. 59.)

79 VoM, S. 9.
80 Vgl. VoM, S. 11 und J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 55.
81 Vgl. J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 46f. und: JRGS 4, Einführung in das Christentum. 

Bekenntnis-Taufe-Nachfolge, Freiburg: Herder 2014, S. 261.
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dung beginnt mit ihm.“82 Weil nun Gott im Fleisch kommt, verweist die Geburt 
aus der Jungfrau auf das Sohn – Vater Verhältnis Jesu, in der irdisch-vaterlosen 
Geburt ist der Ursprung für das „Abba – Mein Vater“ eingeschlossen.83 Dazu er-
kennt Ratzinger eine anthropologische Komponente, die für ihn grundlegend ist: 
Es darf keine Trennung von geistigem Sinn und biologischem Ereignis als sym-
bolisches Ausdrucksmittel hinsichtlich der Jungfrauengeburt erfolgen, es muss 
vielmehr von „der Geistigkeit des Biologischen und von der Leibhaftigkeit des 
Geistigen und Göttlichen“84 gesprochen werden. An der Jungfrauengeburt sieht 
Ratzinger zudem die zentrale Frage nach Gott und seinem Verhältnis zur Welt 
aufgehängt, nämlich, ob er sie erreichen und in sie hineinwirken kann.85

Der dogmatischen Aussage zur Unbefleckten Empfängnis nähert sich Rat-
zinger auf einem Weg, der aus „der Antithetik altes – neues Israel schöpft und 
in diesem Sinn typologisch entwickelte Ekklesiologie“86 ist. Dazu geht er von 
der Personalisierung Mariens als Israel und Kirche aus, Vollzugsort dafür ist das 
grundlegende Ja. Dieser Schritt der legitimen typologischen Identifikation Ma-
ria – Israel – Kirche wird wieder über die „lukanische Gleichsetzung der wahren 
Tochter Zion mit der hörend-glaubenden Jungfrau“87 möglich. Mit K. Rahner 
macht Ratzinger die Bewahrung vor der Erbsünde nicht an einem definierten 
Zeitpunkt fest,88 er erklärt sie aus einem Beziehungszusammenhang zwischen 
Gott und Mensch. Durch seine Definition von Erbsünde, die in einer Relati-
onsstörung Gott – Mensch besteht, erscheint Maria als jene, die ganz positive 
Antwort Gott gegenüber geworden ist und in das relationale Gefüge keine Wi-
dersprüchlichkeit hineingetragen hat. Weil für Ratzinger auch Gnade relational 
zu verstehen ist, konnte diese fließen und ihre ganze Wirksamkeit entfalten. In 
diesem Dogma wird keine Eigenleistung Mariens ausgesagt, sondern ihre bedin-
gungslose Enteignung als Übereignung im positiven Antwortgeben: „Gnade als 
Enteignung wird zu Antwort als Übereignung.“89 „Die einzigartige Gnade“, von 
der „Ineffabilis Deus“ spricht (vgl. DH 2803), besteht für Ratzinger darin, dass 
sie „mächtig genug war, um Antwort zu wecken“90 .

Bei der Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in die himmlische Herr-
lichkeit spricht man nicht von ascensio bzw. resurrectio, was ein aktives Ge-
schehen bezeichnet und nur für Christus gilt, sondern von assumptio als einer 
passiven Form, welche zum Ausdruck bringt, „dass Gott an Maria gehandelt 

82 J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 47.
83 Vgl. JRGS 4, S. 253f.
84 J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 51.
85 Vgl. Ebd., S. 59f.
86 Ebd., S. 67.
87 Ebd., S. 68.
88 Vgl. Ebd.
89 Ebd., S. 70.
90 Ebd.
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hat“91, was auch Ratzinger in „Tochter Zion“ betont92. Für ihn bedeutet der In-
halt des Dogmas von der Aufnahme in den Himmel höchsten Akt der Verehrung 
Mariens, von der ausgesagt wird, dass sie lebt und angekommen ist. Es ist die 
höchste Stufe der Kanonisation, in der Maria das „Heilig“ „im strengsten Sinn 
zuerkannt wird, nämlich in der Bedeutung: ganz und ungeteilt in der eschato-
logischen Vollendung.“93 Diese Formel sieht Ratzinger berechtigt, „weil dieser 
Name – Maria – für die Kirche selber steht, für ihr endgültiges Gerettetsein.“94 
Damit drückt er aus, dass diese Vollendung nicht nur singulär Privileg Mariens 
ist, sondern als Verheißung über all jenen steht, die in Christus sind.95 Diesen 
Gedanken verbindet Ratzinger mit der Taufe, deren innerer Gehalt bereits im 
Glauben Mariens wesenhaft zu finden ist, weshalb „die ganz Getaufte … als per-
sönliche Wirklichkeit der wahren Kirche zugleich die nicht bloß versprochene, 
sondern leibhaftige Heilsgewissheit der Kirche“96 darstellt. So ist Maria „Zei-
chen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk“ (LG 
68).

6. ABSCHLUSS

Insgesamt fügt sich die Mariologie von Joseph Ratzinger nahtlos in die Lehre 
der Kirche über die Mutter Jesu ein. Seine Mariologie beinhaltet ein christliches 
Grundverständnis vom Menschen, von der Gnade und von der Kirche. Sie geht 
vom Ja Mariens als Grundkategorie aus und wird als Knotenpunkt für die Chris-
tologie, Ekklesiologie und Gnadenlehre erkannt und macht konkret, was in der 
Relationalität der Trinitätslehre beginnt und sich im Menschen abbildet. Über 
die typologische Betrachtungsweise wird die Zuordnung von Kirche und Maria 
gefunden, Maria als wahre Tochter Zion ist Israel, die Kirche als Person und in 
Person. Die personale Konzeption von Kirche lässt den vordergründig sichtba-
ren Aspekt des Institutionellen hinter sich und ermöglicht ein Neuverständnis 
von dem, was Kirche im Tiefsten ist. Nicht Struktur, Aktion sind die Mitte, son-
dern die Mutterschaft und die bräutliche Liebe.97 Über Maria findet Ratzinger 
den Weg der Kirche: „Verschmelzung des Geschöpfs mit seinem Herrn in der 

91 R. Radlbeck-Osmann, Aufnahme Marias in die Herrlichkeit Gottes, in: NLKD, S. 88.
92 Vgl. J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 73.
93 Ebd., S. 74f.
94 Ebd., S. 77.
95 Vgl. dazu auch Radlbeck-Ossmann, Aufnahme Marias in die Herrlichkeit Gottes, in: NLKD, 

S . 90 .
96 J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 81.
97 Vgl. J. Ratzinger, Erwägungen zur Stellung von Mariologie und Marienfrömmigkeit, S. 20.
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bräutlichen Liebe, in der sich ihre Hoffnung auf Vergöttlichung durch den Weg 
des Glaubens erfüllt.“98

Die marianischen Dogmen leitet Ratzinger nicht aus Einzeltexten des Neu-
en Testamentes her, er verbindet sie mit verschiedenen Linien aus dem Alten 
Testament, die er in Maria als der Glaubenden einmünden lässt. Dieser Zusam-
menfluss stützt seine typologische Methode der Auslegung der Heiligen Schrift, 
denn „der Glaube der Kirche (sieht) in den Aussagen des Anfangs etwas Leben-
diges, das sein Baugesetz gerade dadurch einhält, dass es sich entfaltet.“99 Mit 
dieser Betrachtungsweise erhalten die marianischen Dogmen über den Glauben 
Mariens nicht nur einen erweiterten Sinngehalt, sondern auch eine zusätzliche 
alttestamentliche Tiefendimension.

Die Mariologie von Joseph Ratzinger versteht sich nicht als isolierte theolo-
gische Disziplin, sie durchwirkt das Gesamt des christlichen Glaubensgeheim-
nisses, weil sie „in der Ganzheit des Grundgefüges von Kirche und Christus 
steht, konkretester Ausdruck seines Zusammenhanges ist.“100

Damit wird verstehbar, was Joseph Ratzinger in einem Vortrag zur Ekklesi-
ologie von Lumen Gentium aus dem Jahr 2000 angeregt hat:

Aber wenn wir die Kirche und Maria recht verstehen wollen, müssen wir hinter 
diese Trennungen zurückzukehren lernen, um das überindividuelle Wesen der Per-
son und das überinstitutionelle Wesen der Gemeinschaft gerade dort zu verstehen, 
wo Person und Gemeinschaft von der Kraft des Herrn, des neuen Adam her, wieder 
zu ihren Ursprüngen zurückgeführt werden. Die marianische Sicht der Kirche und 
die ekklesiale, heilsgeschichtliche Sicht Marias führen uns letztlich zu Christus 
und zum trinitarischen Gott zurück, weil hier nun sichtbar wird, was Heiligkeit 
bedeutet, was Einwohnung Gottes im Menschen und in der Welt ist, was wir unter 
‚eschatologischer‘ Spannung der Kirche zu verstehen haben.101

Mariologia Josepha Ratzingera/papieża Benedykta XVI. 
Przegląd 

 
Streszczenie

Dla mariologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI jest sprawą zasadniczą, że 
Matka Pana nie jest postrzegana w sposób wyizolowany, ale w całości chrześcijań-
skiej tajemnicy wiary. Zestawia on z maryjnymi tekstami Nowego Testamentu główne 

98 Ebd., S. 24.
99 J. Ratzinger, Die Tochter Zion, S. 36.
100 J. Ratzinger, Erwägungen zur Stellung von Mariologie und Marienfrömmigkeit, S. 24.
101 J. Ratzinger, Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Communio, Festgabe zum 75. Ge-

burtstag, hg. vom Schülerkreis, hrsg. S. Otto Horn,V. Pfnür, Augsburg: Paulinus 2002, S. 130.
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linie postaci kobiet-wyzwolicielek ze Starego Testamentu, które dzięki swojej wierze 
i swojemu zaufaniu uprosiły moc Bożą i historiozbawczą zmianę sytuacji. W Maryi te 
postaci uzyskują nowe znaczenie, w jej Fiat naród izraelski uzyskuje konkretną per-
sonifikację. Ratzinger przedstawia Maryję jako „Kościół u swego początku”, w niej 
Kościół uzyskuje osobowe centrum z odpowiednimi konsekwencjami. Maryjna dog-
matyka Ratzingera jest zbudowana na jego własnym biblijno-teologicznym podej-
ściu, którego przejrzysta i głęboka struktura cechuje się szczególnym uwzględnie-
niem rozstrzygnięć dokonanych w trakcie najnowszej historii Kościoła.

Słowa kluczowe:  mariologia, Joseph Ratzinger, eklezjologia, maryjna dogma-
tyka, zasada mariologiczna, mariologia i typologia.

The Mariology of Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. 
A contribution 

 
Summary

For the Mariology of Joseph Ratzinger/Benedict XVI it is fundamental that the 
Mother of the Lord is not viewed in isolation, but is seen in the totality of the Chris-
tian faith. To the Marian texts of the New Testament he added the lines of the great 
feminine saviour figures of the Old Testament, which have drawn down the power of 
God by their faith and inspired salvific histories. In Mary these women are revisited, 
in her “Fiat” the people of Israel experience a concrete personification. Ratzinger 
traces Maria as a “church in the origin”, in her the church receives a personal centre 
with corresponding consequences. His Marian dogmatics is based on his own biblical 
theological approach, and especially gives the teachings of the recent church history 
its own well-comprehensible depth structure.

Keyword:  Ratzinger’s mariology, mariology and ecclesiology, Ratzinger’s mar-
ian dogmatics, mariological principles, mariology and typology.

Die Mariologie von Joseph Ratzinger/Papst em. Benedikt XVI. 
Ein Überblick 

 
Zusammenfassung

Für die Mariologie von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. ist es grundlegend, dass 
die Mutter des Herrn nicht isoliert betrachtet, sondern im Gesamt des christlichen 
Glaubensgeheimnisses gesehen wird. Den neutestamentlichen marianischen Textstel-
len fügt er die Linien der großen weiblichen Rettergestalten aus dem Alten Testament 
hinzu, die durch ihren Glauben und ihr Vertrauen die Macht Gottes herabgezogen und 
heilsgeschichtliche Wendungen herbeigeführt haben. In Maria werden diese Frauen 
neu ansichtig, in ihrem Jawort erfährt das Volk Israel eine konkrete Personifizierung. 
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Ratzinger zeichnet Maria als „Kirche im Ursprung“ nach, in ihr erhält die Kirche eine 
personale Mitte mit entsprechenden Konsequenzen. Seine marianische Dogmatik baut 
auf einem eigenen bibeltheologischen Ansatz auf und schenkt besonders den Lehrsät-
zen der jüngeren Kirchengeschichte eine eigene, gut nachvollziehbare Tiefenstruktur.

Schlüsselworte:  Mariologie Ratzinger, Mariologie und Ekklesiologie, Maria-
nische Dogmatik Ratzinger, Mariologisches Grundprinzip, Mariologie und Typologie. 
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APORTACIONES DOCTRINALES DEL SANTO PADRE  
BENEDICTO XVI EN EL ÁMBITO DEL DERECHO CANÓNICO

1. INTRODUCCIÓN

Benedicto XVI ha sido seguramente el más grande de los teólogos que ha co-
nocido el siglo XX y el todavía joven siglo XXI. Una de las notas más caracterís-
ticas de su pontificado ha sido la iluminación que ha llevado a cabo de todos los 
campos más importantes del pensamiento filosófico y teológico, en un momento 
especialmente difícil en la historia de la Iglesia y del mundo1 . 

Desde su puesto de Prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, 
Joseph Ratzinger realizó una gran aportación al derecho canónico tanto en el 
aspecto teórico2, como en el aspecto práctico, al llevar a cabo una ingente labor 
de actuaciones disciplinares y penales contra los errores enseñados y difundidos 
por numerosos autores que se apartaban en no pocas materias de la doctrina ca-
tólica3. Consta que el guardián de la fe estuvo profundamente preocupado por la 
parálisis del derecho penal en la Iglesia desde 19604 e hizo todos los esfuerzos 
posibles para modificar dicha situación5 .

1 Cf. J. Ratzinger, Informe sobre la fe, Madrid: Biblioteca De Autores Cristianos2 1985 .
2 Así fue en la gran parte que tuvo en la redacción de un nuevo Reglamento para el examen de las 

doctrinas [Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Reglamento para el examen de las doctrinas 
(Agendi ratio in doctrinarum examine), 30 de mayo de 1997, AAS 63 (1997), p. 830-835], que perfec-
cionaba el anterior de 1971 [Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Reglamento para el examen 
de las doctrinas (Nova agendi ratio in doctrinarum examine), 15 de enero de 1971, AAS 63 (1971), 
p. 234-236] y en la promulgación de la Sacramentorum Sanctitatis Tutela, de 2001, que establecía las 
nuevas normas para juzgar los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la 
Fe [Cf. J. M. Cabezas Cañavate, Una mirada histórico canónica al devenir del derecho penal canó-
nico desde 1917 hasta nuestros días (II parte), „Ephemerides Iuris Canonici” 56 (2016), p. 597-599].

3 Cf. J. M. Cabezas, Consideraciones ante la anunciada reforma del derecho penal canónico, 
„Ius communionis” 1 (2013), p. 259-260. 

4 Cf. Benedicto XVI, Luz del mundo. Una conversación con Peter Seewald, Barcelona: Herder 
2010, p. 38-39.

5 Cf. J. M. Cabezas, Una mirada histórico-canónica al devenir del derecho penal canónico 
desde 1917 hasta nuestros días, „Ephemerides Iuris Canonici” 56 (2016), p. 609-612; de hecho, 
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Una vez nombrado Sumo Pontífice a la muerte del gran San Juan Pablo II, en 
abril de 2005, la divina Providencia le concedería ocho años para llevar a cabo 
un magnífico pontificado, que a pesar de la altura de su antecesor, ha elevado el 
prestigio aún más de la Santa Sede. No era Joseph Ratzinger un canonista y sin 
embargo sorprende también el aprecio que ha mostrado por el derecho canónico 
en particular, así como las importantes novedades legislativas que bajo su minis-
terio se han llevado a cabo6 .

Vamos a intentar describir a grandes rasgos las enseñanzas de este Santo Padre 
sobre la doctrina canónica y para ello primero nos fijaremos en algunas directri-
ces sobre el derecho canónico en general que Benedicto XVI ha subrayado en el 
marco global de sus enseñanzas. No son especialmente abundantes, pero sí muy 
significativas del valor y de la importancia que le ha otorgado en tiempos en que 
todavía el derecho canónico no es apreciado en su justa medida, después de un 
terrible desprecio sufrido en la segunda mitad del siglo XX, al hacerse comunes 
en gran parte de la Iglesia Católica las teorías antijurídicas de Rudolph Söhm7 .

En segundo lugar haremos una síntesis de los distintos aspectos del derecho 
canónico que el Santo Padre Benedicto tomó en consideración durante su pon-
tificado en las diversas alocuciones que dirigió cada año a la Rota Romana, que 
es el instrumento a través del cual los Papas orientan las líneas de actuación y de 
profundización teórica de la doctrina canónica.

2. VALOR Y ACTUALIDAD DEL DERECHO CANÓNICO

Expresamente el Santo Padre Benedicto XVI mostró su aprecio hacia el 
derecho canónico en la Carta que dirigió a todos los seminaristas del mundo 

cuando él ha llegado a Pontífice ha aprobado las diversas facultades concedidas tanto a la Congre-
gación para la Evangelización de los Pueblos como a la Congregación del Clero para llevar a cabo 
procedimientos penales abreviados cuando lo requiriese la urgencia del caso, la gravedad de los 
asuntos y el daño infligido a las víctimas de los delitos, además de modificar el motu proprio Sacra-
mentorum Sanctitatis Tutela en 2010 con el fin de hacerlo más operativo.

6 Además de las citadas en la nota a pie de página anterior, las intervenciones de mayor calado 
en este campo han sido el Motu Proprio Summorum Pontificum sobre la Liturgia romana anterior a la 
reforma de 1970 (7 de julio de 2007), estableciendo los usos del único rito romano, el ordinario y el 
extraordinario; la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio Omnium in mentem (26 de octubre de 
2009), con la cual se modifican los cánones 1008 y 1009 (referentes al diaconado) y los cánones 1086 §1, 
1117 y 1124 (referentes al apartamiento de la Iglesia por un acto formal); los Motu Proprio De aliquibus 
mutationibus in normis de electione Romani Pontificis (11 de junio de 2007), y Normas nonnullas (22 de 
febrero de 2013), con algunas modificaciones de las normas relativas a la elección del romano Pontífice. 

7 Cf. A. M. Rouco Varela, Teología y Derecho. Escritos sobre aspectos fundamentales de Dere-
cho Canónico y de las relaciones Iglesia-Estado, Madrid: Ediciones Cristiandad 2003, p. 132-173; 
A. M. Rouco Varela, La novedad y la necesidad eclesial de la fundamentación teológica del derecho 
canónico, „Ius Communionis” 2 (2014), p. 9-26.
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con ocasión del Año Santo Sacerdotal que él mismo había convocado. En esta 
breve y enjundiosa carta, el Santo Padre recuerda a los seminaristas las notas 
principales de lo que debe ser su formación y su vivencia para la preparación 
al sacerdocio. Una de los aspectos esenciales subrayados por el Pontífice es el 
de la necesidad de una formación completa en las cosas divinas y humanas: “El 
tiempo en el seminario es también, y sobre todo, tiempo de estudio. La fe cris-
tiana tiene una dimensión racional e intelectual esencial. Sin esta dimensión no 
sería ella misma8”.

Dentro de esta obligación el Santo Padre detalla las materias más importan-
tes que deben ser estudiadas por los futuros clérigos. Llama la atención que el 
derecho canónico no sólo es indicado entre ellas sino que el Pontífice recuerda 
que ha de ser no sólo justamente comprendido, sino también amado: 

Pero también aprended a comprender y -me atrevo a decir- a amar el derecho 
canónico por su necesidad intrínseca y por su aplicación práctica: una sociedad sin 
derecho sería una sociedad carente de derechos. El derecho es condición del amor9 .

Resulta patente en este texto la importancia concedida al derecho por Be-
nedicto XVI de cara a la organización y subsistencia de la comunidad humana 
y, por ende, también del derecho canónico para la regulación de la Iglesia de 
acuerdo con el designio de Cristo.

En otras ocasiones el Santo Padre ha manifestado también como la falta de 
aprecio al derecho canónico y su olvido en la praxis eclesial ha traído graves y 
funestas consecuencias en la Iglesia. Especialmente, en el tema de los abusos 
sexuales dentro de la Iglesia, que a él como Papa le tocó abordar a nivel de es-
cándalo en la opinión pública, es clara la convicción de Benedicto sobre el efecto 
sumamente negativo que siguió a la postergación del derecho canónico, en con-
creto del derecho penal. Así se manifestaba en la Carta pastoral a los católicos 
de Irlanda, señalando dicha realidad como una de las causas de la traumática 
situación a la que se había llegado:

En particular, hubo una tendencia, motivada por buenas intenciones, pero equiv-
ocada, a evitar los enfoques penales de las situaciones canónicamente irregulares. 
En este contexto general debemos tratar de entender el desconcertante problema 
del abuso sexual de niños, que ha contribuido no poco al debilitamiento de la fe y 
a la pérdida de respeto por la Iglesia y sus enseñanzas10 .

8 Benedicto XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae ad sacrorum alumnos sacerdotali 
exeunte anno, AAS 102 (2010), p. 795.

9 Ibíd., p. 796.
10 Benedicto XVI, Litterae Pastorales ad christifideles catholicos in Hibernia, AAS 102 

(2010), p. 211.
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3. DIVERSOS TEMAS DE DERECHO CANÓNICO ILUMINADOS  
EN LAS DIRECTRICES INDICADAS A LA ROTA ROMANA

Entre 2006 y 2013, Benedicto XVI pronunció un total de ocho discursos al 
Tribunal Apostólico de la Rota Romana, llenas de importantes directrices para 
los miembros de los tribunales eclesiásticos de todo el mundo. La primera de las 
alocuciones del santo Padre tuvo como objeto la relación entre derecho y pastoral, 
que no es de oposición, sino de estrecha y leal colaboración teniendo ambas en 
común el amor a la verdad. La segunda, en continuidad con los temas tratados el 
año anterior, se centró en la verdad del matrimonio mismo, la tercera, abordó en 
el valor de la jurisprudencia rotal en el conjunto de la administración de la justicia 
en la Iglesia. La cuarta por su parte celebró el vigésimo aniversario de los famosos 
discursos de su predecesor sobre la incapacidad psíquica en las causas de nulidad.

La quinta alocución ponía de manifiesto las relaciones entre justicia, caridad 
y verdad tomando pie de algunos principios morales recordados en su entonces 
reciente encíclica Caritas in veritate. La sexta alocución abordó la dimensión 
jurídica de la preparación al matrimonio, haciendo ver también el nexo existente 
con los procesos judiciales de nulidad. La séptima daba criterios certeros para 
llevar a cabo la interpretación de la ley canónica en orden a su aplicación, refu-
tando los errores contemporáneos en dicho campo. La octava y última estudió 
algunos aspectos de la relación entre fe y matrimonio.

3.1 ALOCUCIÓN DE 28 DE ENERO DE 2006

La primera de las alocuciones del Santo Padre Benedicto a la Rota Romana 
comienza con un recuerdo agradecido a la inmensa herencia que dejó su ante-
cesor en el campo del derecho canónico, centrándose especialmente en la ins-
trucción Dignitas Connubii, que describe en detalle el procedimiento que se ha 
de observar en las causas de nulidad matrimonialy que había sido promulgada 
el año anterior. 

La Dignitas Connubii explicaba todas las disposiciones que debían observar-
se para juzgar de la nulidad o no de un matrimonio, mientras que por parte de no 
pocos padres del Sínodo celebrado sobre la Eucaristía también existía un gran 
interés por dicho tema con el fin de lograr que muchos fieles puedan o no recibir 
la comunión eucarística dependiendo del sentido de las sentencias obtenido. De-
recho y pastoral no son dos visiones contrapuestas de la nulidad matrimonial, al 
revés, ambas se unen en un punto de encuentro fundamental sin el cual ninguna 
de las dos mantiene su integridad moral: el amor a la verdad.
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Realmente no se puede decir con más precisión y claridad: “el proceso ca-
nónico de nulidad del matrimonio constituye esencialmente un instrumento para 
certificar la verdad sobre el vínculo conyugal11”. El Santo Padre completa su 
reflexión con dos observaciones de gran importancia. La primera es que el pro-
ceso en una institución de justicia y de paz, que lleva a cabo las actuaciones más 
pertinentes para que un tercero imparcial, después de haber conocido la verdad 
sobre el litigio, pueda decidir la causa según justicia. El proceso surge cuando 
hay una controversia entre dos personas físicas o jurídicas en la Iglesia en torno 
a la materia del pleito, tratando de hallar una solución al conflicto que responda 
a las exigencias de la justicia y de la razón. Especialmente importante es el pro-
ceso cuando la materia sobre la que versa excede la capacidad de disponer de las 
partes, en la medida que afecta a los derechos de la comunidad eclesial, como 
sucede en el caso de la nulidad del matrimonio, pues implica un vínculo que está 
más allá de la voluntad de los cónyuges que lo han creado.

La segunda observación nos advierte de que ningún proceso es contra la 
otra parte, no se trata de infligir un daño injusto, “sino establecer y defender la 
pertenencia de los bienes a las personas y a las instituciones12”. A esa considera-
ción se añade una más específica en los procesos de nulidad matrimonial: “aquí 
no hay ningún bien sobre el que disputen las partes y que deba atribuirse a una 
o a otra. En cambio, el objeto del proceso es declarar la verdad sobre la validez 
o invalidez de un matrimonio concreto13”.

Finalmente el Santo Padre llama nuestra atención sobre el valor pastoral del 
proceso. No es auténtica caridad pastoral, enseña el Papa, aquella que se deja 
llevar por el deseo de causar complacencia en las personas evitando la confron-
tación con la verdad que salva e intentando olvidar la indisolubilidad del matri-
monio, actitudes que “pueden parecer pastorales, pero en realidad no responden 
al bien de las personas y de la misma comunidad eclesial”14 .

Pero también es cierto que la verdad buscada en el proceso de nulidad no es 
una verdad abstracta sino que se integra en la vida de unas personas normalmen-
te con gran carga de dolor, por lo que se debe actuar con diligencia y cercanía 
a los fieles afectados, con esfuerzo por intentar la reconciliación, con desarrollo 
de iniciativas para prevenir las nulidades en la época de preparación del matri-
monio, pero siempre salvaguardando la verdad que es defendida por el proceso 
canónico.

11 Benedicto XVI, Allocutio Ad Tribunal Rotae Romanae, die 28 Ianuarii 2006, AAS 98 
(2006), p. 136.

12 Ibíd.
13 Ibíd, p. 137. Es más, el Santo Padre llega a decir que se puede decir que “el destinatario de 

la solicitud de declaración es la Iglesia misma”. Y de ahí deduce que Benedicto XIV ideara e hiciera 
obligatoria la participación del defensor del vínculo en estos procesos: Cf. Constitutio apostolica Dei 
Miseratione, 3 Novembris 1741).

14 Ibíd., p. 137-138.
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En definitiva, un auténtico sentido pastoral y el proceso canónico de nulidad 
matrimonial pueden y deben estar unidos gracias al respeto por la verdad. 

3.2 ALOCUCIÓN DE 27 DE ENERO DE 2007

En 2007, profundizando en las realidades expuestas en su alocución del año 
anterior, el Santo Padre desarrolla el tema de la verdad del matrimonio mismo. 
Para poder orientar adecuadamente la actividad judicial de los tribunales de la 
Iglesia, el Papa recuerda algunas verdades absolutamente esenciales acerca del 
matrimonio. 

El relativismo ha impuesto una mentalidad que considera al matrimonio 
“como una mera formalización social de los vínculos afectivos15”, no es algo 
cuyo ser venga determinado por la naturaleza humana, sino que es una “superes-
tructura legal que la voluntad humana podría manipular a su capricho, priván-
dola incluso de su índole heterosexual16”. La gravedad de estos errores salta a la 
vista, pero aún es peor que exista una grave crisis en la idea de los mismos fieles 
católicos acerca del matrimonio, aceptando peligrosamente dicha concepción 
desde una “hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura” realizada sobre la 
doctrina del Concilio Vaticano II en contraposición con toda la enseñanza ante-
rior de la Iglesia. A saber, la doctrina conciliar sobre el matrimonio y la familia 
como intima comunidad de vida y amor presuntamente negaría la existencia de 
un vínculo conyugal indisoluble, lo cual sería meramente un ideal, no una rea-
lidad necesaria en toda unión matrimonial, a la que no se puede obligar a todos.

En lógica concatenación con el pensamiento anterior, se ha difundido la 
mentalidad de que se debía regularizar canónicamente la situación de las perso-
nas en situación matrimonial irregular independientemente de la verdad sobre la 
validez o nulidad de su matrimonio. Para ello el derecho canónico, en concreto 
las declaraciones de nulidad por parte de los tribunales eclesiásticos podían ser 
un instrumento muy valioso al respecto.

Frente a estos graves errores, el Santo Padre recuerda que ciertamente el 
Concilio describe al matrimonio como una íntima comunidad de vida y de amor 
pero esa comunidad está definida por unos principios de derecho natural y divino 
positivo que fijan su verdadero sentido antropológico y que no están a disposi-
ción de la mentalidad del momento.

Además la doctrina lúcida de Pablo VI y de Juan Pablo II, así como los 
dos Códigos de Derecho Canónico, latino y oriental, han puesto de manifiesto 
repetidas veces la verdadera doctrina de la Iglesia, llevando a cabo una reforma 

15 Benedicto XVI, Allocutio Ad Tribunal Rotae Romanae in inauguratione Anni Iudicialis, die 
27 Ianuarii 2007, AAS 99 (2007), p. 87.

16 Ibíd.
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o renovación en la continuidad, que es lo que realmente pretendía e hizo el Con-
cilio Vaticano II, respetando con toda escrupulosidad la verdad antropológica y 
salvífica del matrimonio, la cual contiene una dimensión jurídica absolutamente 
indisoluble de su realidad natural y teológica y que está expresada ya en el libro 
del Génesis.

Dentro de esa verdad del matrimonio tenemos tanto el hecho de que este 
surge por el libre consentimiento del hombre y de la mujer, como la realidad de 
que tal libertad “traduce en acto la capacidad natural inherente a su masculinidad 
y feminidad”, según el designio de Dios basado en las “dimensiones naturales y 
complementarias de sus personas17”.

Es más, el vínculo creado entre el varón y la mujer en el matrimonio no deri-
va de su libre decisión, sino que es intrínseco a la naturaleza del matrimonio en 
el designio de la creación y de la redención, con la nota de indisolubilidad como 
exigencia de justicia y de amor, a la cual los cónyuges no pueden sustraerse.

Todo esto es absolutamente rechazado por el positivismo, para el cual la juridicidad 
de la relación conyugal sería únicamente el resultado de la aplicación de una norma 
humana formalmente válida y eficaz. De este modo la realidad humana de la vida y 
del amor conyugal sigue siendo extrínseca a la institución jurídica del matrimonio. 
Se crea una ruptura entre derecho y existencia humana que niega radicalmente la 
posibilidad de una fundación antropológica del derecho18 .

En este planteamiento se banaliza la relación entre las personas, se cae en el 
relativismo subjetivo y libertario de la experiencia sexual y finalmente se destru-
ye la familia y queda profundamente dañada la relación de amor entre cónyuges 
y entre padres e hijos.

En oposición a estos graves errores “la tradición de la Iglesia afirma con 
claridad la índole naturalmente jurídica del matrimonio, es decir, su pertenencia 
por naturaleza al ámbito de la justicia en las relaciones interpersonales19”. El 
derecho determina el deber ser de la vida y del amor conyugal de acuerdo con 
la naturaleza misma del matrimonio y de la familia, que no quedan al libre albe-
drío y al deseo o concepción subjetiva de cada una de las personas, sino que se 
encuentran escritos al menos implícitamente en el corazón y en la inteligencia 
de todos los hombres y explícitamente en la revelación divina llevada a cabo por 
Dios en la historia de la humanidad20 .

17 Ibíd., p. 89.
18 Ibíd.
19 Ibíd., p. 90.
20 Cf. Ibíd., p. 90: „San Pablo (…) no duda en aplicar al matrimonio los términos más fuertes 

del derecho para designar el vínculo jurídico con el que están unidos los cónyuges entre sí, en su 
dimensión sexual. Del mismo modo, para san Agustín, la juridicidad es esencial en cada uno de los 
tres bienes (proles, fides, sacramentum) que constituyen los ejes de su exposición doctrinal sobre el 
matrimonio”.
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El Santo Padre insiste en la importancia fundamental de sostener íntegra-
mente esta doctrina y de basar en ella toda la actividad que se realiza por parte de 
la Iglesia y de los fieles en el campo familiar, “sin dejarse seducir por caminos de 
interpretación que implican una ruptura con la tradición de la Iglesia21”.

3.3. ALOCUCIÓN DE 26 DE ENERO DE 2008

El año 2008 se celebraba el primer centenario del restablecimiento del Tri-
bunal apostólico de la Rota Romana, llevado a cabo por San Pío X mediante la 
constitución Sapienti consilio. Es lógico que, con tales antecedentes, el santo 
Padre se centrara en el valor de la jurisprudencia rotal en el conjunto de la admi-
nistración de la justicia en la Iglesia.

El punto de partida es la descripción hecha por la Constitución Pastor Bonus 
de la misión específica de la Rota Romana:

Este Tribunal actúa como instancia superior, ordinariamente en grado de apelación, 
ante la Sede apostólica, con el fin de tutelar los derechos de la Iglesia, provee a la 
unidad de la jurisprudencia y, a través de sus sentencias, sirve de ayuda a los tribu-
nales de grado inferior22 .

Para captar adecuadamente por qué el valor de las sentencias de este Tribu-
nal tienen un valor especial, el Papa recuerda un principio de vital importancia 
para la administración correcta de la justicia. En efecto, “todas las sentencias 
deben estar fundamentadas siempre en los principios y en las normas generales 
de justicia23”, que, como muy acertadamente señala el Santo Padre, por supuesto 
“con la valoración prudencial de los casos en su irrepetible realidad concreta24” 
han de aplicarse siempre. 

Esta es una verdad aplicable a todo el derecho en general, pero que es toda-
vía más urgente en la administración de la justicia en la Iglesia, “en la medida 
en que están en juego las exigencias de la comunión, que implica la tutela de lo 
que es común a la Iglesia universal25”, lo que exige la necesidad de unidad en 
los criterios esenciales de justicia y la necesidad de poder prever razonablemente 
el sentido de las decisiones judiciales, todo lo cual constituye “un bien eclesial 

21 Ibíd.
22 Juan Pablo II, Constitutio apostolica de Romana Curia Pastor Bonus, art. 126, AAS 80 

(1988), p. 892.
23 Benedicto XVI, Allocutio Ad omnes participes Tribunalis Romanae Rotae, die 26 Ianuarii 

2008, AAS 100 (2008), p. 86.
24 Ibíd., p. 85.
25 Ibíd., p. 86.
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público de particular importancia para la vida interna del pueblo de Dios y para 
su testimonio institucional en el mundo26”.

Efectivamente, una de las más terribles injusticias que se producen en la ac-
tualidad y que corroe la esencia del derecho y de la justicia y por ende la caridad, 
es que se aplique la acepción de personas en la administración de la justicia en la 
Iglesia, aplicando en algunos casos la norma en todo su rigor o incluso más allá 
de lo establecido y en otros con suma laxitud.

Ahora bien, al ser la Rota Romana la instancia superior en grado de apela-
ción ante la Sede Apostólica es lógico que sus sentencias tengan un valor es-
pecial27, puesto que deben presentar un valor intrínseco de racionalidad y de 
justicia y además así se evita la arbitrariedad de los posibles criterios subjetivos, 
al administrar justicia según parámetros iguales en todo lo que es en sí esencial-
mente igual.

En este momento, el Papa refuerza su argumentación apoyándose en el acon-
tecer de la historia de este tribunal, en la cual ha realizado una labor muy notable, 
“ha brindado aportaciones muy significativas que han desembocado en la codi-
ficación vigente28”.

En efecto, “el derecho no se puede reducir a un mero conjunto de reglas po-
sitivas que los tribunales han de aplicar29”, se requiere también el complemento 
del ejercicio de la prudentia iuris, de una sabiduría jurídica que permite dar 
ciertos criterios o indicios para reconocer en los acontecimientos la presencia 
o la ausencia de la relación específica de justicia que es el matrimonio. Se trata 
de valorar objetivamente los hechos a la luz del Magisterio y del derecho de la 
Iglesia, para lo cual la Rota Romana da indicaciones basadas en la experiencia y 
en la ciencia canónica.

Esta prudentia iuris no se puede ni debe confundir con la arbitrariedad ni con 
el relativismo. Tiene como realidad inspiradora e iluminadora la enseñanza de la 
Iglesia y sus normas jurídicas bien experimentadas en su tradición bimilenaria, 
habiendo de huir de la mentalidad positivista que tiene a separar las leyes de la 
doctrina de la Iglesia30. De ahí que se debe evitar en la Iglesia, que es universal y 
actúa en diversas culturas jurídicas, la formación sensim sine sensu de jurispru-
dencias locales cada vez más distantes de la jurisprudencia rotal y de la doctrina 
de la Iglesia sobre el matrimonio. 

26 Ibíd., p. 85.
27 Cf. c. 19 y Juan Pablo II, Constitutio apostolica de Romana Curia Pastor Bonus, art. 126, 

AAS 80 (1988), p. 892. Es importante tener en cuenta, como dice el Santo Padre en su alocución que 
estas disposiciones legales „no crean, sino que declaran ese valor”.

28 Benedicto XVI, Allocutio Ad omnes participes Tribunalis Romanae Rotae, die 26 Ianuarii 
2008, AAS 100 (2008), p. 86.

29 Ibíd., p. 86.
30 Cf. Juan Pablo II, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno, die 29 Ianu-

arii 2005, AAS 97 (2005), p. 166.
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En consecuencia, el Papa exhorta a los jueces rotales a estudiar los medios 
oportunos para “hacer que la jurisprudencia rotal sea cada vez más manifiesta-
mente unitaria, así como efectivamente accesible a todos los agentes de justicia, 
a fin de que se encuentre una aplicación uniforme en todos los tribunales de la 
Iglesia31”. 

Al mismo tiempo, aprovecha el Santo Padre para recordar también el valor 
de las intervenciones del Magisterio sobre las cuestiones jurídicas matrimonia-
les, incluidos estos discursos anuales a la Rota Romana, que tienen la misión 
de guía para todos los tribunales eclesiásticos, en profunda unidad de doctrina 
y de legislación, la cual siempre debe situarse orgánicamente en el cauce de la 
Tradición32 .

3.4. ALOCUCIÓN DEL 29 DE ENERO DE 2009

En 2009 se cumplían los veinte años de los famosos discursos de San Juan 
Pablo II a la Rota Romana dedicados a la incapacidad psíquica en las causas de 
nulidad matrimonial33, lo que movió a Benedicto XVI a dedicar el discurso de 
aquel año a la recepción que dichas intervenciones habían tenido en los tribuna-
les eclesiásticos, máxime cuando aquellas intervenciones tuvieron como causa el 

escándalo de ver destruido en la práctica el valor del matrimonio cristiano por la 
multiplicación exagerada y casi automática de las declaraciones de nulidad, en caso 
de fracaso del matrimonio, con el pretexto de cierta inmadurez o debilidad psíquica 
de los contrayentes34 .

El Santo Padre insiste en los criterios de fondo que los operadores del dere-
cho debían usar no sólo para el análisis de los informes periciales psiquiátricos 
y psicológicos sino también de cara a la definición de las causas, criterios que ya 
su antecesor había expresado con agudeza en los citados discursos.

En efecto, hay que tener en cuenta un par de distinciones absolutamente cru-
ciales, en primer lugar la diferenciación entre una madurez psíquica, que sería el 
punto de llegada del desarrollo humano, y una madurez canónica, que el punto 
mínimo de validez del matrimonio; al igual que hay que distinguir entre inca-

31 Benedicto XVI, Allocutio Ad omnes participes Tribunalis Romanae Rotae, die 26 Ianuarii 
2008, AAS 100 (2008), p. 87.

32 Cf. Ibíd, p. 87-88. 
33 Cf. Juan Pablo II, Allocutio Ad Rotae romanae auditores coram admissos, die 5 Februarii 

1987, AAS 79 (1987), p. 1453-1459; Juan Pablo II, Allocutio Ad Romanae Rotae Auditores simul 
cum officialibus et advocatis coram admissos, anno forensi ineunte, die 25 Ianuarii 1988, AAS 80 
(1988), p. 1178-1185.

34 Juan Pablo II, Allocutio Ad Rotae romanae auditores coram admissos, die 5 Februarii 1987, 
AAS 79 (1987), p. 1458.
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pacidad y dificultad a la hora de prestar un consentimiento y por supuesto entre 
dimensión canónica de la normalidad psíquica y dimensión clínica, la primera 
de las cuales comprende también moderadas formas de dificultad psicológica y 
la segunda excluye de su concepto toda limitación de madurez y toda forma de 
psicopatología35.-

A continuación el Santo Padre recuerda la idea esencial de los discursos de 
su predecesor, pero añade una consideración de gran valor teológico. En efecto, 
se reafirma “el principio según el cual una verdadera incapacidad puede consi-
derarse como hipótesis sólo en presencia de una seria forma de anomalía que, de 
cualquier modo que se quiera definir, ha de afectar sustancialmente a la capaci-
dad de entender y/o de querer36”.

Benedicto XVI añade que errar en este campo no sólo no es conforme a la 
verdad de los hechos, sino que tiene “el peligro de caer en un pesimismo antro-
pológico que, a la luz de la situación cultural actual, considera casi imposible 
casarse37”. El Papa refuta las corrientes antropológicas denominadas “humanis-
tas” que idealizan de tal manera a la persona y al matrimonio que acaban por 
negar la capacidad consensual de muchas personas. Y las rechaza porque, bajo la 
apariencia de ensalzar a la persona humana, se encuentran orientadas a la auto-
rrealización y a la autotrascendencia egocéntrica. En esta forma de pensamiento 
la realización efectiva de una verdadera comunión de vida y amor consistiría en 
un bienestar puramente humano y dependiente de factores accidentales.

Por el contrario el verdadero humanismo no es el que niega a la persona 
la capacidad de obrar bien, sino el que, aun siendo consciente de que numero-
sas carencias básicas en la educación actual y la influencia de nefastos factores 
ambientales pueden hacer aumentar las excepciones, redescubre “en positivo la 
capacidad que en principio toda persona humana tiene de casarse en virtud de su 
naturaleza de hombre o de mujer38”. 

Este sano realismo comprende que la libertad humana está herida por el pe-
cado, lo que la hace limitada e imperfecta, pero no inauténtica e insuficiente para 
llevar a cabo válidamente el acto de autodeterminación que es el pacto conyugal. 
Por lo tanto tiene sentido ayudar a las personas a tomar conciencia de la reali-
dad natural del matrimonio y su importancia en la obra de la salvación. Por otra 
parte, la capacidad debe ser puesta en relación con lo que es esencialmente el 
matrimonio, de manera que 

35 Cf. Benedicto XVI, Allocutio Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae., die 29 Ianuarii 2009, 
AAS 101 (2009), p. 125.

36 Ibíd., p. 125-126. Benedicto añade a la definición que toma de la alocución de Juan Pablo II 
el 7 de febrero de 1988 que esta norma jurídica sobre la incapacidad había sido enriquecida e inte-
grada por la instrucción Dignitas Connubii, que requería para la nulidad del matrimonio la presencia 
ya antes del matrimonio de una particular anomalía psíquica (cf. art. 209.1).

37 Ibíd., p. 126.
38 Ibíd.
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esta capacidad no se mide en relación a un determinado grado de realización ex-
istencial o efectiva de la unión conyugal mediante el cumplimiento de las obliga-
ciones esenciales, sino en relación al querer eficaz de cada uno de los contrayentes, 
que hace posible y operante esa realización ya desde el momento del pacto nup-
cial39 .

Por ello lo normal será que el juez para llegar a la convicción de la inca-
pacidad de una persona requiera la ayuda de peritos que puedan certificar esa 
incapacidad, que siempre será una excepción al principio natural de la capacidad 
necesaria para llevar a cabo la donación de sí mismo de la que nace el vínculo 
conyugal.

3.5 ALOCUCIÓN DEL 29 DE ENERO DE 2010

Una doctrina bien luminosa nos es aportada por las enseñanzas de Benedicto 
XVI con la alocución del año 2010. En la misma parte de algunas de las consi-
deraciones expuestas en torno a la relación entre justicia, caridad y verdad en la 
Encíclica Caritas in Veritate que, aunque habían sido consideradas en el contex-
to de la doctrina social de la Iglesia, pueden iluminar en gran medida también el 
ámbito de los tribunales eclesiásticos. 

En efecto, no hay contraposición entre justicia y caridad, como desgraciada-
mente tantas veces se ha pensado. Por ello, conviene recordar las exigencias de 
cada una de ellas.

Por una parte, el derecho es esencialmente una obra de justicia, esto es, “la 
constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido40”, 
manteniendo en la Iglesia el orden querido por el mismo Cristo41. Este principio 
tiene una particular transcendencia para el aspecto objetivo de la administración 
de la justicia, en el sentido de que el proceso y la sentencia están al servicio de 
la justicia, adquiriendo una gran relevancia en las causas de nulidad en cuanto 
que afectan al bien humano y sobrenatural de los esposos y al bien público de 
la Iglesia.

Pero tiene también su manifestación en el aspecto digamos subjetivo, el que 
afecta a los agentes del derecho, los cuales “deben caracterizarse por un alto 
ejercicio de las virtudes humanas y cristianas, especialmente de la prudencia y 

39 Ibíd, p. 127.
40 Benedicto XVI, Allocutio Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae, die 29 Ianuarii 2010, AAS 

102 (2010), p. 110. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 1807.
41 Cf. Juan Pablo II, Allocutio Ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advocatos 

anno iudiciali ineunte, die 18 m. Ianuarii a. 1990, AAS 82 (1990), p. 874.
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de la justicia, pero también de la fortaleza42”. Esta fortaleza es requerida particu-
larmente cuando la injusticia resulta el camino más fácil a seguir, cediendo a las 
presiones del ambiente social y a los deseos subjetivos de las partes en litigio.

Más aun siendo obra de justicia, el derecho no puede prescindir de la caridad, 
que ha de tener múltiples manifestaciones en los mismos actos de administra-
ción de la justicia: interés por las personas y sus sufrimientos, delicadeza en el 
trato, intento de reconciliación y de convalidación de los matrimonios, ayudarles 
a buscar sinceramente la verdad43 . 

Además el Santo Padre señala la relación entre caridad y justicia, explicando 
cómo no sólo no se contraponen sino que se complementan, más aún se requie-
ren mutuamente. La justicia es el primer paso del amor, “quien ama con caridad 
a los demás, es ante todo justo con ellos,  (…) la justicia es inseparable de la 
caridad, intrínseca a ella44”.

Por eso el juez no puede ni debe caer en el “peligro de una malentendida 
compasión que degeneraría en sentimentalismo, sólo aparentemente pastoral45”, 
y ello por exigencia de la caridad, que requiere la objetividad típica de la justicia, 
que no hay que confundir con frialdad humana.

En consecuencia, explica el Papa que “la caridad sin justicia no es caridad, 
sino sólo una falsificación46”, lo que tiene como efecto que se huya de las tenta-
ciones pseudopastorales que consideran como obra de caridad la satisfacción de 
la petición subjetiva de obtener a toda costa la declaración de nulidad con el fin 
de poder recibir los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. No se puede 
ser más claro que el Santo Padre cuando recuerda que “sería un bien ficticio y 
una falta grave de justicia y de amor, allanarles el camino hacia la recepción de 
los sacramentos, con el peligro de hacer que vivan en contraste objetivo con la 
verdad de su condición personal47”

Además el Santo Padre establece la relación entre justicia y caridad respecto 
de la verdad. Justicia y caridad impelen al amor a la verdad y requieren necesa-
riamente su búsqueda. Con profunda lucidez indicaba el Papa en su encíclica que 
“sólo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente (…) 

42 Benedicto XVI, Allocutio Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae., die 29 Ianuarii 2010, AAS 
102 (2010), p. 111.

43 Cf. Ibíd., p. 112; Código de Derecho Canónico c. 1675; Instrucción Dignitas Connubii, art. 
65, 2-3.

44 CiV 6.
45 Juan Pablo II, Allocutio Ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advocatos 

anno iudiciali ineunte, die 18 m. Ianuarii a. 1990, AAS 82 (1990), p. 875.
46 Benedicto XVI, Allocutio Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae., die 29 Ianuarii 2010, AAS 

102 (2010), p. 112.
47 Ibíd., p. 113.
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Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un 
envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente48”. 

Y este vaciamiento puede adquirir dos dimensiones en el caso de los tribuna-
les eclesiásticos. Una en la actividad práctica del juzgar, desistiendo del esfuerzo 
por alcanzar la verdad sobre la situación personal de los que se someten al juicio, 
no teniendo en cuenta que el matrimonio goza del favor del derecho y convir-
tiendo cualquier dificultad conyugal en un síntoma inequívoco de nulidad. Otra 
teórica, cuando se ofusca la esencia misma de la naturaleza del matrimonio, no 
considerando que a partir de ella se puedan hacer juicios objetivos sobre cada ma-
trimonio y llegando a la duda o incluso a la negación de la indisolubilidad, pro-
piedad esencial que alcanza en una particular firmeza en razón del sacramento49 .

3.6. ALOCUCIÓN DEL 22 DE ENERO DE 2011

El discurso del año 2011 se centró en la dimensión jurídica inscrita en la 
actividad pastoral de preparación y admisión al matrimonio, que como fácil-
mente se puede deducir, guarda una estrecha relación con los procesos de nu-
lidad matrimonial. De nuevo, Benedicto XVI, que no daba nunca puntada sin 
hilo, enmarcaba este asunto en la relación entre pastoral y derecho, que ha sido 
profundamente problemática en la época posterior al Concilio Vaticano II preci-
samente en virtud de una equivocada concepción de la pastoral, que era vista en 
contraposición con el derecho50 .

El Papa abordaba en el discurso un tema profundísimamente pastoral, como 
es la preparación adecuada de los fieles cristianos al matrimonio, pero insistía 
en la necesidad de prestar atención a los elementos canónicos de la misma, que 
normalmente ocupan muy poco espacio en dicha preparación, difundiéndose “la 
mentalidad según la cual el examen de los esposos, las publicaciones matri-
moniales y demás medios (…) constituyen trámites de naturaleza meramente 
formal51”.

Es verdad que la preparación al matrimonio tiene finalidades que exceden 
la dimensión jurídica, pero no se puede olvidar que el objetivo inmediato de 
esa preparación es la constitución de un vínculo de justicia y de amor entre los 
cónyuges, vínculo que es uno e indisoluble y que está abierto a la procreación y 

48 Benedicto XVI, Litterae encyclicae Caritas in Veritate, núm. 3, en: AAS 101 (2009), p. 642-
643 .

49 Cf. Benedicto XVI, Allocutio Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae., die 29 Ianuarii 2010, 
AAS 102 (2010), p. 112-114.

50 Cf. Juan Pablo II, Allocutio Ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advocatos 
anno iudiciali ineunte, die 18 m. Ianuarii a. 1990, AAS 82 (1990), p. 874.

51 Benedicto XVI, Allocutio ad sodales Tribunalis Rotae Romanae, die 22 Ianuarii 2011, AAS 
103 (2011), p. 109.
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educación de la prole, que constituye un sacramento entre bautizados. De nuevo 
el Santo Padre vuelve a la consideración de la índole naturalmente jurídica del 
matrimonio, en virtud de la cual el derecho se entrelaza con la vida y con el 
amor como su intrínseco deber ser. Es frecuente afirmar que el matrimonio es 
un derecho natural en virtud del cual debe procederse con liberalidad a la hora 
de admitir a los novios al matrimonio. Esto es cierto siempre que no se separen 
un supuesto matrimonio de la vida y otro del derecho, sino que se recuerde que 
existe un solo matrimonio, realidad natural y salvífica, con una identidad esen-
cial que no puede ser olvidada ni tergiversada.

Desde esa perspectiva ha de entenderse el derecho a casarse, “no se trata de 
una pretensión subjetiva que los pastores deben satisfacer mediante un mero re-
conocimiento formal, independientemente del contenido efectivo de la unión52”. 
El derecho al matrimonio exige que se pueda y se quiera celebrarlo en la verdad 
de su esencia, por lo que no se puede invocar dicho derecho donde falta clara-
mente la capacidad para contraerlo o la voluntad se planteara un objetivo en 
clara oposición a la realidad natural del matrimonio.

En consecuencia si bien es cierto que existe un derecho a casarse (ius connu-
bii), éste se ha de entender en el respeto a la esencia del matrimonio en cuanto 
tal, “el ius connubii se refiere al derecho de celebrar un auténtico matrimonio. 
No se negaría, por tanto, el ius connubii allí donde fuera evidente que no se dan 
las premisas para su ejercicio53”.

Insiste el Santo Padre en que el Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía ya 
llamó la atención sobre la necesidad de formar adecuadamente a los novios y de 
verificar sus convicciones sobre los compromisos irrenunciables para la validez 
del matrimonio, pues el matrimonio y la familia son una riqueza especialmente 
valiosa para la Iglesia y la sociedad que deben ser promovidas y protegidas de 
cualquier equívoco sobre su auténtica verdad54 . 

El Papa subraya la importancia del expediente prematrimonial, cuya finali-
dad es que no se oponga nada a la celebración válida y lícita de los matrimonios. 
No es algo meramente formalista, implica un diálogo sincero y realizado por se-
parado con cada uno de los futuros cónyuges para ayudar a la persona a ponerse 
seriamente ante sí y ante su vocación al matrimonio. 

Es evidente que de este modo “se puede llevar a cabo una eficaz acción pas-
toral dirigida a la prevención de las nulidades matrimoniales”. En efecto, el Papa 
denuncia dos abusos muy comunes que suelen ir de la mano, la admisión por 
descontado al matrimonio sin una preparación adecuada y un examen serio de 
los requisitos mínimos, y la consideración de nulidad de los matrimonios cuando 
estos terminan en fracaso. Por todo ello, todos los que tienen cura de almas y se 

52 Ibíd.
53 Ibíd., p. 110.
54 SC 29.
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involucran en estos asuntos de pastoral familiar deben tener al menos un conoci-
miento básico de los aspectos prácticos del derecho canónico.

Finalmente el Papa señala también la importancia de que la actuación de 
los tribunales eclesiásticos trasmita un mensaje unívoco, en sintonía con el Ma-
gisterio y la ley canónica. Para ello los demás tribunales eclesiásticos deben 
adecuarse a la jurisprudencia rotal y esta habrá de respetar las indicaciones que 
los Papas hacen en sus alocuciones anuales. En concreto el Papa alude a no 
confundir la discreción de juicio requerida para el matrimonio con la deseada 
prudencia al tomar la decisión de casarse, a diferenciar entre la exclusión del bo-
num coniugum, hecho excepcional que se produce al faltar el reconocimiento del 
otro como cónyuge o la ordenación esencial de la comunidad de vida conyugal 
al bien del otro y los comportamientos indebidos realizados por los esposos en 
su vida matrimonial55 .

En conclusión, Benedicto XVI remarca la necesidad de recuperar la sintonía 
entre derecho y pastoral en la convicción de que los malentendidos entre ambos 
dañan al derecho pero también a la pastoral.

3.7. ALOCUCIÓN DEL 21 DE ENERO DE 2012

El penúltimo discurso de Benedicto XVI a la Rota Romana estudia un tema 
que nos puede parecer bastante teórico, la interpretación de la ley canónica en 
orden a su aplicación, pero que el Papa enlaza con la recta interpretación de la fe, 
en cuanto que el derecho canónico “encuentra su fundamento y su sentido mismo 
en las verdades de la fe y la lex agendi no puede sino reflejar la lex credendi56”

Parte el Santo Padre de una tendencia actual de pensamiento en la cual se 
critica el excesivo apego a las leyes de la Iglesia, la cual postula una falsa her-
menéutica de la ley de la Iglesia, aquella que bajo pretexto de evitar el legalismo, 
permite interpretar la ley en cada caso de manera diferente aduciendo la mise-
ricordia, la equidad o la oikonomia, argumentando que de este modo la ley per-
manecería fiel a su base teológica y a su intención pastoral. Este planteamiento 
cae en el mismo positivismo que pretende combatir, en efecto falta el sentido de 
un derecho objetivo, no interesa comprender en realidad el sentido auténtico de 
la ley, sino que lo que establece lo que es bueno y justo en cada caso es la obra 
interpretativa humana, sujeta a grave riesgo de arbitrariedad.

La solución a este problema ha de partir del principio que el Santo Padre 
estableciera en el famoso discurso ante el Parlamento Federal de Alemania, que 

55 Cf. Benedicto XVI, Allocutio ad sodales Tribunalis Rotae Romanae, die 22 Ianuarii 2011, 
AAS 103 (2011), p. 112-113.

56 Benedicto XVI, Allocutio al Romanae Rotae Tribunal occasione inaugurationis Anni Iudi-
cialis, AAS 104 (2012), p. 104.
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tuvo lugar el 22 de septiembre de 2011, cuando afirmó que el verdadero dere-
cho es inseparable de la justicia, principio que es aplicable a la Iglesia y a la 
ley canónica, en cuanto que esta “no puede encerrarse en un sistema normativo 
meramente humano, sino que debe estar unida a un orden justo de la Iglesia, en 
el que existe una ley superior57”.

En efecto no es lo principal la ley positiva humana sino que esa ley humana 
es expresión de justicia y ello no sólo cuando traduce algo que es derecho divino 
sino también cuando se trata de determinaciones de derecho humano conforme 
con aquel. En todo caso, el derecho debe estar siempre de acuerdo con la rea-
lidad regulada, la cual contiene siempre un núcleo de derecho natural y divino 
positivo que ha de ser respetado.

En este contexto sí que cabe una hermenéutica legal plenamente jurídica, 
pues “situándose en sintonía con el significado propio de la ley, se puede plantear 
lo que es justo en cada caso58”. Esta hermenéutica tiene unos medios expresados 
por el c. 1759, que comienzan por el significado propio de las palabras conside-
rado en el texto y en el contexto, el cual a su vez no es un mero ejercicio lógico, 
sino que ha de realizarse en la Iglesia, sintiendo con la Iglesia, aplicando a la ley 
canónica la hermenéutica de la renovación en la continuidad que el Papa explicó 
a la Curia Romana refiriéndose al Concilio Vaticano II60 .

La recta hermenéutica por lo tanto exige espíritu de docilidad para acoger 
las leyes, 

procurando estudiar con honradez y dedicación la tradición jurídica de la Iglesia 
para poderse identificar con ella y también con las disposiciones legales emanadas 
por los pastores (…) Sólo de este modo se podrán discernir los casos en las que las 
circunstancias concretas exigen una solución equitativa para lograr la justicia que 

57 Cf. Benedicto XVI, Iter apostolicum in Germania: Allocutio ad Berolinensem foederatum 
coetum, die 22 Septembris 2011, AAS 103 (2011) 664.

58 Benedicto XVI, Allocutio ad Romanae Rotae Tribunal…, AAS 104 (2012), p. 105.
59 „Las leyes eclesiásticas deben entenderse según el significado propio de las palabras, consi-

derado en el texto y en el contexto; si resulta dudoso y obscuro se ha de recurrir a los lugares parale-
los, cuando los haya, al fin y circunstancias de la ley y a la intención del legislador”.

60 Cf. Benedicto XVI, Allocutio Ad Romanam Curiam ob omina natalicia, die 22 Decembris de 
2005, AAS 98 (2006), p. 40-53, especialmente 45-46: „Perche´ la recezione del Concilio, in grandi 
parti della Chiesa, finora si e` svolta in modo cosı` difficile? Ebbene, tutto dipende dalla giusta inter-
pretazione del Concilio o - come diremmo oggi - dalla sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di 
lettura e di applicazione. I problemi della recezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contra-
rie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L’una ha causato confusione, l’altra, silenzio-
samente ma sempre piu` visibilmente, ha portato e porta frutti. Da una parte esiste un’interpretazione 
che vorrei chiamare « ermeneutica della discontinuita` e della rottura »; essa non di rado si e` potuta 
avvalere della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della teologia moderna. Dall’altra parte 
c’e` l’«ermeneutica della riforma», del rinnovamento nella continuita` dell’unico soggetto-Chiesa, 
che il Signore ci ha donato; e` un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo pero` sem-
pre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in camino”.
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la norma general humana no ha podido prever, y se podrá manifestar en espíritu de 
comunión lo que puede servir para mejorar el ordenamiento legislativo61 .

Estas ideas tiene una especial aplicación a las leyes relativas al matrimonio 
y a la recepción del Orden sagrado y a sus procesos respectivos, donde es espe-
cialmente importante la sintonía con el verdadero sentido de la ley, debiéndose 
aplicar todos los medios jurídicos para asegurar la unidad en la interpretación y 
en la aplicación de las leyes que la justicia requiere. Por eso el Santo Padre hace 
una llamada a los tribunales locales para que, con verdadera reverencia a la ver-
dad del derecho, mantengan la comunión en la disciplina como aspecto esencial 
de la unidad de la Iglesia62 .

3.8. ALOCUCIÓN DEL 26 DE ENERO DE 2013

El último discurso del Santo Padre a la Rota Romana estudia un tema de gran 
calado y actualidad, la relación entre la fe y el matrimonio, enmarcada en el año 
de la Fe que se estaba celebrando en aquellos momentos. El punto de partida es 
bien manifiesto, se reafirma la doctrina ya formulada por su antecesor, san Juan 
Pablo II, en el sentido de que el pacto indisoluble del matrimonio no requiere la 
fe personal de los que se desposan, sino que basta como condición mínima para 
la validez la intención de hacer lo que hace la Iglesia, debido a que aun elevado 
a sacramento, el matrimonio es una realidad natural que no se puede negar al 
hombre salvo en casos excepcionales. Consecuentemente, 

una actitud de los contrayentes que no tenga en cuenta la dimensión sobrenatural 
en el matrimonio puede anularlo solo si niega su validez en el plano natural, en el 
que se sitúa el mismo signo sacramental63 .

No obstante, dejando claras esas premisas el Santo Padre quiere hacer unas 
reflexiones ulteriores. Así, expone que el relativismo ético y religioso afirma que 
el hombre no es capaz de vincularse definitivamente en una relación conyugal 
indisoluble, creando una mentalidad enormemente difundida sobre la libertad y 
la autorrealización humanas que sólo serían posibles fuera de ese ámbito. La fe 
viva permite superar esa presión ambiental y ser capaz de vencer el egoísmo y 

61 Benedicto XVI, Allocutio al Romanae Rotae Tribunal occasione inaugurationis Anni Iudi-
cialis, AAS 104 (2012), p. 106-107.

62 Cf. Ibíd., p. 107: „los tribunales locales, llamados a ser los primeros en afrontar las comple-
jas situaciones reales (…) Cada uno de ellos, en efecto, debe proceder con un sentido de verdadera 
reverencia respecto a la verdad del derecho, procurando practicar ejemplarmente (…) la comunión 
en la disciplina, como aspecto esencial de la unidad de la Iglesia”.

63 Juan Pablo II, Allocutio Ad Romanae Rotae iudices, die 30 Ianuarii 2003, AAS 95 (2003), 
p. 397.
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hacer el don de sí al cónyuge y a los hijos. Pero el rechazo de la fe, por el contra-
rio, crea un desequilibrio profundo en el hombre que le hace muy difícil cumplir 
la entrega mutua y la fidelidad conyugal exigidas por el matrimonio.

Por ello, aun cuando puede darse una relación matrimonial adecuada entre 
no bautizados, 

ciertamente cerrarse a Dios o rechazar la dimensión sagrada de la unión conyugal y 
de su valor en el orden de la gracia hace ardua la encarnación concreta del modelo 
altísimo de matrimonio (…) pudiendo llegar a minar la validez misma del pacto en 
el caso de que (…) se traduzca en un rechazo de principio de la propia obligación 
conyugal de fidelidad o de los otros elementos o propiedades esenciales del matri-
monio64 .

Por el contrario la fe viva permite a la persona superar todas las dificultades 
de la vida matrimonial y familiar, como han hecho los santos a lo largo de la his-
toria. En concreto el Santo Padre alaba la actitud de los cónyuges abandonados 
o que han sufrido el divorcio y que consiguen no dejarse involucrar en una nueva 
unión, dando ejemplo de fidelidad y de coherencia cristiana.

El Papa hace una reflexión sobre el bonum coniugum, reconociendo ya desde 
el principio que es difícil, desde el punto de vista jurídico y práctico, enuclear 
el elemento esencial del mismo. En principio se trata del propósito de los cón-
yuges de querer siempre y en todo el bien del otro para establecer un verdadero 
e indisoluble consortium vitae, que se hace mucho más difícil de lograr cuando 
falta la fe. El bonum coniugum adquiere especial relevancia en el ámbito de la 
incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, pero puede 
también en algún caso implicar la nulidad del matrimonio por exclusión cuando 
“precisamente por la ausencia de fe, el bien de los cónyuges resulte comprome-
tido y excluido del consentimiento mismo65”.

No obstante, como Benedicto XVI sentencia al final “no pretendo ciertamen-
te sugerir ningún automatismo fácil entre carencia de fe e invalidez de la unión 
matrimonial”66, que ciertamente solo se produce en las hipótesis claramente de-
limitadas por el Pontífice.

64 Benedicto XVI, Allocutio ad Romanae Rotae Tribunal, AAS 105 (2013), p. 170.
65 Benedicto XVI, Allocutio ad Romanae Rotae Tribunal, AAS 105 (2013), p. 172: „por ejem-

plo, en la hipótesis de subversión por parte de uno de ellos, a causa de una errada concepción del 
vínculo nupcial, del principio de paridad, o bien en la hipótesis de rechazo de la unión dual que 
caracteriza el vínculo matrimonial, en relación con la posible exclusión coexistente de la fidelidad y 
del uso de la copula adempiuta humano modo”.

66 Ibíd.
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4. CONCLUSIÓN

Las aportaciones del Santo Padre Benedicto XVI al derecho canónico dejan 
en nuestra mente y en nuestro corazón por una parte un asombro ante la profun-
didad de las ideas enseñadas por el pontífice, su actualidad y la clarividencia con 
que sabe refutar los errores y subrayar los aspectos positivos; por otra parte, nos 
producen un gran agradecimiento a este humilde trabajador de la viña del Señor 
que ha sido una luz magnífica y providencial para la Iglesia Católica en unos 
tiempos. 

Benedicto XVI ha recordado a los futuros clérigos la necesidad de conocer 
y amar el derecho canónico, ha recordado las funestas consecuencias de su ol-
vido y postergación y ha ofrecido importantes reflexiones para profundizar en 
muchos aspectos en crisis o fuertemente puestos en duda en los campos más pro-
blemáticos de la doctrina canónica, destacando la perfecta unidad que el Santo 
Padre subraya siempre entre la genuina pastoral y la administración recta de la 
justicia, unidad que encuentra su fundamento en el amor por la verdad, que es la 
que nos hace libres.

Doktrynalny wkład Ojca Świętego Benedykta XVI  
w obszarze prawa kanonicznego  

 
Streszczenie

Joseph Ratzinger zarówno jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a przede wszyst-
kim jako papież wniósł wielki wkład w rozwój i implementację prawa kanonicznego. 
Za szczególnie znaczące należy uznać skierowane przez niego, jako Najwyższego 
Pasterza, do seminarzystów wezwanie do postawy miłości wobec prawa kanonicz-
nego. W niniejszym artykule poddamy analizie jego wkład w rozwój doktryny kano-
nicznej w kwestiach poruszanych w przemówieniach do członków Roty Rzymskiej. 
Przedstawia on w nich kryteria postępu w znajomości i praktyce prawno-kanonicznej 
i odrzuca błędy, które mogą prowadzić do pewnych nadużyć. Szczególnie godny uwa-
gi jest nacisk na ukazanie pastoralnej wartości prawa kanonicznego oraz na potrzebę 
zachowania jego ścisłego związku zarówno z miłością, jak i z prawdą. Z drugiej stro-
ny papież zwraca także uwagę na małżeństwo, zarówno w kwestii przygotowania do 
jego zawarcia, jak też obrony jego istotowych właściwości.

 
Słowa kluczowe:  Benedykt XVI, prawo kanoniczne, doktryna kanoniczna. 
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The doctrinal contribution of the Holy Father Benedict XVI 
in the field of the canon law 

 
Summary

Joseph Ratzinger, both as Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith 
and, above all, as Pope, contributed greatly to the legislative development and the im-
plementation of Canon Law. His invitation has been especially important, as Supreme 
Pontiff, to the seminarians to love Canon Law. In this article we study his contribution 
to the canonical doctrine with the subjects developed in the speeches before the Ro-
man Rota, in which He offers certain criteria to advance in the knowledge and praxis 
of Canon Law and rejects the errors that can create deviations. Particularly notewor-
thy is the insistence on showing the pastoral value of Canon Law and the need to hold 
its close link both to charity and to truth. On the other hand, the Pope also pays atten-
tion to marriage, both in preparation for it and in the defence of its essential properties.

Keywords:  Benedict XVI, canon law, canonical doctrina. 

Der doktrinäre Beitrag des Heiligen Vaters Benedikt XVI.  
im Bereich des kanonischen Rechtes  

 
Zusammenfassung

Joseph Ratzinger, sowohl als Präfekt der Glaubenskongregation, und vor allem 
als Papst, trug wesentlich zum Entwicklung und Implementierung des kanonischen 
rechtes bei. Vor allem soll man seinen Aufruf als den Obersten Hirten bemerken, den 
er an Seminaristen richtete, damit sie lernen, das kanonische Recht zu lieben. Im 
folgenden Artikel wird sein Beitrag zur Entwicklung der kanonischen Rechtsdoktrin 
anhand der Ansprachen an die Rota Romana analysiert. Ratzinger stellt darin einige 
Entwicklungskriterien in Kenntnis des kanonischen Rechtes und seiner praktischen 
Anwendung dar und verweist auf Fehlentwicklungen, welche zum Missbrauch führen 
können. Bemerkenswert sind vor allem die Betonung des pastoralen Wertes des 
kanonischen Rechtes sowie die Notwendigkeit, seine enge Verbindung sowohl mit 
der Liebe als auch mit der Wahrheit zu bewahren. Auf der anderen Seite wird auch 
die Eheproblematik akzentuiert, sowohl im Bereich der Ehevorbereitung, als auch 
hinsichtlich der Verteidigung ihrer wesentlichen Merkmale.              

Schlüsselworte:  Benedikt XVI., kanonisches Recht, kanonische Doktrin.
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W europejskiej filozofii pojęcie czasu jest od początku rozpatrywane 
w związku z pojęciem wieczności1. Ukazuje to nie tyle czas jako coś określo-
nego lub ograniczonego (chronos), ile myślenie ukierunkowane na wieczność 
(aion), rozumianą jako wieczna zmiana (panta rhei)2. Proces ten może być po-
równywany do rzeki, do której nie można dwa razy wejść, ponieważ przy dru-
gim razie ani rzeka, ani człowiek nie są tym samym. 

Pojęcie czasu ulegało dalszemu rozwojowi. Według Platona czas jest cią-
gły i płynie jednostajnie, zawdzięczając swe istnienie duszy świata, rozpozna-
wanej w ruchu ciał niebieskich. Inaczej ukazuje czas kosmologia Arystotelesa. 
Krytykując platońskie ustalenie ponadczasowych idei jako prawdziwych bytów, 
przyznał czas konkretnie istniejącym bytom i tym samym rozumiał go reali-
stycznie, a nie idealistycznie. Tak jak konkretne byty znajdują się w wewnętrz-
nej przestrzeni świata, tak też tylko te konkretne byty poruszają się i zmieniają 
się w czasie. Chodzi o to, że czas może być doświadczony i mierzony tylko 
w zmianie tych materialnych bytów (rzeczy). Arystotelesowska koncepcja czasu 
w przekładzie łacińskim brzmi następująco: „numerus motus secundum prius 
a posterius”3 – liczba ruchów według wcześniej i później4 . 

1 Por. J. Simon, Zeit. II Philosophisch, LThK3 (Sonderausgabe 2006), t. 10, k. 1405.
2 Słowami panta rhei wyraził się Kratylos, uczeń Heraklita. Często przypisuje się te słowa 

Heraklitowi. 
3 Tomasz z Akwinu, Summa Theologica, I, q. 10, a. 6 ad 4. Por. także: K.M. Wolsza, Człowiek 

wobec czasu i wieczności. Koncepcja Tadeusza Wojciechowskiego, „Studia Teologiczno-Historycz-
ne Śląska Opolskiego” 33 (2013), s. 9: „Tak bowiem brzmiało Arystotelesowskie określenie czasu, 
przejęte przez Tomasza z Akwinu (1225-1274) i scholastykę: «tempus est numerus motus secundum 
prius et posterius» (czas jest miarą zmiany według tego, co «wcześniej» i «później»)”. 

4 Por. W. Pannenberg, Systematische Theologie, t. 3, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
1993, s. 645: „Zeit als Zahl der Bewegung (Phys 219 b 1f)”. 
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I właśnie w tym momencie mamy niejako podstawowe ustalenie, że czas do-
tyczy bytów materialnych, stworzonych, w tym i człowieka. Co się zatem dzieje, 
gdy człowiek umiera? Jego czas niejako się skończył, ten materialny, historycz-
ny, indywidualny. Ale czy na tym polega koniec człowieka, że on niejako „prze-
pada”? Czym jest jego śmierć? Czy nie ma związania między czasem historycz-
nym a wiecznością? Czy zatem czas człowieka ma jakiś związek z wiecznością? 
Jan Ewangelista mówi, że człowiek już teraz żyje wiecznością (J 3,36: „Kto 
wierzy w Syna, ma życie wieczne”; por. 5,24; 5,39; 6,47; 6,54 i in.).

W teologii pytanie o czas człowieka, o „koniec człowieka”, o jego relację 
do wieczności wyraża się w dwóch tezach: nieśmiertelność duszy i zmartwych-
wstanie umarłych. A konkretnie brzmi ono: jaki będzie los człowieka po śmierci? 
Ponieważ dziś bardziej hołduje się materialnemu rozumieniu człowieka i jego 
cielesności (spojrzenie typowo przyrodnicze), odrzucana jest idea nieśmiertel-
ności duszy. A tym samym pojawia się problem, co miałoby być wskrzeszone. 
Czy samo ciało, które przecież podlega śmierci? 

W odpowiedzi na te trudności współczesne myślenie idzie w tym kierunku, 
by stworzyć nowe pojęcie czasu i nowe rozumienie cielesności oraz z tym zwią-
zany problem śmierci człowieka. Czasowość ogranicza się do życia historyczne-
go, a zatem bytowanie, do którego prowadzi śmierć, nie jest już czasem, jest nie-
-czasem, czymś będącym poza czasowością. Śmierć jest więc wyjściem z czasu 
i wejściem w to, co nie-czasowe. I jak w tym zachowuje się nasza cielesność? 

Przykładem może tu być dogmat o Wniebowzięciu Matki Bożej. Według 
ciała Maryja więc zmartwychwstała, ponieważ w sposób cielesny została przy-
jęta do chwały nieba. Wyszła z czasu w wieczność. Dla Niej nie ma zatem cza-
su pośredniego. Wkroczyła w teraźniejszość Dnia Ostatecznego, a więc Sądu, 
Zmartwychwstania i Powtórnego Przyjścia Pana. Czy zatem przykład Maryi 
nie wskazuje, że zmartwychwstanie rozpocznie się w śmierci – jak twierdzi np. 
G. Greshake, a nie w Dniu Ostatecznym – jak mówi Biblia? Czy jednak dogmat 
o Wniebowzięciu Maryi dotyczy każdego człowieka? Wydaje się bowiem, że 
każda ludzka śmierć jest wyjściem z czasu w wieczność, wejściem w bezczaso-
wość, a więc w to, co panuje po drugiej stronie śmierci. 

Jak zatem można właściwie nakreślić relację czasu i nie-czasu, końca czasu 
i wieczności? Wielkim przewodnikiem po tej bardzo interesującej koncepcji bę-
dzie sam Joseph Ratzinger. A podstawą rozważań będzie polska wersja Opera 
Omnia Josepha Ratzingera wydawana w KUL od roku 2012 do dziś.

Dla próby rozwiązania zarysowanego problemu czasu i wieczności trzeba 
rozważyć trzy zasadnicze tematy. Najpierw należy przedstawić w głównych 
zarysach koncepcję rozumienia czasu w pierwotnym Kościele (1), następnie 
ukazać ważną koncepcję czasu św. Augustyna (2), by dojść do współczesnej 
koncepcji końca czasu (3). Wszystkie te płaszczyzny rozumienia czasu włącza-
ją w swe myślenie problematykę nieśmiertelności osoby ludzkiej i związanego 
z nią nowego pojęcia duszy.
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1. KONCEPCJA CZASU W PIERWOTNYM KOŚCIELE

Dla pierwotnego Kościoła czas dotyczył bieżących spraw, konkretnego ży-
cia jednostki i wspólnoty eucharystycznej. Wiązał się on jednak z pytaniem: co 
z życiem po śmierci? Życie to wykracza bowiem poza śmierć, poza historię, 
jak je należy określić? Skoro teraz na ziemi żyjemy w konkretnym czasie, to po 
śmierci – albo jest inny czas, albo nie-czas albo – po prostu wieczność. Pytanie 
to dotyczy oczywiście  relacji człowieka do Boga. Jak ją określić? Jak wyrazić 
ten nowy rodzaj trwania jako nowej czasowości? Odpowiedź Kościoła szła po 
linii chrystologicznej i koncentrowała się na fakcie zmartwychwstania Chrystu-
sa. Wyrażała ona bowiem ideę Boga jako Boga żywych, a nie umarłych. Można 
zatem mówić o szczególnej teologii czasu5 .

Z jednej strony pojawiła się idea rozwiązania czasu i nie-czasu (bezcza-
sowości) przez pojęcie aevum jako nowy rodzaj czasowości, gdzie człowiek 
w śmierci wkraczałby w szczególny czas ducha. Z drugiej strony jednak pojęcie 
aevum jest konstrukcją myślową, która ukazuje, że po drugiej stronie śmierci 
człowieka byłaby spełniona już historia, a wraz z nią – jej koniec. I to nie da się 
pogodzić z obecną historią uniwersalną, która przecież jeszcze trwa, a więc nie 
może być spełniona. Można wprawdzie powiedzieć, że indywidualna historia 
człowieka, który umarł, zakończyła się i wraz z tym zakończył się jego czas 
fizyczny, i wszedł on teraz w swoje ontyczne spełnienie, ale przez to nie stał się 
ten człowiek istotą bezczasową, a więc duchem. Koncepcja ta wykreśla więc 
całkowicie ciało z rzeczywistości zbawienia. Przy tym rodzi się problem: czy 
czas byłby tylko strukturą ciała, materii, czy także ducha i duszy? O tym Ratzin-
ger nie mówi. Byli tacy Ojcowie, którzy utrzymywali za Platonem, że duch nie 
podlega czasowi historycznemu, ale ma czas relacyjny do ciała, akcydentalny, 
bez zmian substancjalnych, jak śmierć. Odrzucenie aevum nie jest więc dobrym 
uzasadnieniem. 

Czy zatem nie musimy powrócić do faktów biblijnych6 i ich hermeneuty-
ki? Są one teologom powszechnie znane, dlatego wystarczy zwrócić uwagę na 
zasadniczą sprawę: na Zmartwychwstanie Jezusa, które daje nam nowe pojęcie 
Boga. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. On jest Życiem, nieznisz-
czalnym Życiem7. Dlatego wiara w Zmartwychwstanie jest dla Kościoła pier-
wotnego centralnym wyrazem wiary w Boga. Jest to wiara w zmartwychwsta-

5 Por. Cz.S. Bartnik, Teologia czasu, w: tenże, Teologia historii, Lublin: Standruk 1999, 
s. 431-438. 

6 Dobre wprowadzenie w biblijne rozumienie czasu por. P. Liszka, Wpływ koncepcji czasu na 
refleksję teologiczną, Warszawa: Palabra 1992, s. 49-89. 

7 Por. JROO, t. X: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei, 
tł. J. Kobienia, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 123.
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łego Pana, w „teraz” Jego życia8. A zarazem jest to wypełnienie naszej wiary 
pewnością naszego zmartwychwstania. Przez taką wiarę w Zmartwychwstałe-
go zostają powiązane dwie rzeczywistości: „międzystan” – w nim znajdują się 
umarli, i zmartwychwstanie, którego oczekują na końcu czasów. W zasadzie 
wiązadłem dla obu tych rzeczywistości jest osoba Zmartwychwstałego. Właśnie 
„międzystan”, który został wypracowany jeszcze przez judaizm, zostaje zacho-
wany w Kościele pierwotnym w takich samych obrazach, jakie są przedstawiane 
w Nowym Testamencie i u Ojców Kościoła: łono Abrahama, raj, ołtarz, drzewo 
życia, woda, światło9. Obrazy te nie przedstawiają bowiem żadnych miejsc es-
chatologicznych, lecz opisują Chrystusa. On jest prawdziwym światłem, praw-
dziwym życiem, drzewem życia, wodą życia. Dlatego też umarli wierzący nie 
będą przebywać w Szeolu, lecz w Osobie Zmartwychwstałego. Nie obejmują ich 
mury czeluści, lecz Jego miłość. Stąd rodzi się główne chrystologiczne odniesie-
nie, że umarły nie jest w stanie snu, oczekując na zmartwychwstanie w czasach 
ostatecznych, lecz żyje w Chrystusie. Obecność Zmartwychwstałego sprawia 
trwanie w Nim umarłego już teraz, choć jeszcze nie w pełni. 

W jaki sposób trwa umarły chrześcijanin w Panu? Czy tylko w swej wierze 
w Zmartwychwstałego? Czy w przeniesionej z judaizmu pewności, że umarły 
nie zanurza się w nicość, ale w Hadesie oczekuje na zmartwychwstanie?10 Czy 
może w rzeczywistości nowotestamentalnej idei życiodajnego „ciała” Pańskie-
go, którą uwypuklił św. Jan Ewangelista? A może wreszcie w idei nieśmiertel-
ności, która dotyczy duszy człowieka? Wszystkie te możliwości składają się na 
wspólne ujęcie, że istnieje w człowieku duchowy element, który wskazuje na 
jego dalsze istnienie po śmierci. Jest nim dusza duchowa. I choć nie ma żadnej 
wypowiedzi UNK o nieśmiertelnej duszy11, to od początku nauczania Kościoła 
idea nieśmiertelności wyraża się w trzech formach rozumienia „międzystanu”12 .

Nauczanie doktrynalne, choć samo w sobie szerokie, nie przynosi jednak 
rozstrzygnięcia, w jaki sposób umarły chrześcijanin trwa w Zmartwychwstałym. 
Należy więc pójść tokiem rozważania teologicznego. Składa się na to nie tylko 
wielkie dziedzictwo antyku i jego pojęcie duszy, lecz przede wszystkim nowe 
rozumienie duszy, a także z tym związane stwórcze i chrystyczne przeznaczenie 
człowieka do nieśmiertelności oraz jej dialogiczny charakter. 

Wbrew powszechnym niemal stwierdzeniom Platon nie opracował jednoli-
tej konstrukcji duszy samej w sobie i w odniesieniu do ciała. Zatem „nauczanie 
o grecko-platońskim dualizmie ciała i duszy wraz z należącą do niego doktryną 
o nieśmiertelności tej ostatniej jest fantazją teologów, niemającą odzwiercied-

8 Por. tamże, s. 135.
9 Por. tamże, s. 136. 
10 Por. tamże, s. 138. 
11 Por. tamże. 
12 Por. DH 72; 540; 684; 801; 1000; 1304; 1580; 1820.
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lenia w rzeczywistości”13. Definicję duszy podał dopiero Arystoteles jako ente-
lechia, czyli jako forma naturalnego ciała, które posiada życie. Dusza jest więc 
zasadą organiczną, „związaną jako forma z materią i wraz z nią także przemija-
jącą. To, co prawdziwie duchowe, znajdujące się teraz w nous –  intelekcie, któ-
ry jednak nie jest pojmowany indywidualnie i osobowo, ale jako uczestnictwo 
człowieka w wykraczającym ponad niego boskim pierwiastku”14 .  

W obu przypadkach nie ma mowy o nieśmiertelności indywidualnej, jaką 
głosiło chrześcijaństwo. Świat antyczny nacechowany był raczej poczuciem 
beznadziejności. Nie przekazał jasnego poglądu na los człowieka po śmierci. 
Dlatego chrześcijaństwo budowało swoją własną koncepcję losu człowieka po 
śmierci, opierając ją na przekazie nowotestamentalnym, a więc ukierunkowaną 
chrystologicznie, choć zbudowaną także na fundamencie tradycji judaistycz-
nej15. Dlatego centrum tej koncepcji stanowi Chrystus jako gwarant nieśmiertel-
ności życia człowieka wierzącego, a podstawą antropologiczną jest idea Szeolu, 
w którym człowiek oczekuje wybawienia. Natomiast tradentem tego bytowania 
z Chrystusem jest niezniszczony przez śmierć w osobie ludzkiej element ducho-
wy, zwany – podobnie jak w tradycji judaistycznej – duszą lub duchem. Tym 
samym rodzi się nowe, chrześcijańskie pojęcie duszy. Właśnie przez związanie 
tego elementu z Chrystusem stało się nie lada wyzwaniem dla wszelkiej antro-
pologii. Oznacza to, że człowiek jest stworzeniem należącym do Boga, bo od 
Niego pochodzi, a także można w nim rozróżnić to, co jest nieprzemijające i to, 
co przemija. To nieprzemijające jest otwarciem istoty ludzkiej ku zmartwych-
wstaniu. Dlatego nowa chrześcijańska antropologia musiała przyjąć nieroz-
dzielną jedność ciała i duszy w stylu arystotelesowskim, ale nie jako entelechii 
przywiązanej do materii, lecz jako duszy duchowej. Dopiero Tomasz z Akwinu 
doszedł do tego ujęcia duszy jako czegoś osobowego i jako formy ciała16 . Zatem 
dusza jest w człowieku tak ściśle zjednoczona z ciałem, że staje się jego formą. 
A „forma ludzkiego ciała jest taka, że jest duchem i tym samym czyni z człowie-
ka osobę”17. I przez to otwiera go na nieśmiertelność. 

Jaki jest charakter tej nieśmiertelności? Odpowiedź Ratzingera jest krótka: 
dialogiczny. Chodzi tu o zdolność do budowania relacji, o dialog, o zdolność 
odniesienia do Boga, co stanowi najgłębszą istotę człowieka. I tym jest właśnie 
dusza. Ta otwartość, ta relacyjność jest człowiekowi dana w stworzeniu. Dzię-
ki temu jest on „sobą”, jest osobą, jest autonomiczny18. Tak więc nieśmiertel-

13 JROO, t. X, s. 147. 
14 Tamże, s. 146 n.
15 Por. tamże, s. 149. Por. też: W. Pannenberg, Zeit i Ewigkeit in der religiösen Erfahrung 

Israels und des Christentums, w: tenże, Grundfragen systematischer Theologie, t. 2, Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 1980, s. 188-206. 

16 Por. JROO, t. X, s. 150. 
17 Tamże, s. 151. 
18 Por. tamże, s. 155. 
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ność przynależy człowiekowi z natury, ze stworzenia Bożego, jest udzielona 
przez Stwórcę. Ale choć nawet nieśmiertelność jest darem stworzenia, to jednak 
nie jest własnym osiągnięciem człowieka, lecz opiera się na relacji, na udziale 
w Bogu. 

Tak więc chrześcijańskie rozumienie nieśmiertelności wywodzi się od po-
jęcia Boga i dlatego też ma charakter dialogiczny. Skoro Bóg chrześcijan jest 
Bogiem żywych, to nie może zginąć Jego umiłowane stworzenie, człowiek bę-
dący obrazem Boga. I dlatego w Człowieczeństwie Syna Bożego człowiek zo-
stał przyjęty do życia wiecznego Boga. Jest to więc nieśmiertelność w relacji 
do Syna Bożego, który stał się człowiekiem. A ostatecznie jest to nieśmiertel-
ność, która wynika z relacji do trynitarnej miłości, do Boga, który jest Miłością 
i Życiem. Tym prawdziwym życiem jest Zmartwychwstały Chrystus: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,25). To On „prowadzi czas do kresu czasu – 
jak to wyraziście przedstawił Heinrich Schlier –  wprowadzając czas w moment 
miłości”19. Dopiero ta miłość otwiera wieczność. 

2. KONCEPCJA CZASU ŚW. AUGUSTYNA

Zanim przejdziemy do Augustynowego rozumienia relacji czasu do wiecz-
ności, należy ukazać najpierw tło chrześcijańskiego podejścia do tej problema-
tyki20. Tym samym nie będzie to poruszanie się tylko na polu teoretycznym, 
lecz także na polu egzystencji chrześcijańskiej. Wtedy zrozumiałe jest używanie 
takich fenomenów rzeczywistości, jak miłość czy pamięć, by przez nie wyrazić 
relację osoby ludzkiej do Osób Bożych. Fenomeny te pozwalają także związać 
myślenie filozoficzne z wiarą. 

Pytanie o to, co nastąpi po śmierci, jawi się dla niemal każdego człowieka 
w napięciu między nicością a pełnią. Nicość dotyczy bardziej niewierzących, 
a pełnia życia – wierzących. Wszystkim jednak wspólne jest pragnienie nieskoń-
czoności, nieśmiertelności, wieczności, tylko że dla pierwszych (niewierzących) 
jest to bardziej lęk przed bezkresowością, a dla drugich – dar życia przyszłego. 
Całkiem różne wyobrażenia i doświadczenia. Najważniejsze jednak jest to, że 
człowiek wie, iż nie może sam ani zniwelować tego lęku, ani zapewnić sobie 
tego daru. Oznacza to, że człowiek sam w sobie nie ma żadnego przetrwania, 
musi żyć w kimś innym, kto nie przemija jak my, lecz trwa dalej, a więc jest 

19 Tamże, s. 159. 
20 Por. Cz.S. Bartnik, Ekonomia czasu i przestrzeni w ujęciu patrystycznym, w: tenże, Teologia 

historii, s. 444-476. 
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w stanie zachować nie tylko nasze imię, ale i nasze dziedzictwo21. Tym kimś in-
nym jest Bóg, który ma w pamięci człowieka, a człowiek żyje w pamięci Boga. 
Pamięć Wiekuistego jest nieśmiertelna, a nieśmiertelność w myśli chrześcijań-
skiej związana jest z miłością. 

Tym, co jedynie wieczne, jest miłość; jako miłość Bóg jest wiecznością. A z kolei 
Jego miłość jest wiecznością człowieka, w byciu ukochanym przez wieczną Miłość 
jest on zachowany w sposób nieprzemijający. Tak jest, ponieważ on sam potrafi 
kochać. Także jemu tylko miłość daje wieczność; od miary i od sposobu jego ko-
chania zależna miara i sposób jego wieczności22 . 

Po śmierci nastąpi więc – pozytywnie ujmując – panowanie wieczne miło-
ści, lub – negatywnie – brak tej miłości.

Co do Augustyna i idącego za nim Ratzingera nasuwa się problem, czy życie 
wieczne nie jest bezontyczne, tzn. nie ma duszy ani ciała, ani własnej tematyki, 
a tylko miłość. Miłość jest zawsze w podmiocie (ktoś kocha), a sama miłość jest 
relacją, czymś wtórnym. Byłby to więc – zresztą zarzucany Augustynowi – ide-
alizm, w którym nie ma człowieka jako bytu, a jest tylko miłość do Boga.

Drugim problemem, który stanowi tło dla rozumienia czasu według św. Au-
gustyna, jest kwestionowanie od czasu Oscara Cullmanna przez stronę prote-
stancką mówienia o nieśmiertelności duszy ze względu na brak podstaw bib- 
lijnych23. A zatem nauka o nieśmiertelności duszy byłaby pochodną myślenia 
greckiego. Stąd też nie można by pogodzić wiary biblijnej w zmartwychwsta-
nie z nieśmiertelnością duszy24. Według Ratzingera taka teza jest wytworem 
określonej hermeneutyki czytania Biblii. Szuka ona przeciwstawienia tego, co 
greckie i tego, co biblijne. Oznacza to jednocześnie – typowe dla protestantyzmu 
– wyeliminowanie myślenia filozoficznego z obszaru wiary i zradykalizowanie 
Bożego działania łaski, tj. optowania tylko za zmartwychwstaniem. A tymcza-
sem bardziej naturalne jest dla człowieka przyjęcie nieśmiertelnej duszy jako 
daru Boga niż zmartwychwstania jako czystej łaski wskrzeszającego Boga. 

21 Por. JROO, t. X, s. 341.
22 Tamże, s. 342. 
23 Por. O. Cullmann, Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten? Antwort des 

Neuen Testaments, Stuttgart: Kreuz-Verlag 1962, s. 19. Tezę te zdają się potwierdzać najważniej-
sze dzieła Cullmanna, w których nie ma mowy o „nieśmiertelności duszy”, a wyłącznie o zmar-
twychwstaniu umarłych: Christus und die Zeit. Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffassung, 
Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag 19482; Die Christologie des Neuen Testaments, Tübingen: 
J.C.B. Mohr 19582; Heil als Geschichte. Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament, Tübin-
gen: J.C.B. Mohr 19672. Podobnie Wolfhart Pannenberg równie mocno akcentuje w swojej teologii 
wydarzenie zmartwychwstania, to jednak nie pomija kwestii nieśmiertelności duszy, choć uważa ją 
za koncepcję platońską, por. tenże, Systematische Theologie, t. 3, Göttingen: Vandenhoeck & Ru-
precht 1993, s. 607-618. 

24 Por. JROO, t. X, s. 350. 
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Także tzw. filozofia czasu, relacja czasu do wieczności, jest różnie rozu-
miana w protestantyzmie i katolicyzmie. Karl Barth uważa, za Ernestem Tro-
eltschem, że rzeczy ostatecznie nie są w żadnej relacji do czasu25. Tego, co ma 
nadejść, nie da się porównać w żaden sposób z tym, co jest. Czas i wieczność to 
dwie odległe rzeczywistości. Sformułowanie, że po naszym czasie, czy na końcu 
czasów, nastąpi wieczność, jest tylko naszym sposobem mówienia, a nie stanem 
faktycznym26 .

Natomiast katolickie rozumienie filozofii czasu opiera się na prawdzie cie-
lesnego wzięcia do nieba Matki Bożej. Wniebowzięcie oznacza tu – jak już za-
znaczono – wskrzeszenie Matki naszego Pana27. Tym samym została ukazana re-
lacja wskrzeszenia do czasu, czyli przyporządkowanie czasu i wieczności. Przez 
to odsłania się także rozumienie „końca” czasów w relacji do czasu: 

każda śmierć jest wejściem w coś zupełnie innego, co nie jest czasem, ale „wiecz-
nością”. „Wieczność” następuje nie po czasie (to oznaczałoby czynić z niej samej 
czas), ale jest ona czymś innym w odniesieniu do czasu, który dla niej jest zawsze 
teraźniejszością. Każde umieranie jest zatem umieraniem w wieczność, w „koniec 
czasów”, w pełny eschaton, w już obecne zmartwychwstanie i dopełnienie28 . 

Zatem mówienie o końcu jako występującym „po” czasie świata jest tylko 
naszym sposobem wyobrażenia, a nie stanem faktycznym. 

Relacja czasu i wieczności nie jest więc prostą linearnością, prostym nastę-
powaniem jednego po drugim. Wieczność nie następuje więc „po” czasie, bo 
inaczej byłaby sama czasem. Jak zatem rozumieć tę relację? Pomocą posłuży 
Augustynowe rozróżnienie czasu fizycznego, czasu antropologicznego i wiecz-
ności. 

Czas fizyczny to następujące po sobie momenty określone ruchem, który 
mierzony jest wobec ciał niebieskich: słońca lub księżyca. Cechuje go z jednej 
strony powtarzalność, a z drugiej – nieodwracalność, przemijalność. Czas fi-
zyczny jest więc ruchem ciała, który można zmierzyć miarą fizyczną. 

Natomiast czas antropologiczny (czas człowieka) związany jest z czasem fi-
zycznym, gdyż człowiek jest także ciałem, które w swej materialnej (cielesnej), 
jak i duchowej egzystencji związane jest z mierzalnym ruchem ciał. Ale egzy-
stencja człowieka nie wyczerpuje się w tym ruchu mierzonym miarą fizyczną, 
lecz wykracza poza niego i staje się jego własną „teraźniejszością”. Czas czło-
wieka jest więc stanem jego ducha, który daną rzeczywistość pojmuje nie tyle 
jako przemijające momenty (co jest typowe dla czasu fizycznego), lecz właś-

25 Por. K. Barth, Römerbrief, München: TVZ Theologischer Verlag 19222, s. 240 n. (cyt. za: 
JROO, t. X, s. 353). 

26 Por. JROO, t. X, s. 302-304.
27 Por. tamże, s. 353.  
28 Tamże, s. 354. 
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nie jako „teraźniejszość”, jako jego „teraz”, oddziałujące na „dziś”29. Augustyn 
określił tę „teraźniejszość” przez „pamięć” (memoria), która jednoczy „wczo-
raj” i „jutro”, przeszłość i przyszłość, w ludzkie „dziś”. Ta świadomość teraź-
niejszości, która potrafi wynieść to, co minęło, na płaszczyznę „dziś”, potrafi 
widzieć także to, czym jest „wieczność”, która jest czystą memoria, nieustannie 
trwającym „dziś”, stałe „teraz”. 

W świetle Augustynowej koncepcji memoria relacja czasu do wieczności nie 
jest prostym przejściem czasu w nie-czas, przejściem czasu fizycznego w wiecz-
ność. Także czas człowieka i czas fizyczny, choć nie są od siebie zupełnie nie-
zależne, to jednak nie następują w prostej linii po sobie. Człowiek, umierając, 
wyzwala się w prawdzie z czasu fizycznego, ale nie staje się natychmiast czymś 
ostatecznym, wiecznością. Jest w relacji do Stwórcy. 

Dla określenia tej relacji konieczny jest powrót do pojęcia „duszy”. Dusza 
jest bowiem czynnikiem ciągłości i tożsamości, który już w ziemskim życiu wy-
kracza ponad cielesność30. Stwierdzenie to nie było tak oczywiste, gdyż ciągle 
było uważane za element filozofii greckiej, a nie Biblii. Należy jednak zwrócić 
uwagę na dwa fakty, że już judaizm międzytestamentalny znał różne wyobra-
żenia życia po śmierci człowieka: nieśmiertelność i zmartwychwstanie, które 
kształtowały myślenie Kościoła pierwotnego, który w Kanonie Rzymskim Mszy 
św. mówił o miejscu światłości, pokoju i pokrzepienia dla zmarłych. Drugim 
faktem jest to, że przepowiadanie Apostołów zakłada zasadniczo wiarę Izraela 
jako ich wiarę, ale z tą poprawką, że Chrystus jest centrum tej wiary. I to zasad-
nicze novum wiary stanowi przepowiadanie Zmartwychwstałego. Tak punktem 
odniesienia dla nieśmiertelności nie jest już czas, który ma nadejść, lecz żyją-
cy Pan31. To Chrystus jest miejscem niezniszczalnego życia chrześcijanina (Flp 
1,23; Łk 23,43; Dz 7,59). W Nim żyją ci, którzy do Niego należą. 

Tak od Zmartwychwstałego rodzi się nowa świadomość życia. Zostaje ono 
podarowane wierzącemu już w jego śmierci ciała, przed ostatecznym końcem 
świata i historii. Podstawą tożsamości tego życia może być tylko dusza. Sfor-
mułował to św. Tomasz, mówiąc, że to, co nieśmiertelne, to forma corporis – 
dusza kształtująca ciało, a nie intellectus agens – rozum czynny, właściwy dla 
danej osoby. Co zatem czyni człowieka nieśmiertelnym? Ani forma, ani intelekt, 
lecz zdolność doświadczenia Boga, czyli zdolność do odpowiedzi Bogu na Jego 
wezwanie. Jest nim dialog z Bogiem. Właśnie ten dialog z Bogiem nie umie-
ra, lecz daje człowiekowi wieczność32. Jest to dialog zdolności do Prawdy (św. 
Augustyn), dialog z Prawdą (św. Tomasz), dialog miłości z Bogiem jako Praw-
dą i Miłością. Oznacza to, że dusza ludzka w dialogu z Bogiem jest powołana 

29 Por. tamże, s. 355. 
30 Por. tamże, s. 359. 
31 Por. tamże, s. 358. 
32 Por. tamże, s. 361. 
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do nieskończonej otwartości, czyli do nieśmiertelności, do wieczności. Jest to 
dynamika duchowego procesu między Bogiem a człowiekiem. Proces ten nie 
opiera się na jakiejś fikcji, lecz na Bogu, na Prawdzie i Sprawiedliwości, które 
rzeczywiście istnieją. Istnieją one w Bogu. Skoro więc istnieje Bóg żyjących, 
a nie umarłych, to istnieje też nieśmiertelność. W tym Bogu żywych zawarta 
jest ich nieprzemijalność. Tym, których Odwieczny kocha, daje udział w swojej 
wieczności. Tak wyznanie nieśmiertelności człowieka jest uznaniem, że Bóg ist-
nieje. I odwrotnie, każde mówienie o Bogu jest mówieniem o człowieku i wska-
zywaniem mu drogi do Boga.

3. KONCEPCJA KOŃCA CZASU

Czym jest czas? Jakie są jego główne płaszczyzny? Istnieje przede wszyst-
kim czas kosmiczny, który wyraża się w obiegu ciał niebieskich i dlatego można 
go nazwać czasem ciał niebieskich. Jest on dostrzegalny dla człowieka najpierw 
w fenomenie dnia i nocy, a następnie w fenomenie pór roku. Z czasu kosmiczne-
go tworzy się jednostki miary dla ziemskich zegarów, które odzwierciedlają się 
w tzw. czasie księżycowym i czasie słonecznym. 

Poza czasem ciał niebieskich istnieje czas roślin i zwierząt, a nade wszyst-
ko czas ludzi33. Ten czas jest przede wszystkim czasem indywidualnym, czasem 
rozciągającym się od narodzin aż po śmierć. Czas indywidualny jest z kolei włą-
czony w czas historii, który dzieli się na: historie cząstkowe, historie narodów, 
historie kultur. I każdy z tych czasów – tak jak ma swój początek, ma też i swój 
koniec. Bez problemu można zrozumieć koniec czasu indywidualnego. Ale czy 
historia jako całość ma także swój koniec analogicznie do czasu indywidualnego 
jako zamknięcie, rozpad, śmierć? 

Aby adekwatnie podjąć próbę odpowiedzi na kwestię końca czasu, należy 
rozpatrzyć możliwe rozwiązania, które proponuje filozofia, nauki przyrodnicze, 
idea postępu (ewolucji) i teologia. 

Filozofia skupia się przede wszystkim na arystotelesowskiej perspektywie 
czasu, która opisuje wieczność jako nie-czas. Arystoteles miał kosmocentryczny 
obraz świata, który wyrażał się wzajemnym przyporządkowaniem czasu i nie-
-czasu. Kosmos jest tu bezustannym ruchem cyklicznym bez początku i bez 
końca. Ruch ten potrzebuje jednak poruszyciela, siły, energii, która – podobnie 
jak i sam ruch – musi być nieskończona. A sam poruszyciel jest nieruchomy, 
a więc jest poza czasem, gdyż czas jest ruchem. To, co jest poza czasem, jest 

33 Por. tamże, s. 565. 
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nie-czasem, jest wiecznością, która nie ma odniesienia do czasu, a więc nie ma 
początku ani końca, jest nieruchoma34 .

Przez takie filozoficzne rozumienie wieczności tworzy się zarzut przeciwko 
jednemu Bogu, który w stworzeniu i objawieniu wykracza poza siebie. Zarzut 
ten sformułował najpierw Arystoteles. Słowami Ratzingera można go wyrazić 
w następujący sposób: 

wieczność z punktu widzenia jej pojęcia nie może wejść w relację z czasem i że 
czas w imię tej samej logiki nie ma możliwości oddziaływania na wieczność. 
Albowiem wieczność zgodnie ze swą istotą implikuje niezmienność – skupione 
i uwolnione od czasu posiadanie istnienia. Jednakże czas jest czymś zmiennym. 
Nie może on zakwalifikować wieczności jako coś nowego – wówczas to ona sama 
stałaby się czasem. A wieczność nie może się zdać na to, co w czasie zmienne, bo 
wtedy znów zatraciłaby jakość wieczności35 .

Ta arystotelesowska koncepcja czasu i wieczności jest sama w sobie logicz-
na, ale jest nie do pogodzenia z chrześcijańskim obrazem Boga, który ma kon-
kretną relację do świata, a więc czasu i historii, konkretnie we Wcieleniu Syna 
Bożego. Ale sam Bóg nie podlega przez to czasowi ani nie przynależy do czasu. 
Przeciwnie, Boga i Jego wieczności nie definiuje bezczasowość, lecz właśnie 
panowanie nad czasem36. Bóg Biblii jest Panem czasu i historii. Jeśli bowiem nie 
byłoby skutecznej wzajemnej relacji między czasem a wiecznością, to wtedy tak-
że istniejąca wieczność nie miałaby dla człowieka rzeczywistego znaczenia. Al-
bowiem ta wieczność nie miałaby żadnej władzy w świecie i w ludzkim życiu37 .

Czy jednak według Ratzingera czas i wieczność są to tylko sposoby byto-
wania, jakiś doczesny i zbawczy? Czy może są jakimiś dwoma relacjami osoby 
człowieka do osób Bożych? Czy w wieczności nie ma „ruchu”, czyli czasu, na-
stępstwa, rozwoju miłości i pogłębienia poznania? Czy wieczność to absolut-
na bezzmienność? Chyba nie! Bo człowiek jako nova creatura – przetworzony 
w byt przebóstwiony, partycypuje na swoją miarę w wieczności „dynamicznej”.

Wydawać by się mogło, że naukom przyrodniczym bliski jest model ary-
stotelesowski świata bez początku i bez końca. Ale lansowana przez nie teoria 
ewolucji musi przyjąć jakiś początek świata i czasu, a prawo entropii pozwala 
przyjąć również koniec świata i czasu. Oczywiście początek i koniec są tu rozu-
miane w perspektywie kosmicznej. Ale perspektywa kosmiczna staje się także 
perspektywą antropologiczną, gdzie człowiek – wprawdzie nie może dać światu 
początku, jednak może sprawić w swej niszczycielskiej sile np. bomby jądrowej, 

34 Por. tamże, s. 567. 
35 JROO, t. IV: Wprowadzenie do chrześcijaństwa . Wyznanie – chrzest – naśladowanie, tł. 

R. Biel, M. Górecka, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 724.
36 Por. K. Góźdź, Królestwo Boże i królestwo Chrystusa, „Scripturae Lumen” 1(2009) nr 1-2, 

s. 25-39.
37 Por. tamże.
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jego zagładę, koniec ziemskiego świata. Czy jednak koniec świata musi ozna-
czać koniec czasu? Przecież będzie „nowa ziemia”38 .

Z kolei ewolucyjny obraz świata jako „wznoszący się proces natury i po-
stępujący naprzód rozwój ludzkiego ducha”39 ujmuje rzeczywistość w tzw. 
ideę postępu, gdzie wolność staje się niejako stanem natury człowieka. Idea ta 
ukształtowała liberalny (Hegel) i marksistowski obraz świata, który dąży z jed-
nej strony do spełnionej (osiągniętej) wolności, a z drugiej – do doskonałego 
społeczeństwa. Obydwie te kategorie oznaczają „spełnienie czasu”40. Jaki jest to 
czas i jaka to wolność, która – choć „spełniona”, dotyczy jednak  dopiero przy-
szłości, a nie teraźniejszości? 

Również w chrześcijaństwie zrodził się wariant wiary w postęp. Według 
Teilharda de Chardin kosmos jest procesem wznoszenia się ku zjednoczeniu 
w jeden organizm w noosferze jako pełni. Energią poruszającą ku noosferze 
jest Chrystus, który w ten sposób tworzy pełnię, obejmując wszystko (Christus 
Omega). W ten sposób pytanie o czas czy o jego koniec wiąże się z pytaniem 
o Boga41 .

Tradycja chrześcijańska wytworzyła jednak własny model rozumienia końca 
czasu. Ogólnie „chrześcijańskie rozumienie czasu jako linearne przeciwstawia 
się cyklicznemu rozumieniu czasu filozofii starożytnej”42. Powszechna historia 
zbawienia jest prostolinijna, tak jak historia stworzenia: ma jeden absolutny 
początek i jeden absolutny koniec. W przeciwieństwie do linearnej koncepcji 
czasu (występującej przede wszystkim w religii żydowskiej) niektóre wielkie 
religie posługują się cykliczną koncepcją czasu, według której nawet historia 
powszechna (po pewnym okresie) też by się powtarzała. Cykliczność oznacza 
tu „kołowrót”, powtarzanie tego samego. Jednak cykliczność ma i drugie zna-
czenie, pozytywne, rozumiane jako „okres przebiegowy” będący składnikiem 
całości, jako małe kręgi indywidualne, np. cykl rozwojowy człowieka. Nie jest 
to cykliczność w sensie „kołowrotu”. 

W tym duchu poszła teologia średniowieczna, która przejęła ze starożyt-
ności schemat historii, wyrażający czas stworzenia w dwóch elementach exi-
tus – reditus (wyjście – powrót), w których pojawia się pewna cykliczność (ale 
nie w sensie kołowrotu), pewien ruch okrężny. Szczególnie św. Tomasz uważał 
ruch okrężny za najdoskonalszy ruch, gdyż jest w nim powrót do źródła. Obraz 

38 Może dlatego właśnie W. Pannenberg oryginalnie określił relację czasu i wieczności: „Das 
Reich Gottes als Eintritt der Ewigkeit in die Zeit” (Systematische Theologie, t. 3, s. 641).

39 JROO, t. X, s. 571.
40 Por. tamże.
41 Por. Cz.S. Bartnik, Teilhardowska wizja dziejów, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Nau- 

kowego KUL 1975; J. Kulisz, Teilhardowskie rozumienie grzechu, Warszawa: Wydawnictwo ATK 
1986 . 

42 Por. JROO, t. X, s. 573; Cz.S. Bartnik, Czas i wieczność według św. Tomasza z Akwinu, 
w: tenże, Teologia historii, s. 479. 
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historii kreśli więc krąg od źródła do powrotu, a punkt zwrotny tego powrotu 
stanowi Wcielenie43. Celem tego ruchu jest zjednoczenie ludzkości z Bogiem, 
zwróceniem się w kierunku źródła, zbawienie. 

Chrześcijaństwo jednak wyraźnie rozróżnia te dwa elementy ruchu. Nie łą-
czy ich, jak filozofia gnostycka, dla której exitus był rozumiany negatywnie 
jako „upadek” bytu nieboskiego i oddalenie od tego, co boskie. Natomiast redi-
tus był powstrzymaniem dalszego upadku i powrotem, wyzwoleniem ze skoń-
czoności. Dla chrześcijaństwa exitus jest pojmowany pozytywnie, jest to wolny 
akt stwórczy Boga, dla którego człowiek jako stworzenie jest czymś dobrym 
i może – w akcie odpowiedzi na wolność i miłość – powrócić do Boga. Nato-
miast reditus nie oznacza zwykłego przyjęcia z powrotem człowieka do Boga, 
lecz uznanie przez człowieka, że jest stworzeniem i ma możliwość dania odpo-
wiedzi w swojej wolności na Bożą Miłość. Powstaje dialog miłości Stwórcy ze 
stworzeniem, gdzie człowiek jako stworzenie dochodzi do samoofiarowania się 
Stwórcy. 

Istotą tego dialogu jest wolność: wolność stworzenia (exitus) i wolność sa-
moofiarowania się (reditus). Człowiek może jednak powiedzieć Bogu „nie” dla 
reditus, odrzucając dialog miłości. Sam już nie jest zdolny do „powrotu”. Po-
trzebuje uzdrawiającej siły, która wprowadzi go w miłości miłosiernej na dro-
gę pojednania. Tą siłą jest Boski Logos, odwieczny Sens wszechświata, któ-
ry w obrazie biblijnym zagubionej owcy (Łk 15,3-6) bierze ją na ramiona, to 
znaczy „przyjmuje ludzką naturę i jako Bóg-Człowiek zanosi stworzenie czło-
wieka z powrotem do domu”44. Tylko w ten sposób możliwy staje się reditus 
jako uzdrawiający powrót. Wcielony Logos jest pośredniczeniem wieczności 
do czasu i czasu do wieczności45 – właśnie w ten sposób spełnił swą misję, gdyż 
przywiódł ludzkość do Boga. Dokonał to „raz na zawsze” w Krzyżu Chrystu-
sa, „w śmierci podarowanej miłości, która jest aktem nowego stworzenia, do-
prowadzającym stworzenie z powrotem do siebie”46. Krzyż Chrystusowy, Jego 
samoofiarowanie się Ojcu staje się niejako modelem, jak można czas przenieść 
w nowy sposób trwania, w wieczność, jak uczynić go ostatecznym. To samo-
ofiarowanie się Ojcu dokonuje się w czasie, w konkretnym miejscu, ale jed-
nocześnie wykracza poza czas i pociąga go w wieczność. Wtedy koniec czasu 
jest jednocześnie jego spełnieniem47. W Krzyżu ten jeden akt samoofiarowania 
się ma dwa wymiary: zewnętrzny, który jako akt ukrzyżowania przemija, i we-
wnętrzny, który jako akt oddania wprawdzie pochodzi z czasu, ale nie przemija, 
trwa i staje się realnością. Tak Krzyż jest centralnym punktem dziejów świata, 

43 Ratzinger przytacza tu Tomaszową Summa contra gentiles, 26 (za: JROO, t. X, s. 574). 
44 JROO, t. X, s. 577. 
45 Por. tamże, t. IV, s. 728. 
46 Tamże, t. X, s. 577. 
47 Por. tamże, s. 579.
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który dokonuje zwrotu w kierunku reditus, powrotu do Stwórcy i jednocześnie 
Pana czasu i historii.  

Ostatecznie rozumienie czasu wyrażone w schemacie exitus – reditus jest 
ruchem wolności. Wychodzi on ze stwórczej wolności Boga, która stwarzając 
świat i człowieka, przygotowuje przestrzeń wolności: zewnętrzną (świat) i we-
wnętrzną (człowiek). Ruch wolności ukierunkowany jest na cel, jakim jest po-
wrót. Ale ten może nastąpić dopiero jako darująca się wolność, jednocześnie jako 
spełniona wolność. Wtedy powrót nie jest przeniesieniem czasu w nie-czas, lecz 
staje się pozytywnym końcem czasu, staje się ostatecznością, która nie ginie, 
lecz wiecznie już trwa. Powrót ten przeniknięty jest naszą pozytywnie wyrażoną 
wolnością, która zespala się z odwieczną prawdą i miłością, z Bogiem. Może 
być jednak i nieudana wolność, negatywnie pojmowana wolność, która nie znaj-
duje powrotu do Bożej wolności. Ale i w tym przypadku naprzeciw wychodzi 
niepojęta miłość Boga w Jego ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu. Daje 
ona możliwość pojednania upadłej wolności i źle wykorzystanego czasu w za-
stępczej miłości, która wskazuje na zwycięską walkę ze złem, grzechem i śmier-
cią. Gdy człowiek podejmie tę walkę, miłość Boga rekompensuje tę wolność 
człowieka i uczyni ją prawdziwie wolną. Tak rozważanie o czasie otrzymuje 
swoją konkretną odpowiedź dopiero w kwestii końca czasu, gdy uznajemy Boga 
za Pana czasu i wypowiemy Mu nasze „Tak”.

***

Człowiek jako istota cielesno-duchowa związany jest z czasem i wiecz-
nością, ale na różny sposób. Czas jest niejako wyznacznikiem jego ziemskie-
go istnienia, jego czasowości. Wieczność zaś nie jest czymś w rodzaju nowej 
czasowości, np. aevum, albo nie-czasu w przeciwieństwie do czasu, lecz jest 
życiem człowieka w Chrystusie, trwaniem w Osobie Zmartwychwstałego, jak 
wyrażali to Ojcowie Kościoła i Kościół pierwotny. Trwanie to zasadza się na 
elemencie nieprzemijającym człowieka, czyli duszy duchowej. Ten nieprzemija-
jący element jest otwarciem istoty ludzkiej ku zmartwychwstaniu. Dusza ducho-
wa, będąca formą ludzkiego ciała, jest duchem, który czyni z człowieka osobę 
i przez to otwiera go na nieśmiertelność, daną człowiekowi przez stworzenie go 
na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek zostaje więc przyjęty do życia wiecz-
nego Boga poprzez Człowieczeństwo Syna Bożego. Jest to więc nieśmiertelność 
w relacji do Syna Bożego i w relacji do Boga jako trynitarnej Miłości. W Nim, 
w Christus Totus jest więc spełnienie się czasu człowieka i początek wieczności. 
Każda śmierć człowieka jest zatem wejściem w „wieczność”, w „koniec cza-
sów”, w pełny eschaton, w już obecne zmartwychwstanie i dopełnienie48 .

48 Por. tamże, s. 354.
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Czas a wieczność według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI 
 

Streszczenie

Autor stawia hipotezę interpretacji nauki Josepha Ratzingera/Benedykta XVI na 
temat relacji czasu i wieczności. Każda religia obiecuje człowiekowi na różny spo-
sób wyjście z doczesności, z obecnego sposobu bytowania, po prostu „z czasu” do 
czegoś ponad historyczną egzystencją, co określa się jako wieczność czy nieśmiertel-
ność. Rodzi się przy tym zasadnicze pytanie: skoro czas pragnie wyjść poza siebie ku 
wieczności, to czy wieczność – odwrotnie – ma jakąś relację do czasu, czy jest może 
jakąś negatywną bezczasowością? Chrześcijaństwo jednoznacznie opowiada się za 
Bogiem jako Panem nad czasem i tym samym za uczestniczeniem Boga w czasie, 
głównie przez Wcielenie Syna Bożego, a przez to wskazuje też na udział człowie-
ka w wieczności Boga. Wtedy wieczność jest dla chrześcijanina trwaniem w Osobie 
Zmartwychwstałego. Trwanie to zasadza się na elemencie nieprzemijającym człowie-
ka, czyli duszy duchowej, która otwiera człowieka na zmartwychwstanie, a przez to 
na nieśmiertelność rozumianą jako relacja przez Syna Bożego do Boga jako trynitar-
nej Miłości. Tak chrześcijaństwo ma linearne (a nie cykliczne w sensie „kołowrotu) 
rozumienie czasu, ale przyjmuje też pozytywną cykliczność, wyrażoną w schemacie 
exitus-reditus, tj. exitus jest wolnym aktem stwórczym Boga, a reditus – wolnym sa-
moofiarowaniem się człowieka na wzór Syna Bożego. Krzyż Chrystusa jako samo-
ofiarowanie się Bogu Ojcu jest modelem przeniesienia czasu w nowy sposób trwania, 
czyli w wieczność. Chrystus jest zatem spełnieniem czasu i początkiem wieczności 
człowieka wierzącego. 

Słowa kluczowe:  czas, wieczność, nieśmiertelność, dusza duchowa, zmar-
twychwstanie, exitus-reditus .

Time and Eternity according to Joseph Ratzinger/Benedict XVI 
 

Summary

The author puts forward a hypothesis related to the interpretation of the thought 
of Joseph Ratzinger – Benedict XVI on the interrelation of time and eternity. Differ-
ent religions offer different ways of departing temporality - the way of being within 
the confines of time - towards some extratemporal existence, commonly referred to 
as eternity or immortality. This perspective evokes a fundamental question: if time 
wants to reach beyond itself towards eternity, is it that eternity - in its turn - stays in 
a kind of interrelation to time, or is it a kind of negative atemporality? In its view of 
the matter, Christianity makes a clear statement that God has power over time, which 
implies that God participates in the temporal reality. This participation manifests itself 
overtly through the Incarnation of the Son of God. Consequently, this participation 
shows that man takes part in the eternity of God. In this sense, a Christian reaches 
eternity through his/her existence in the Person of the Resurrected Jesus. This ability 
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to eternally remain in Jesus rests on the immortal element of the human being - that 
is his/her spiritual soul. The soul opens a path towards salvation and the relational 
eternity, that is a relationship of a Christian person with the Son of God and through 
Him with God as Trinitary Love. This is how Christianity – while respecting the linear 
nature of time – promotes a positive cyclical (yet not a reiterative) concept of time, 
which manifests itself in the exitus - reditus relationship. Exitus is an autonomous act 
of God’s creation, while reditus - is a human self-sacrifice as exemplified by the Son 
of God. Jesus’ self-sacrifice to God the Father is a model of how time can be projected 
onto a new way of existence: eternity. Therefore, Christ brings time to its fullness. His 
Event marks the beginning of eternity for the faithful. 

Keywords:  time, eternity, immortality, spiritual soul, resurrection, exitus-redi-
tus .

Zeit und Ewigkeit nach Joseph Ratzinger/Benedikt XVI 
 

Zusammenfassung

Der Autor formuliert eine Interpretation der Lehre von Joseph Ratzinger/Be-
nedikt XVI. bezüglich der Relation von Zeit und Ewigkeit. Jede Religion verheißt 
dem Menschen auf verschiedene Weisen das Überschreiten des Diesseitigen, des ge-
genwärtigen Seinsmodus, einfach der Zeit – auf Etwas hin jenseits der historischen 
Existenz, was als Ewigkeit bzw. Unsterblichkeit bezeichnet wird. Es stellt sich dabei 
eine grundsätzliche Frage: Wenn die Zeit auf das Überschreiten ihrer selbst hin in die 
Ewigkeit angelegt ist, hat dann umgekehrt auch die Ewigkeit eine Relation zu der Zeit 
oder ist sie vielleicht bloß eine negative Zeitlosigkeit? Das Christentum eindeutig be-
kennt Gott als den Herren der Zeit und damit bekennt es auch das Involvieren Gottes 
in die Zeit, vor allem durch die Inkarnation des Sohnes Gottes, was andererseits die 
Teilnahme des Menschen an der Ewigkeit Gottes bedeutet. Die Ewigkeit ist somit für 
den Christen das Bleiben in der Person des Auferstandenen. Dieses Bleiben gründet 
auf dem unvergänglichen Element im Menschen, d. h. auf der Geistseele, welche ihn 
für die Auferstehung und somit für die Unsterblichkeit öffnet. Diese wird als die Be-
ziehung durch den Sohn Gottes zu Gott – der trinitären Liebe verstanden. Auf diese 
Weise hat das Christentum ein lineares (und nicht ein kreisförmiges im Sinne eines 
Tretrades) Zeitverständnis, nimmt jedoch ein positives periodisches Schema exitus 
– reditus an . Exitus ist hier der freie Schöpfungsakt Gottes und reditus – die freie 
Hingabe des Menschen nach dem Bild des Sohnes Gottes. Das Kreuz Christi als die 
Hingabe an Gott den Vater ist also ein Model des Übergangs der Zeit in eine neue 
Seinsweise, also in die Ewigkeit. Christus ist die Erfüllung der Zeit und der Anfang 
der Ewigkeit des glaubenden Menschen.    

Schlüsselworte:  Zeit, Ewigkeit, Unsterblichkeit, Geistseele, Auferstehung, 
exitus-reditus .
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Śmierć to jedno z tych wydarzeń, które mają znaczący, a być może nawet de-
cydujący wpływ na życie człowieka. Należy jednak wskazać, iż jednoznacznie 
brzmiące stwierdzenie, że jest ona najważniejszym z nich, oznacza przyjąć pew-
ną opcję, pozycję, która niekoniecznie musi być oczywista. Zauważmy prze-
de wszystkim, że w powyższym sformułowaniu zawiera się swoisty paradoks. 
Śmierć jako wydarzenie, które kończy życie, zdaje się nie mieć z nim żadnych 
elementów wspólnych. Jest raczej poza nim, jest czymś, co do niego już nie 
należy. Podstawowa intuicja jest taka, że na naszą egzystencję składają się te 
i tylko te zdarzenia, okoliczności, fakty, które w nim właśnie zachodzą. Innymi 
słowy, dane wydarzenie należy ściśle do tego, co określa się mianem życia; coś 
jest tym czymś dla mnie wyłącznie umieszczone w perspektywie mojego istnie-
nia. Pierwsze zatem prowadzi do drugiego, składa się na nie, jakoś je organizuje, 
sprawia. Nie mamy natomiast jakiejkolwiek intuicji zdarzenia „ostatniego”, po 
którym, czy wraz z którym, miałoby już nic nie nastąpić. W tym właśnie sensie 
jest ono poza całym ciągiem poprzednich, jawi się jako diametralnie odrębne, 
inne. Problem polega jednak na tym, że o tym wydarzeniu możemy mówić wy-
łącznie z pozycji tych sytuacji, które składają się na egzystencję – o śmierci 
mówimy zawsze z perspektywy życia.

Jedno jeszcze należy zauważyć. Pierwsze zdanie niniejszego tekstu może 
budzić opór, wydawać się tyleż problematyczne, co kontrowersyjne. Owszem, 
jeżeli śmierć stanowi kres wszelkich możliwości, definitywne, nieodwracalne 
zakończenie aktywności, ustanie jakichkolwiek relacji, utratę samego siebie, to 
nie może być niczego bardziej doniosłego i znaczącego od niej właśnie. Jednak 
wagę tego wydarzenia uświadamiamy sobie raczej rzadko; mało tego, w całej 
pełni – o ile jest to w ogóle możliwe – dociera ona do nas chyba tylko w samym 
momencie umierania, a ściślej mówiąc, umierania, które jednocześnie staje się 
już śmiercią jako taką. Owszem, jest pewnie tak, jak zauważa Max Scheler, że 
świadomość ta w nas narasta, tężeje, staje się coraz bardziej wyostrzona, a dzieje 
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się tak wraz z upływem lat, wchodzeniem w podeszły wiek, jednak owo „tęże-
nie” pojawia się dopiero na określonym etapie życia i niekoniecznie u każdego.

Pozostając więc przy tym bardziej ostrożnym sformułowaniu dotyczącym 
śmierci, dopowiedzmy, że wywołuje ona w żyjącym najrozmaitsze reakcje, by 
wymienić chociażby takie jak: fascynacja, trwoga, stres, przyzwolenie, chęć 
oswojenia1. Nie miejsce tutaj, by je wszystkie szczegółowo wymieniać i analizo-
wać. Wskażemy tylko na jedną z nich, jak się wydaje, kluczową – przeżycie lęku. 
To właśnie lęk leży u podstaw naszego myślenia o śmierci, zarówno kiedy myślę 
o niej jako czymś, co może w każdej chwili dotknąć mnie samego, jak i wtedy, 
gdy uświadamiam sobie, że możliwe jest odejście bliskiej czy chociażby znanej 
mi osoby. Rzecz jasna, lęk ten ma różne oblicza, natężenie, „jednak słusznie uwa-
ża się, że tłem ludzkiej egzystencji jest lęk przed śmiercią”2. Nic zatem dziwnego, 
że kwestia ta jest analizowana i wyjaśniana przede wszystkim przez psychologię, 
ale także teologię czy filozofię, chociaż, jak zauważa Antonina Ostrowska, to 
raczej te dwie ostatnie wcześniej wypracowały teorie na temat śmierci: 

Przez wiele lat śmierć traktowana była na gruncie nauki jako fakt przede wszyst-
kim biologiczny, toteż jej psychiczne i społeczne komponenty nie były przedmio-
tem naukowego zainteresowania3 . 

Naturalnie nie można tu nie wspomnieć badań z zakresu nauk szczegóło-
wych, zwłaszcza medycyny.

Z kolei teksty biblijne niosą w przeważającej części wezwanie do wyzbycia się 
lęku, pojawiającego się w obliczu zagrożenia ze strony wrogów4 czy niepewności 
jutra5. Tym, czego należy się lękać, jest natomiast grzech i jego skutki. Charakte-
rystyczny motyw w Biblii to lęk związany z majestatem Boga, Jego potęgą i mocą, 
chociaż jest on stopniowo wypierany przez wołanie psalmisty: „Bogu ufam, nie 
będę się lękał” (Ps 56,12). Bóg staje się kimś bliskim człowiekowi, przebaczają-
cym i ofiarującym siebie w miłości, co znajduje wyraz i pełnię w osobie Jezusa. 

Zauważmy wreszcie, że lęk wobec śmierci może stanowić niezwykle przej-
mujące doznanie, psychiczną traumę zdolną nawet sparaliżować życiową ak-

1 Na temat ten szerzej piszą tacy autorzy, jak: J. Piotrowski, M. Żemojtel-Piotrowska, Postawa 
wobec śmierci a podstawowa struktura osobowości, „Psychologia Jakości Życia” 3 (2004), s. 199-
216; K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne i problem śmierci, „Zdrowie Psychiczne” 4 (1980), s. 7-17; 
J. Makselon, Struktura wartości a postawa wobec śmierci, Lublin: Wydawnictwo KUL 1983.

2 A. Kępiński, Lęk, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2014, s. 268.
3 A. Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Warszawa: Instytut Filo-

zofii i Socjologii PAN 2005, s. 11.
4 Jozue po śmierci Mojżesza ma wprowadzić lud do „ziemi, którą dał Izraelitom” Bóg (Joz 

1,1). Wezwanie skierowane do syna Nuna brzmi: „Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, 
Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” (Joz 1,9).

5 Jeremiasz słyszy wołanie od Boga, mówiącego o pasterzach, „którzy prowadzą do zguby i rozpra-
szają owce” (Jr 23,1), iż „ustanowi pasterzy, by je paśli, a nie będą się już lękać ani trwożyć” (Jr 23,4). 
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tywność. Jest on, jak powie Antoni Kępiński, „jednym z najbardziej pierwot-
nych przeżyć w świecie ożywionym”6. Owszem, wywołuje z jednej strony 
pobudzenie, chęć uniknięcia jej za wszelką cenę, lecz z drugiej może „porazić 
dotychczasowe struktury czynnościowe, doprowadzić do zahamowania i rozbi-
cia naturalnego porządku ustroju”7 . 

Na temat lęku wypowiada się też filozofia, podkreślając, iż ma on swoją we-
wnętrzną, ontyczną strukturę, która w obliczu śmierci zyskuje nowe możliwości 
rozumienia. Właśnie ten wątek przyjdzie nam rozwinąć w dalszej części tekstu. 
Inspiracją dla naszych analiz są myśli Josepha Ratzingera. Po wstępnej analizie 
fragmentów jego dzieł, w których zawarte są podstawy i główne założenia jego 
myśli, podejmiemy kwestię lęku jako takiego, a następnie zadamy pytanie o to, 
jak funkcjonuje jego szczególny rodzaj: lęk w obliczu śmierci. Celem naszym 
jest ustalenie, co wnoszą rozważania niemieckiego teologa i papieża do zagad-
nienia rozumienia lęku, zwłaszcza w odniesieniu do tej kluczowej kwestii życia 
ludzkiego. Nie jest zatem naszym zamiarem przedstawienie całości myślenia 
Ratzingera na temat lęku i możliwych form jego zaleczenia. Przywołane dalej 
teksty, także te, których autorami są filozofowie, staną się raczej inspiracją do 
wyprowadzenia kilku wniosków. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będą one ode-
rwane od przedstawianych wcześniej tez.

ŚWIAT – CZŁOWIEK. CZŁOWIEK – ŚWIAT

Sięgnięcie do tekstu teologicznego, by zainicjować rozważania o charak-
terze filozoficznym, może wydać się zabiegiem ryzykownym. Jest on jednak 
uprawniony, a mówi o tym sam Benedykt XVI: 

[…] wiary chrześcijańskiej nie można nigdy zamykać w abstrakcyjnym świecie te-
orii, lecz trzeba ją osadzić w konkretnym doświadczeniu historycznym człowieka, 
w najgłębszej prawdzie jego egzystencji. To doświadczenie, uwarunkowane przez 
nowe sytuacje kulturowe i ideologiczne, jest miejscem, które badania teologiczne 
powinny poddać analizie i które winno jak najszybciej stać się przedmiotem płod-
nego dialogu z filozofią8 . 

Należy też zaznaczyć, że autor tych słów sam ma bogatą i rozległą wiedzę 
z zakresu historii filozofii.

6 A. Kępiński, Lęk, s. 68.
7 Tamże, s. 67.
8 Benedykt XVI, Wróćmy do filozofii, by lepiej zrozumieć współczesność, 7 czerwca 2008, w: 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/filozofia_07062008.html 
(dostęp: 20 maja 2017).
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W punkcie wyjścia wskażmy na dwie istotne kwestie. W podejściu Bene-
dykta XVI znajdujemy elementy czegoś, co wolno nazwać optymizmem i pesy-
mizmem poznawczym. Zauważa on, nie bez racji, że tak filozofia, jak i teologia 
nie mogą przyjąć myślenia rodem z nauk przyrodniczych. Charakteryzuje je bo-
wiem nastawienie, wedle którego myśl ludzka, a raczej owoce tej myśli, czyli 
wiedza, narastają, kumulują się w dziejach, stanowiąc trwały dorobek ludzkości. 
Myśl odrywa się od twórcy, zyskuje niezależność, autonomię: „Kiedy wyniki 
naukowe zostały już raz osiągnięte, są one zasadniczo niezależne od panujące-
go światopoglądu i od historycznych uwarunkowań ich odkrycia”9. Owszem, 
nie ma myśli bez tego, kto ją myśli, poglądu bez tego, kto go formułuje. Mogą 
one jednak zacząć żyć swoim życiem, funkcjonować niejako na własny użytek. 
Wydaje się, że trzeba to stwierdzenie pogłębić – otóż myśl ma to do siebie, że 
żyje, nie pozostaje samą literą, ideą, która zyskała status wiedzy. Odżywa ona 
nieustannie wraz z tym, kto ją podejmuje, poddaje analizie. Jest w niej też za-
warte zmaganie, coś, co nazwać można odkrywaniem nieznanego, a następnie 
żmudnym przechodzeniem od przypuszczenia do przekonania. Powiemy więc, 
że wiedza to nie tylko zbiór wypracowanych formuł, ale również to, co zwie się 
„dochodzeniem do prawdy”. 

Na tej drodze obserwujemy coś, co określić można jako gromadzenie, po-
głębianie naszej więzi z prawdą, ale też coś, co nas od niej oddala, co nazywamy 
błędem, fałszem czy kłamstwem. Zauważmy, że w każdej z tych sytuacji jest 
myśl oraz ten, kto ją właśnie myśli. Tendencja wznosząca i opadająca, osią-
ganie i gubienie prawdy zawsze współistnieje z człowiekiem, tym, co go sta-
nowi, jego rozumem, psychiką, emocjami. Tak właśnie, obok wiedzy w sensie 
ścisłym, tworzy się historia świata, ludzkie dzieje. Ratzinger zauważa, że ten 
wewnętrznie zawikłany i złożony proces dotyczy zwłaszcza teologii, a także fi-
lozofii, chociaż w sposób „nie identyczny, ale porównywalny”10. Jednak nauki 
przyrodnicze „odrzucają swoje przesłanki historyczne”11. Przy całej słuszności 
tego stwierdzenia należy zauważyć, że nie jest ono do końca adekwatne. Na-
uki przyrodnicze dostrzegają wszak swe uwikłanie w rozmaitość kontekstów, 
a przekonanie o niepodważalności i ahistoryczności wyników przeprowadzone-
go doświadczenia należy, od czasu Karla Poppera, do przeszłości. 

Zwróćmy jednak uwagę na inną kwestię. Przytoczona za Ratzingerem for-
muła otwiera ważną dla nas perspektywę. Otóż jest człowiek, jednostka i dzieje, 
indywiduum oraz uniwersum. Są one do siebie nawzajem odniesione, na swój 
sposób wzajemnie zależne. Jednostki tworzą historię i wszystko, co się na nią 
składa, a ta niesie ze sobą całość doświadczeń, przeżyć, osiągnięć poszczegól-

9 J. Ratzinger, Eschatologia – śmierć i życie wieczne, w: JROO, t. X, red. K. Góźdź, M. Góre-
cka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 49.

10 Tamże, s. 50.
11 Tamże, s. 49.
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nych ludzkich istnień. Człowiek zmaga się z prawdą, z pytaniami o własny los, 
świat czy Boga. Tutaj pojawia się też pytanie o śmierć i rodzą się wszelkie od-
czucia z nią związane. Z kolei historia to dzieje tworzone przez człowieka, czy 
też, stając na gruncie teologii, przez Boga i człowieka zaangażowanych na różny 
sposób w proces zbawienia, jednak stanowiące rodzaj jakiejś całości, wciąż ubo-
gacanej i pogłębianej. 

A oto druga ważna dla nas kwestia. Mając dwa elementy wzajem do siebie 
odniesione, wolno przyjąć przynajmniej dwie strategie ich badania. Możemy 
próbować zrozumieć człowieka poprzez analizowanie świata czy historii, w któ-
rej jest on umieszczony, bądź odwrotnie, dojść do poznania dziejów poprzez 
sytuację konkretnego człowieka. Pierwsza możliwość wydaje się oczywista, 
druga problematyczna i rodząca wiele trudności. To, że jakiś ogół ogarnia po-
szczególne przypadki, jest raczej bezsporne, jednak czy jednostkowość ujawnia 
całość – to już mniej oczywiste. Pozostawmy jednak na boku zawiłości logiczne, 
skupiając się na tym, co dla nas zasadnicze. Pytamy wszak o sytuację człowieka 
jako tego, który odczuwa lęk przed własną śmiercią. 

Joseph Ratzinger przyjmuje raczej tę pierwszą opcję, a ma ona, dodajmy, 
dość pesymistyczny charakter. Czytamy: „My, ludzie, żyjemy wyobcowani 
w słonych wodach cierpienia i śmierci; w morzu ciemności bez światła”12. W in-
nym miejscu wypowie takie słowa: 

Żyjemy w czasach, kiedy nauki doświadczalne zmieniły sposób postrzegania świa-
ta, a także sposób, w jaki człowiek pojmuje samego siebie. Różnorakie odkrycia, 
innowacyjne technologie, które pojawiają się w szybkim tempie, są powodem do 
uzasadnionej dumy, ale często towarzyszą im niepokojące zjawiska. W rzeczywi-
stości w tle powszechnego optymizmu wiedzy naukowej pojawia się cień kryzy-
su myśli. Człowiek naszych czasów, bogato wyposażony w środki, ale niemający 
w takiej samej mierze celów, żyje często uwarunkowany przez redukcjonizm i re-
latywizm, które prowadzą do zagubienia sensu rzeczy; niemal zaślepiony skutecz-
nością techniki13 . 

Oczywiście, na ten stan rzeczy można znaleźć remedium, które Benedykt 
XVI opracowuje w całym swoim nauczaniu. Należy jednak wskazać na wypły-
wający z powyższych słów wniosek, że człowiek, jednostka, jest osaczony przez 
świat, w którym żyje. Ta banalna konstatacja domaga się rozwinięcia. Nie cho-
dzi tylko o to, iż jest on zmuszony stawiać czoła wszelakim wyzwaniom czasu. 
Staje on wobec najrozmaitszych trudności, a te biorą się z zaistniałych w świecie 
faktów, okoliczności. Ta swoista „całość”, dzieje, w których umieszczony jest 

12 Benedykt XVI, Homilia na inaugurację pontyfikatu, 24 kwietnia 2005, http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/inauguracja_24042005.html (dostęp: 20 maja 2017).

13 Benedykt XVI, Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej siedzibie Katolickiego Uniwersy-
tetu Najświętszego Serca, 3 maja 2012, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/
przemowienia/uniwersytetns_03052012.html (dostęp: 20 maja 2017).
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ten oto człowiek, nie tylko mają na niego wpływ, ale wręcz go w określony spo-
sób determinują. Dla papieża, co zrozumiałe, ważne jest ukazanie ludziom innej 
perspektywy, która wyprze tę skażoną, błędną, zwodniczą.

Wspomnieliśmy wyżej o kwestii rozumienia tego, co jednostkowe i ogól-
ne, poprzez ich wzajemne odniesienia. Skoro Benedykt XVI wzywa, by „nowy 
dialog wiary i rozumu, dzisiaj postulowany, nie toczył się w ten sam sposób 
i przy użyciu tego samego języka co w przeszłości”14, a raczej wkraczał na nowe 
możliwości ujmowania i rozumienia, warto może poszukiwać nowych konteks-
tów dla ważnych problemów ludzkiej egzystencji ujmowanych w tym świetle, 
w jakim próbujemy je tutaj ukazać. Ponieważ pytamy o problem lęku w obliczu 
śmierci, zadajmy pytanie o jego różne oblicza, odchodząc na chwilę od Ratzin-
gera.

KONTEKSTY LĘKU

Lęk nie jest tym samym doznaniem co strach, przy czym różnica między 
nimi jest dość subtelna. Zwykło się twierdzić, że strach pojawia się wobec cze-
goś konkretnego, wręcz realnego, lęk natomiast ma raczej charakter irracjonal-
ny; rodzi się wobec tego, co niejasne, niedopowiedziane. Zatem ten pierwszy 
ma źródło, które da się wskazać, umiejscowić, drugi jest takowego pozbawiony. 
Ratzinger, jak się okaże, nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma 
doznaniami. Nie jest to zresztą bezzasadne, bowiem przy wnikliwszej analizie 
kwestia ta okazuje się problematyczna. Śmierć wszak nie staje przed człowie-
kiem zawsze w jednakowy sposób. Raz jawi się jako „naturalny kres” życia, 
a kiedy indziej realne, wręcz namacalne zagrożenie – w pierwszym przypadku 
jest zaciemniona i niewyrazista, w drugim konkretna. Mamy więc do czynienia 
z połączeniem tych doznań, ich wzajemnym przenikaniem się. Jest to jeszcze 
jeden dowód na to, iż reakcje wobec śmierci mają charakter złożony i specy-
ficzny. Spróbujmy jednak wejść nieco głębiej w strukturę przeżywanego lęku, 
pozostawiając na boku zasygnalizowaną tu kwestię. 

Martin Heidegger wyróżnia trzy zasadnicze elementy analizowanego zjawi-
ska. Czytamy więc: „Fenomen lęku daje się rozważać z trzech punktów widze-
nia; analizujemy «przed czym» lęku, lękanie się, i o «co» lęku”15. To, co budzi 
lęk, jest w świecie, „poręczne i obecne”16, namacalne, możliwe do zauważe-
nia. Nie oznacza to jednak konkretności – raczej mamy do czynienia z sytuacją, 

14 Benedykt XVI, Wróćmy do filozofii .
15 M. Heidegger, Bycie i czas, tł. B. Baran, Warszawa: PWN 1994, s. 199.
16 Tamże.
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w której to, co budzi lęk, pozostaje skryte, ujawniając się tylko jako coś szkodli-
wego. Zagrażające mi „coś” nie pojawia się jako „to” właśnie; czyni to w swoim 
przejawie, pozorze, obrazie. W tym sensie może on zwodzić i mylić, albo też 
przemawiać w całej prawdzie o sobie. Heidegger wskazuje również wyraźnie, 
iż to, co budzi lęk, samo w sobie działa w sposób precyzyjny, „szkodliwość 
kieruje się na pewien określony krąg tego, co może nią zostać dotknięte”17 . Uwa-
ga ta wydaje się trafna, bowiem w doznawanym lęku, nawet jeśli jego źródło 
rzeczywiście jawi się jako niedookreślone, zawiera się element skupienia, we-
wnętrznego natężenia. Lękając się, jestem wyraźnie ukierunkowany, nastawiony 
wewnętrznie na coś, co samo w sobie się nie ujawnia. To stwierdzenie wskazuje 
na ważną kwestię. Lęk nie jest doznaniem, które mnie rozprasza, dekoncentruje. 
Przeciwnie, sprawia, że moja świadomość bycia tu oto potęguje się, a ono samo 
wydaje się coraz bardziej zagrożone. Coś się zbliża, ogarnia mnie, będąc wciąż 
niedookreślone. Doznanie, o którym mowa, zdaje się też zagarniać we mnie 
wszystkie inne przeżycia, chwilowo je zawieszać, unieważniać; w danej chwili 
liczy się wyłącznie ono, stając się jedynym obecnym. Niemiecki filozof zauwa-
ży inny, jakże istotny element odczuwania lęku. Wspomniana szkodliwość ma 
charakter dynamiczny, przy czym dynamika ta jest wyraźnie ukierunkowana – 
zmierza właśnie do mnie, nikogo innego: „To coś szkodliwego jako groźne nie 
jest jeszcze w dającej się owładnąć bliskości, ale zbliża się. W trakcie takiego 
zbliżenia się szkodliwość promieniuje i ma w tym charakter zagrażania”18 . Jed-
nak dzieje się tak, że owo zbliżanie się, choć wydaje się nieuchronne, nieubła-
gane, może nie osiągnąć swojego celu: może mnie ominąć. Nie sposób ocenić, 
czy lepsze jest dla mnie to, że szkodliwość mnie dotknie, czy też że przejdzie 
obok. Zdumiewające, że „coś szkodliwego jako zbliżające się w pobliżu niesie 
w sobie odsłoniętą możliwość nienadejścia i przejścia mimo, co nie pomniejsza 
i nie tłumi lęku, lecz go pogłębia”19 .

W lęku pozwalam niejako, by to, co go powoduje, wyłoniło się z siebie. 
Nie oznacza to, że staję się tym samym jego twórcą czy chociażby inicjatorem. 
Chodzi o świadomość tego, iż nie mogę nic zrobić, by lęk powstrzymać, by nie 
została uruchomiona cała procedura z nim związana; jestem bezradny, mając po-
czucie własnej niemocy, a jednocześnie staję się obserwatorem, który świadom 
jest wyłaniania się i dziania zachodzącej okoliczności. Lękanie się jest więc, 
wbrew pozorom, związane z wyostrzeniem widzenia, obudzeniem „ja”, a nie, 
jak można by mniemać, narastającym brakiem koncentracji, pogrążaniem się 
w chaosie, zatratą siebie. 

Heidegger pyta wreszcie, „o co” lęka się lęk. Chodzi o własne jestestwo, 
które w danej chwili, a raczej w całym zachodzącym procesie, wydaje się naj-

17 Tamże, s. 200.
18 Tamże.
19 Tamże.
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bardziej zagrożone: „lękanie się otwiera zagrożenie tego bytu, jego zdanie na 
siebie samego”20. W przeżyciu tym moje własne bycie zostaje umiejscowione 
w danym momencie, zaczynam zdawać-sobie-z-niego-sprawę. Lęk powoduje 
narastanie poczucia samego siebie, nie tylko tkwienia w tym miejscu, ale też 
swoistej odpowiedzialności za nie, również za to, że się w nim znalazłem, egzy-
stuję. Jednocześnie unicestwia mnie on w tym właśnie miejscu, mnie i wszystko 
to, co osiągnąłem, zbudowałem, znalazłem, zdobyłem. To właśnie dlatego „gdy 
lęk ustępuje, jestestwo musi się dopiero na nowo odnaleźć”21 .

Søren Kierkegaard wskazuje na inny aspekt interesującego nas fenomenu. 
Lęk „w czystej postaci” wiąże się ze stanem niewinności. Tylko tak ujawnia się 
w całej pełni, zatem ten, kto ją utracił, wydaje się niezdolny do tego przeżycia. 
Niewinność to stan, w którym człowiek jest „psychicznie określony w bezpo-
średniej jedności ze swoją naturą. Jego duch jest jakby we śnie”22. Psychika i cia-
ło są w stanie jedności, opanowania, wzajemnej równowagi. Pierwsza ogarnia 
ciało, porządkuje doznania, drugie umożliwia trwanie, funkcjonowanie w świe-
cie. Powie dalej duński filozof, że „stan ten jest cichą przystanią i ukojeniem”23, 
poza którym wydaje się, że niczego nie ma. Właśnie owo „wydaje się” odgry-
wa tu kluczową rolę. „Poza” jest „Nic. Ale co czyni nic? Rodzi lęk”24. Należy 
zaznaczyć, iż nie chodzi tu o lęk wobec możliwej nicości. To przeżycie jest 
związane z obudzeniem się ducha w człowieku. Duch rodzi we mnie człowieka, 
wynosząc mnie ponad zwierzę, a jednocześnie uświadamiając mi moje włas-
ne człowieczeństwo. Tak rozpoczyna się projektowanie siebie, wychodzenie ze 
stanu uśpienia. Podkreślmy jednak, że lęk rodzi się raczej na etapie „budzenia 
się” aniżeli już „obudzenia”; związany jest z projekcją, która jeszcze nie zaczęła 
się realizować. Duch, „marząc, projektuje własną rzeczywistość, ale jest ona 
niczym”25. Niewinność postrzega to, czym nie jest. Lęk zaś rodzi się jako pobu-
dzenie ducha, marzenie rozciągnięte pomiędzy „mną samym a moim innym”26, 
stąd też zawiera się w nim zarówno element zainteresowania, jak też odsunięcia, 
chęci i dystansu. W pewnym sensie wolno więc powiedzieć, że lęk mnie tworzy, 
ustanawia, a jednocześnie, sam w sobie, wywołuje reakcję obronną, skłania do 
ucieczki, stwarzając groźbę mojej własnej degradacji.

Jeszcze inny wątek wprowadza Mikołaj Bierdiajew. Warto przywołać i jego 
refleksje, by pełniej pokazać złożoność opisywanego fenomenu. Lęk jest czymś, 

20 Tamże, s. 201.
21 Tamże.
22 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, tł. A. Djakowska, Warszawa: Fundacja Aletheia 1996, s. 49. 
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże.
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co pojawia się na „nizinach”27, a nie wzniosłościach mojej egzystencji. Nie uka-
zuje się w uśpieniu, jak chce Kierkegaard, ani też nie zmierza jako szkodliwość 
w moim kierunku, jak uważa Heidegger. Przeciwnie, w lęku zaangażowany 
jestem ja właśnie w całym moim jestestwie. Rosyjski filozof dopowie istotną 
myśl, iż „lęk jest stanem drżącego, strwożonego, upadłego stworzenia”. Nie lę-
kam się zatem w stanie euforii czy obojętności, nie przeżywam go też, uświada-
miając sobie swoją całkowitą znikomość. Odczucie to, owszem, „nadciągające” 
w moim kierunku (Heidegger), jest oczekiwaniem, niemożnością poruszenia się, 
zareagowania. W lęku jestem na swój sposób bezwolny, unieruchomiony. Jedno-
cześnie to, co nadchodzi, jest wyraźnie określone, nazwane, nie jest ani tajem-
nicze, ani bezimienne. Czym zatem jest? Odpowie Bierdiajew: „Oczekiwaniem 
cierpień, ciosów, strat, nadejścia wroga, który zabierze dobra życiowe, zabierze 
nawet i samo życie, oczekiwaniem chorób, biedy, bezradności i bezbronności”28 . 
Rodzący się w obliczu tych niebezpieczeństw lęk sprawia, że chce się od nich 
uciec, zabezpieczyć przed nimi. Lęk jest więc „stanem poniżającym, a nie sta-
nem wywyższającym człowieka”29 .

LĘK I ŚMIERĆ DZISIAJ

Na początku niniejszego tekstu wspomniano o dwóch istotnych dla nas kwe-
stiach, związanych z myślą Josepha Ratzingera. Przypomnijmy, stwierdza on, że 
myśl ma to do siebie, iż uniezależnia się od tego, przez kogo jest myślana, to zaś 
sprawia, że mamy do czynienia z uniwersum, czymś, co ogólne, na swój sposób 
ponadczasowe. Składa się na to myśl jednostkowa, dorobek całej społeczności, 
cywilizacji, dominującej kultury, tendencji, znaczeń. Jestem zatem ja, ten oto 
człowiek, żyjący w swoim, danym mu czasie, konkretnym momencie dziejów, 
postawiony wobec czegoś, co ponad nim, co go przekracza. Jest to relacja ja – 
świat, przy czym to ja właśnie, nie odwrotnie, jestem wydany na wpływy histo-
rii, jej modyfikacje, przemiany. Czasy współczesne opisywane przez Ratzingera 
przynoszą rodzaj osaczenia człowieka, wprawiają go w stan zagubienia i lęku. 
Przywołajmy znamienne słowa: „Z jednej strony są wysepki, gdzie tradycja 
dzielnie się broni, z drugiej zaś miejsca, gdzie kryzys nie był tak radykalny, bądź 
gdzie przebudzenie uzyskało większy rezonans. Ale wiara jest wszędzie zagro-

27 M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, tł. H. Paprocki, Kęty: Wydawnictwo Antyk 
2006, s. 178.

28 Tamże.
29 Tamże, s. 179.
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żona – i zapewne należy to do samej jej istoty”30. Owa konfrontacja, charakte-
rystyczne spięcie dwóch elementów, wyznacza dalszą drogę naszych rozważań.

W tekście Ratzingera O nadziei31 znajdujemy jakże ważny ślad dla naszych 
rozmyślań na temat lęku. Możemy wyróżnić dwa jego poziomy, przy czym je-
den skrywa się za drugim, ujawniając się tylko w pewnym stopniu, określo-
nej skali. Mamy zatem do czynienia najpierw ze słabszą formą lęku aż do tej 
krańcowej, jaką jest ostateczna beznadzieja, rozpacz. „Istnieją tysiące rodzajów 
lęków, które dręczą nas na co dzień – od strachu przed kąsającym psem aż po 
strach przed codziennymi przykrościami ze strony innych ludzi”32. Każdy z nich 
ma charakter niszczący, prowadzi do wewnętrznego paraliżu, znieruchomienia. 
Przybliża się do nas coś, co wydaje się na wskroś obce, niezależne, nieczułe na 
nasze oczekiwania, pragnienia, emocje; w tym miejscu odnajdujemy ślad my-
śli Heideggera. Ratzinger jest jednak daleki od przytoczonych wyżej rozważań 
Kierkegaarda czy Bierdiajewa. Tym, co nadciąga, nie jest „Nic”, nie następuje 
obudzenie przez ducha ani żadne poniżenie, ogołocenie. Krańcowa postać lęku 
to przejmujący strach33, „że życie jako takie mogłoby być nieudane, mogłoby 
stać się tak szare i tak ciężkie, że nie da się go już dalej przeżyć”34. Lęk taki od-
czuwany jest ze zdwojoną świadomością. Wydaje się, że mamy tu do czynienia 
ze szczególnym, krańcowym jej zaangażowaniem się w zachodzącą sytuację. 
Przejawia się ono po części w lękach powszednich, jakie dotykają nas w róż-
nych życiowych sytuacjach, w całej pełni uwidacznia się natomiast wówczas, 
kiedy „zniszczenie jest jedynym dobrem, które może się przydarzyć, ponieważ 
samo istnienie jest złem”35. To jakże doniosłe zdanie domaga się dopowiedzenia.

Nie jestem bezradny wobec zachodzących okoliczności. Przeciwnie, one 
niejako potęgują moje zaangażowanie, przy czym zmienia się ono z chęci prze-
zwyciężenia w pragnienie rezygnacji, dezercji; oto całym sobą pragnę własnego 
unicestwienia, upatrując w nim jedynej drogi wyjścia. U źródeł lęku leży na-
rastająca chęć ucieczki, ostateczne zwątpienie; nie jest to oczekiwanie ani też 
poniżenie mnie samego. To aktywność, która zdaje się nie mieć kresu, nie może 
zostać zaspokojona czy zrównoważona przez cokolwiek. Ma ona tylko jedną 
drogę ujścia – „jedyną nadzieją staje się śmierć, która zwykle jest kresem wszel-
kich nadziei”36 .

Jedną z postaci lęku jest to, co określić można jako „zagrożenie” przez czas, 
w którym przyszło żyć współczesnemu człowiekowi. Dotyka on najrozmait-

30 J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, tł. G. So-
wiński, Kraków: Znak 1998, s. 119.

31 J. Ratzinger, O nadziei, w: JROO, t. X, s. 387-402.
32 Tamże, s. 389.
33 Ratzinger, jak już wspomniano, nie czyni rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma pojęciami.
34 Tamże, s. 389.
35 Tamże.
36 Tamże.
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szych wymiarów życia, a zwłaszcza sfery jego ducha. Człowiek staje się coraz 
bardziej zagrożony, osamotniony, pozbawiony perspektyw. Lęki są również „ob-
rabiane” przez cywilizację, kulturę. Lęki naturalne, przed „kąsającym psem”, 
codziennymi przykrościami, śmiercią, są kształtowane, pogłębiane lub osłabia-
ne przez „radykalny kryzys” czasu, w jakim żyjemy.

A jak mają się sprawy, kiedy przychodzi nam myśleć na temat śmierci? Jak 
opisuje Ratzinger lęk ujawniający się w jej obliczu? Śmierć ma dzisiaj swój 
kontekst, przy czym człowiek jest wobec niego raczej bezradny. Tym, co zasad-
nicze dla współczesnego myślenia o śmierci, jest dwuznaczność w traktowaniu 
jej. Z jednej strony „istnieje tendencja sprowadzania śmierci do tematu tabu, 
jako coś niestosownego”37, z drugiej zaś „robi się z niej widowisko”38. Obydwa 
podejścia, jak słusznie zauważa niemiecki teolog, nie występują odrębnie, prze-
ciwnie, można mówić o ich wzajemnym przenikaniu się. Ucieczka od śmierci, 
traktowanie jej jako czegoś, co niepożądane, obce, uciążliwe, to zjawisko, które 
rozwija się i pogłębia w sposób niezwykle subtelny. Nie tutaj miejsce, by ana-
lizować je szczegółowo. Wystarczy powiedzieć, że śmierć jako taka stała się 
czymś, z czym umierający zmaga się w całkowitej samotności. Ktoś, kto zmarł, 
staje się „domowym intruzem, który już nie konsumuje ani nie produkuje”39 . 
Stan, w jakim się znalazł, jawi się też jako niechciany, zbędny i uciążliwy. Stąd 
też to doświadczenie zostało rozbite „na setki wyleczalnych dolegliwości, zna-
nych medycynie przypadków chorobowych”40. Tak również sama śmierć staje 
się niczym innym jak spektaklem, którego kolejne akty stanowią chociażby targi 
branży pogrzebowej, wirtualne cmentarze czy najnowsza specjalizacja rynku, 
jaką jest aromamarketing funeralny. W ten sposób śmierć staje się „szczegól-
nym problemem technicznym, którym zajmują się przewidziane w tym celu 
instytucje”41 .

Lęk zyskuje tu nowe, nieznane dotąd oblicze. Powiedzieliśmy za Ratzinge-
rem, że jest on aktywnością, która swe ujście znajduje w śmierci. Tymczasem 
współczesna cywilizacja, o ile słuszna jest diagnoza, jaką stawia ten autor, spra-
wia, że lęk niejako utracił miejsce, w którym mógłby zostać zażegnany, nie ma 
swego ujścia; inaczej, kres jawi się jako twór sztuczny, spreparowany. Sytuację 
podkreśla fakt, iż w doświadczeniu lęku w obliczu śmierci człowiek zdaje sobie 
w pełni sprawę z takiego stanu rzeczy; koniec jest wielką niewiadomą, ale nie 

37 J. Ratzinger, Eschatologia – śmierć i życie wieczne, s. 86. 
38 Tamże.
39 B. Kamiński, Śmierć skonsumowana – rozważania socjologiczne o rozwijającym się rynku 

funeralnym (na przykładzie Stanów Zjednoczonych), w: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współ-
czesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. XV, Wrocław: Wrocławskie 
Towarzystwo Naukowe 2011, s. 84.

40 T. Sahaj, Człowiek i śmierć w ponowoczesnym społeczeństwie europejskim, „Przegląd Filo-
zoficzny” 17 (2008), s. 138.

41 J. Ratzinger, Eschatologia – śmierć i życie wieczne, s. 87.
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chodzi tu o rozumienie go w kategoriach tajemniczości czy sacrum, lecz raczej 
o to, iż jest on przedstawiany jako groteska, czy jeszcze jedna fantasmagoria. 
Lęk, przeżycie zakorzenione w naturze, przeistoczył się w coś, co określę mia-
nem nad-lęku, w aktywność, która nie znajduje żadnej możliwości zaspokojenia.

Ta sytuacja odzwierciedla się w konkrecie. Powie Ratzinger, iż człowiek 
nie jest w stanie odrzucić całkowicie metafizycznego lęku przed śmiercią, na-
wet, a może zwłaszcza dlatego, że jest on uwikłany w swoistą grę pomiędzy 
zamknięciem oczu na fakt śmierci i zabawą, jaką z nią podejmuje. Zatem tak 
jak postawa człowieka w minionych czasach dała się opisać słowami modlitwy 
o wybawienie od nagłej i niespodziewanej śmierci, tak teraz przybiera ona cał-
kowicie inną formę: „Śmierć nagłą i niezauważalną daj nam, Panie”42. Pierwsza 
z nich zakłada pełną świadomość samego faktu śmierci, jak też konieczność 
przygotowania się do niej i jej przeżycia, druga staje się próbą ucieczki, upar-
tego jej pomijania. Nie dość na tym: dominująca niegdyś formuła tej modlitwy 
to wyraz uległości wobec majestatu śmierci, współczesna to próba zapanowania 
nad nią, wyznaczenia jej czasu i sposobu zrealizowania się. Mamy więc dzisiaj 
do czynienia z lękiem, który sam siebie usiłuje zakłócić, nie-zrealizować.

LĘK I ŚMIERĆ DZISIAJ. KU ZAKOŃCZENIU

Pytanie sformułowane we wstępie do przedstawianych analiz brzmi nastę-
pująco: co wnoszą rozważania Josepha Ratzingera do problemu rozumienia 
lęku, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowej kwestii, jaką jest śmierć człowie-
ka? Przede wszystkim charakterystyczna w interesującym nas zagadnieniu jest 
wyraźnie zarysowana opozycja pomiędzy człowiekiem, tą oto jednostką, a tym, 
co go otacza. Człowiek jest bezradny wobec tego, co dzieje się wokół niego, 
wobec stanu kultury, kontekstu dziejów43. Dodajmy, że ów kontekst, czyli roz-

42 Tamże, s. 88. Ratzinger wyraźnie wskazuje, że modlitwa ta jest „litanią dla niewierzących”, 
podczas gdy wierzący pozostaje przy formule „Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, 
Panie”. 

43 Nie oznacza to w żadnym razie, by myślenie Josepha Ratzingera zmierzało ku koncepcji 
determinizmu kulturowego, zwłaszcza w jego skrajnej postaci. Nie twierdzi on nigdzie, że to kultu-
ra w sposób decydujący i ostateczny kształtuje ludzką osobowość. Pokazuje jednak, że świat „bez 
Boga” jest właśnie światem przepełnionym rozpaczą; „człowiek nie staje się coraz większy, lecz 
coraz mniejszy; nie jest on już przecież w świecie czymś «u góry», lecz jedną z jego igraszek, 
w których świat wypróbowuje swoje własne możliwości – «nie rozeznanym jeszcze zwierzęciem»”; 
J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tł. J. Zychowicz, Kraków: Znak 
1995, s. 62. Człowiek żyjący w takim świecie skazany jest na odczuwanie tak opisywanego lęku 
w obliczu śmierci.
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maite przejawy współczesności, ma wyraźnie pesymistyczny wydźwięk. Stąd 
też lęk, tak jak go charakteryzuje przyszły papież, opisywany jest z określonej 
perspektywy. Jest on zmaganiem się z nadciągającą rozpaczą do tego stopnia, że 
ucieczka w śmierć może jawić się jako jedyne wyjście. 

W obliczu śmierci lęk zostaje wystawiony na dodatkową próbę, przy czym 
wspomniany dziejowy kontekst odbiera człowiekowi możliwość lękania się, 
zmierzenia z tym, co jest nieodłączną i nieuniknioną perspektywą jego życia. To 
wątek, który warto wyodrębnić, dostarcza on materiału do nowych przemyśleń. 

Wolno jednak zapytać: czy przyjęta przez Ratzingera perspektywa rozjaśnia, 
czy może zaciemnia problem lęku w obliczu śmierci? Konkretnie: czy modlitwa 
o śmierć „nagłą i niezauważalną” to faktycznie wyraz współczesnego zalęknie-
nia? Pytanie jest zasadne, bowiem niełatwo scharakteryzować coś, co nazywa-
my stanem bądź kondycją współczesności. Nie dysponujemy też dostatecznymi 
kryteriami, by je wyznaczyć i adekwatnie opisać. Zabiegi takie zawsze są obar-
czone ryzykiem jeżeli nie błędu, to przedwczesnego uogólnienia. Nie jest zatem 
pewne, czy owa modlitwa to rzeczywiście jeden z dowodów kondycji współ-
czesnego człowieka. Owszem, śmierć jest zarówno obiektem niechcianym, jak 
też czymś, co staje się okazją do zysku, ale nie jest już tak oczywiste, czy zjawi-
ska te „dehumanizują życie”44 .

Omawiana myśl Ratzingera pozwala wyodrębnić również inne rodzaje lęku, 
a co za tym idzie, sformułować inne modlitwy. Wskażmy na kilka z nich, czy-
niąc to pobieżnie z tej racji, iż mogą one stać się przedmiotem obszerniejszych 
analiz45 .

Wyrugowanie śmierci ze świadomości rodzi lęk przed samotnością umie-
rania. Nie jest to, jak się wydaje, reakcja na zachodzące w świecie przemiany; 
przeciwnie, jest ona najgłębiej wpisana w tajemnicę śmierci. Jawi się jako nie 
tyle nadciągająca, ile raczej dojrzewająca we mnie samym; nie jest też szkodli-
wością wymierzoną właśnie we mnie, ale wzbierającym poczuciem obecności. 
Nie jest wreszcie nicością, ale swoistym przepełnieniem, nadmiarem poczucia 
samego siebie, przy jednoczesnej niemożności spotkania z kimkolwiek. Jakże 
trafnie oddaje ów stan Witold Gombrowicz: 

Tymczasem mrok zapadał i samotność – owa kłamana samotność, gdy człowiek, 
sam, nie jest sam jednak, lecz w duchowym, bolesnym związku z drugim człowie-
kiem za ścianą – a przecież dość sam na to, żeby zacieranie rąk, kurcze palców 

44 J. Ratzinger, Eschatologia – śmierć i życie wieczne, s. 88.
45 Podejmują je chociażby: R. Kastenbaum, P. Costa, Psychological perspectives on death, 

„Annual Review of Psychology” 28 (1977), s. 225-249; R. Kastenbaum, R. Aisenberg, The Psy-
chology of Death, New York: Springer Publishing Company 1972; J.W. Hoelter, J.A. Hoelter, The 
Relationship between Fear of Death and Anxiety, „The Journal of Psychology” 99 (1978), s. 225-
226; J. Makselon, Specyfika postaw wobec śmierci, „Studia Philosophiae Christianae” 2 (1981), 
s. 113-134.
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i inne objawy były niedorzeczne – a zatem mrok i owa fałszywa samotność ude-
rzały mi do głowy, oślepiały, odbierały do reszty poczucie jawy, w noc strącały46 . 

Przeżywana w obliczu śmierci samotność nie wiąże się w sposób konieczny 
z brakiem ludzi, lecz jest raczej niemożnością nawiązania relacji, oddzieleniem, 
które nie może zostać pokonane. Jeżeli bohater cytowanej powieści powie, iż 
„samotność jest wypychająca”, to nie tyle wyprowadza mnie ona ku ludziom, 
ile raczej od nich, ku byciu wyłącznie z samym sobą. Jaką modlitwę wypowie 
w tym momencie człowiek, i to bez względu na to, czy jest wierzący czy nie? 
Będzie nią wołanie o jakąkolwiek nadzieję, nie o śmierć jako taką, ale o to, by 
wzbierająca samotność napotkała jakiś rodzaj obecności.

Traktowanie śmierci jako tabu rodzi jeszcze inny rodzaj lęku. Wraz z uni-
kaniem tego tematu jako zbędnego i uciążliwego potęguje się niewiedza co do 
tego, czym jest śmierć. Nie chodzi tu o brak znajomości jej uwarunkowań biolo-
gicznych czy psychicznych, a o zdanie sobie sprawy z jej powagi i doniosłości. 
Nawet szukając dla niej najrozmaitszych wyjaśnień, zarówno religijnych, jak 
i niereligijnych – tłumaczących ją jako przejście w inny rodzaj egzystencji czy 
chociażby zagnieżdżenie się w pamięci bliskich – traci się świadomość zdarze-
nia jako takiego. Powie Vladimir Jankelevitch: 

Jeśli zaś chodzi o śmierć, to w żaden sposób nie implikuje ona najmniejszej nawet 
pozytywności: to, co żywe, zmaga się ze sterylną antytezą i desperacko broni się 
przed niebytem; śmierć jest czystym, absolutnym uniemożliwieniem samoreali-
zacji47 . 

Jakże ważne są jednak rozmaite próby objaśniania jej – te teologiczne, które 
prezentuje Joseph Ratzinger, czy filozoficzne48. Lęk rodzi się tutaj nie tyle w re-
akcji na tendencje istniejące w świecie, ile raczej z powodu dotkliwego braku 
nauczycieli mówiących o sprawach fundamentalnych. Nawet jeśli jest to tylko 
kwestia pedagogiki, to wołanie o nich będzie pewnie innym i uprawnionym ro-
dzajem modlitwy.

Mówiąc o śmierci jako o widowisku, dotykamy szczególnie złożonego prob-
lemu. Jakie lęki rodzą się w tym kontekście? Wskażmy i w tym wypadku na 

46 W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, s. 115.
47 V. Jankelevitch, Quoddite jest niezniszczalna. Nieodwołalność nieodwracalności, tł. M. Ja-

strzębiec-Mosakowski, w: S. Rosiek (red.), Wymiary śmierci, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2010, 
s . 344 .

48 Jankelevitch wprowadza ważne rozróżnienie pomiędzy sformułowaniem „Już go nie ma”, 
a „nie ma go”. Pisze: „Ktoś, kogo już nie ma, zawsze będzie czymś różnym od zwykłej, czystej nico-
ści, jest kimś uratowanym z wiecznego nieistnienia, uratowanym na wieczność. To, że się było, jest 
jak widmo małej, nieznanej dziewczynki, umęczonej i unicestwionej w Auschwitz: świat, w którym 
miało miejsce krótkie pojawienie się tego dziecka na ziemi, różni się odtąd na zawsze i w sposób 
niedający się uprościć od świata, w którym to pojawienie się nie miałoby miejsca”. Tamże, s. 361.
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dwie możliwości. Jeżeli znaczenie śmierci zostaje osłabione tak, że potrafimy 
się nią bawić, czynić z niej obiekt gry, nawet groteski, a jednocześnie jawi nam 
się ona jako utrata jakiejkolwiek kontroli nad sobą, to lękiem napawa mnie myśl 
o tym, co wydarzy się z moim ciałem po mojej śmierci. Czy zostanie ono w do-
stateczny sposób uszanowane, zabezpieczone? Mamy tu do czynienia ze swoi-
stym wymiarem troski o siebie, o to, co za życia jest dla mnie niezwykle cenne. 
Oto uświadamiam sobie, że nie dana mi będzie jakakolwiek możliwość obrony 
wobec ewentualnej profanacji. W ślad za tym idzie poczucie wstydu, zażenowa-
nia, niemożności skrycia się, zasłonięcia. To przeżycie również wydaje się mieć 
charakter na wskroś antropologiczny, całkowicie niezależny od wpływu domi-
nującej w danym czasie i miejscu kultury. Lęk odczuwany z powodu tej myśli 
to równocześnie modlitwa o dobrych ludzi, którzy będą mi towarzyszyć w tej 
sytuacji, o ich subtelność i delikatność; to modlitwa nie tyle o tak czy inaczej 
doświadczaną śmierć, ile raczej za tych, którzy będą jej świadkami.

Wreszcie ostatnia myśl. Lęk o to, co wydarzy się z moim ciałem, łączy się 
z innym – czy zostanie po mnie cokolwiek w ludzkiej pamięci, czyimś wspo-
mnieniu? Jest to lęk przed popadnięciem w anonimowość, która staje się do-
pełnieniem pustki, jaką niesie sama śmierć. Perspektywa osunięcia się w krąg 
bezimiennych ludzi, którzy umarli w ciągu tysięcy minionych lat, jest czymś 
z jednej strony oczywistym, a z drugiej przejmującym. Modlitwa, tak wierzące-
go, jak i niewierzącego, będzie tu rodzajem błagania o „litość” ze strony świata, 
by ten nie potraktował mnie obcesowo, beznamiętnie.

Zagadnienie lęku w obliczu śmierci z pewnością nie jest centralnym wątkiem 
w twórczości Josepha Ratzingera, a ten pojawia się raczej marginalnie, przy oka-
zji prezentowania innych. Poczynione wyżej uwagi, jak już zaznaczono, nie są 
więc ani polemiką, ani tym bardziej krytyką wymierzoną w tę ważną postać. Są 
raczej próbą rozwinięcia myśli, a także poszukiwania teologicznych inspiracji 
dla refleksji filozoficznej. Z całości wolno wydobyć jeden wniosek: kiedy Joseph 
Ratzinger pisze o śmierci, czyni to jako teolog, a podnoszona kwestia znajduje 
teologiczne rozwiązanie. Nie jest tedy wykluczone, że jedyną odpowiedzią na 
wszelkie ludzkie lęki, w tym szczególnie lęk wobec śmierci, jest właśnie ta, któ-
rej udziela religia. Poza nią jest albo rozpacz, albo obojętność – albo też lęk, który 
stanie się „ostateczną szkodliwością” zadaną człowiekowi przez śmierć.

Uwag kilka o lęku w obliczu śmierci. Czytając Josepha Ratzingera 
 

Streszczenie

Śmierć człowieka, zwłaszcza moja śmierć, to najbardziej doniosłe wydarze-
nie, jakie przydarza się w życiu. Jawi się ona jako nieuchronny koniec wszelkiego 
możliwego doświadczenia, ustanie jakiejkolwiek relacji, kres wspomnień i nadziei. 
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Wywołuje ona u żyjących najrozmaitsze reakcje, by wymienić chociażby takie jak: 
fascynacja, trwoga, stres, przyzwolenie, chęć oswojenia. Każda z nich może być pod-
dana analizie, każda też ukaże śmierć w innym aspekcie. W proponowanym artykule 
autor wskazuje na jeszcze inną reakcję, a jest nią przeżycie lęku. Wydaje się, że jest 
to przeżycie o charakterze kluczowym, zarówno kiedy myślę o niej jako czymś, co 
może w każdej chwili dotknąć mnie samego, jak i wtedy, gdy uświadamiam sobie, 
że możliwe jest odejście bliskiej czy chociażby znanej mi osoby. Inspiracją dla tych 
analiz stały się wybrane teksty Josepha Ratzingera. 

Słowa kluczowe:  lęk, śmierć, nadzieja, człowiek w świecie.

Few remarks concerning anxiety in the face of death. 
Reading Joseph Ratzinger 

 
Summary

The death of a person, particularly my own death, is the most momentous occasion 
that happens in a lifetime. It seems to be an inevitable end of any possible experience, 
ceasing any relationship, the end of memories and hopes. It evokes various reactions 
in the living, just to mention some as: fascination, fear, stress, consent, willingness to 
familiarization. Each of them may be analysed, while each one shows also the death 
in a different aspect. In the proposed article, the author indicates another reaction - 
that is experiencing anxiety. It appears that this is the key experience, both when I am 
thinking about it as something that may afflict me at any moment, as well as when 
I become aware that there is a possibility of exit of the loved ones or just a popular 
person. Some texts by Joseph Ratzinger have inspired me to carry out such analyses.

Keywords:  anxiety, death, hope, man in the world.

Einige Bemerkungen über die Angst angesichts des Todes. 
Joseph Ratzinger betrachtend 

 
Zusammenfassung

Der Tod des Menschen, vor allem mein Tod, ist das bedeutungsvollste Ereignis 
im Leben. Er scheint das unweigerliche Ende aller möglichen Erfahrung, das Auf- 
hören aller Beziehungen, das Ende aller Erinnerungen und Hoffnungen. Bei Leben-
den weckt der Tod verschiedene Reaktionen, um nur einige zu erwähnen: Faszination, 
Furcht, Stress, Zulassung, Versuch der Bezähmung. Jede Reaktion kann man getrennt 
analysieren, jede zeigt den Tod in einem anderen Aspekt. Im Artikel verweist der 
Autor auf noch eine weitere Reaktion: die Erfahrung von Angst. Es scheint, dass dies 
eine Schlüsselerfahrung ist, sowohl wenn ich an den Tod denke als an etwas, das jede 
Zeit mich selber treffen kann, als auch, wenn ich mich bewusst werde, dass das Weg-
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gehen eines lieben oder zumindest bekannten Menschen möglich ist. Die Inspiration 
zu diesen Analysen gaben einige Texte von Joseph Ratzinger.          

Schlüsselworte:  Angst, Tod, Hoffnung, Mensch in der Welt. 
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Jeśli miłość stanowi centrum życia chrześcijanina, a zarazem wskazuje na 
specyfikę jego powołania i posłannictwa, to nie sposób sobie wyobrazić, żeby 
ta fundamentalna perspektywa życiowa nie znalazła właściwego wyrazu w od-
niesieniu do życia społecznego1. Dlatego też przyjęcie miłości jako fundamentu 
życia, jako największego przykazania, powinno nieść ze sobą określone kon-
sekwencje społeczne. Papież Benedykt XVI podkreśla w encyklice Caritas in 
veritate, że miłość winna stanowić zasadę relacji między ludźmi zarówno w bez-
pośrednim kontakcie z drugim człowiekiem: z przyjacielem, z rodziną, z małą 
grupą – w tzw. mikro-relacjach, jak i w stosunkach społecznych, ekonomicznych 
i politycznych – czyli w tzw. makro-relacjach2. Zwraca on też szczególną uwa-
gę na dwie zasady dotyczące życia społecznego (makro-relacji), w których nie 
można pominąć fundamentalnego znaczenia miłości: to zasada sprawiedliwości 
i zasada dobra wspólnego3. Dlatego w niniejszej refleksji zostanie  omówione – 
w świetle encyklik Deus caritas est i Caritas in veritate papieża Benedykta XVI 
–  zagadnienie miłości w tych trzech aspektach: miłość w mikro-relacjach, mi-
łość a sprawiedliwość w makro-relacjach oraz miłość a dobro wspólne w makro-
-relacjach. Celem publikacji jest uświadomienie niejako na nowo, że bez nawią-
zania relacji z innymi ludźmi na miarę osobowej godności człowiek nie może 
żyć ani też rozwijać swoich uzdolnień4 .

1 Por. I. Stolarczyk, Miłość i sprawiedliwość – zasady kształtujące życie społeczne, w: R. Kan-
tor, M. Kluz, J. Młyński (red.), Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą en-
cykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 198-199.

2 Por. CiV 1.
3 Por. tamże, 6. Por. także: Benedykt XVI, „Miłość w prawdzie” jest główną siłą napędową 

rozwoju każdej osoby i całej ludzkości. Audiencja generalna (Watykan, 8.07.2009), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 317 (2009), nr 10, s. 28-29.

4 Por. KDK 12.
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1. MIŁOŚĆ W MIKRO-RELACJACH

Według nauczania papieża Benedykta zawartego encyklikach Deus caritas 
est  i Caritas in veritate miłość do Boga konsekwentnie prowadzi do nakazu mi-
łości bliźniego5. Śledząc historię Objawienia można zauważyć, iż perspektywa 
ta była już w pewien sposób obecna w Starym Testamencie i konsekwentnie roz-
wijała się, aż do jej ostatecznego udoskonalenia przez Jezusa Chrystusa, który 
zaprowadził porządek Nowego Prawa. Odtąd całe ewangeliczne Prawo sprowa-
dza się do nowego przykazania Jezusa, który nakazuje wzajemną miłość6 . 

W Starym Testamencie miłość bliźniego była osadzona w pespektywie Przy-
mierza, ale dotyczyła tylko członków ludu złączonego więzami braterstwa – 
ludu wybranego. Dopiero później przedmiot miłości się poszerzył i objął cudzo-
ziemców, którzy łączyli się z Izraelitami (choć trzeba zauważyć, że niektórzy 
nadal traktowali cudzoziemców jako wrogów). Dopiero Jezus Chrystus, który 
stał się ucieleśnieniem miłości Ojca i dał przykład miłości rozumianej jako służ-
ba, wezwał do radykalnej miłości bliźniego, miłości o charakterze uniwersal-
nym i połączył to wezwanie z wezwaniem do miłości Boga. Jednocześnie wska-
zał też na nową miarę tej miłości. Wzywa bowiem do miłości, której miarą jest 
Jego miłość („Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem” – J 13,34), a nie – jak było do tej pory – miłość siebie 
samego („Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” – Mt 22,39)7 .

Warto jednak zauważyć, że Jezus nie odrzuca nauki o tym, iż miłość bliźnie-
go winna być podejmowana na wzór miłości samego siebie, co też znajduje swój 
wyraz w nauczaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego, który stwierdza: „Miłość 
jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego sa-
mego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga”8. Moż-
na więc powiedzieć, że ta miara miłości bliźniego stanowi pewne minimum dla 
tych, którzy podejmują wezwanie Jezusa, jednak nie są w stanie od razu wynieść 
swojej miłości do poziomu miłości doskonałej – na wzór Jezusa – miłości zwią-
zanej z gotowością oddania się w całości dla drugiego. Z drugiej strony słowa: 
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,39) przekazują 
ważną prawdę o tym, że miłość siebie samego jest czymś dobrym i przez Boga 
chcianym. Dzisiaj, w gąszczu różnych sformułowań i ich interpretacji, łatwo 
można utożsamić „miłość samego siebie” z egoizmem. I choć samo słowo „mi-
łość” użyte w tej konstrukcji wyrazowej ma zazwyczaj konotacje pozytywne, to 

5 Por. DCE 16. Por także: CiV 1,2.
6 Por. KKK 1970.
7 Por. DCE 1. Por. także: M. Kluz, Orędzie o miłości Boga w świetle encyklik papieża Bene-

dykta XVI „Deus caritas est” i „Caritas in veritate”, „Warszawskie Studia Pastoralne” 4 (2014), 
s. 31-52.

8 KKK 1822 .
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w takim ujęciu sformułowanie to można by uznać za odnoszące się do czegoś 
złego. Tymczasem Pismo Święte w wielu miejscach mówi o tym, by miłować 
innych jak siebie. Czym jest zatem miłość własna, miłość siebie samego?

Miłość własna, jako afirmacja własnego bycia, jest czymś naturalnym i jed-
nocześnie koniecznym, aby zaistniała miłość bliźniego. Jeśliby bowiem pominię-
to miłość własną, która stanowi kryterium miłości bliźniego, ta stałaby się czymś 
nieokreślonym, straciłaby swój fundament. Trzeba zauważyć, że człowiek nie 
może odnosić się z nienawiścią do tego, co kocha Bóg. Jezus wprawdzie mówi 
o zaparciu się samego siebie, domaga się wyjścia poza siebie, ale w tym celu, 
aby prawdziwie siebie odnaleźć. Jest możliwe, aby być w konflikcie z sobą sa-
mym, odczuwać do siebie awersję, nie przyjmować siebie takim, jakim się jest, 
ale jest to postawa daleka od Chrystusowego „zaparcia się siebie”. Kto bowiem 
nie kocha siebie, nie może też pokochać drugiego człowieka, nie jest w stanie go 
zaakceptować, kiedy żyje ze sobą w konflikcie. Taki człowiek nie jest zdolny do 
miłości. Stąd – jak wnioskuje J. Ratzinger – egoizm i autentyczna miłość własna 
się wykluczają. Zachodzi też ciekawa zależność: im bardziej ktoś szuka tylko 
siebie, tym bardziej staje się rozdarty i niezadowolony; im bardziej natomiast 
jest dla innych, tym bardziej znajduje siebie. Dzieje się tak, gdyż akceptacja, 
jaką otrzymuje od innych, pozwala mu zaakceptować siebie i siebie realizować.  
A tylko ten, kto zaakceptuje siebie, może prawdziwie zaakceptować drugiego9 .

Tematu miłości własnej dotyka także, chociaż nie wprost, papież Benedykt 
XVI w encyklice Deus caritas est. Kwestia uzasadnionej przyjaźni z samym 
sobą zostaje podjęta w głębszej refleksji dotyczącej daru z siebie. Papież podkre-
śla, że oddanie siebie tak naprawdę stanowi dopełnienie siebie i jest to najlepszy 
sposób, by siebie samego odnaleźć. Podaje też przykład Maryi, która całkowicie 
oddała się Chrystusowi, a przez Niego – wszystkim ludziom. Złożyła Ona cał-
kowity dar z siebie, wyzbyła się siebie i w ten sposób Jej życie nabrało ostatecz-
nego sensu. Tak też jest w przypadku wszystkich ludzi: oddać siebie – znaczy 
prawdziwie siebie odnaleźć. 

Jednakże darowanie siebie nie jest celem samym w sobie. Ostatecznie bo-
wiem człowiek odnajduje dopełnienie we wspólnocie. W niej dokonuje się wy-
miana darów, dzięki której możliwe jest łączenie miłości siebie samego z mi-
łością bliźniego10. Kochać bliźniego może ten, kto we właściwy sposób kocha 
siebie. To jest punkt wyjścia. Dalej można mówić o miłości bliźniego według 
miary minimalnej – jak wcześniej zostało zauważone – na wzór miłości siebie. 
Co to oznacza? Oznacza to, że nie musi być to wcale i od razu miłość heroiczna, 
która miałaby prowadzić do całkowitego odrzucenia siebie i istnienia wyłącznie 
dla innych. Chodzi o to, by odrzucić fałszywą, wrodzoną perspektywę nieustan-

9 Por. J. Ratzinger, Patrzeć na Chrystusa, tł. J. Merecki, Kraków: Salwator 2005, s. 88-90.
10 Por. DCE 6-7. Por. także: P. Ide, Chrystus daje wszystko. Teologia miłości Benedykta XVI, tł. 

W. Szymona, Kraków: Esprit 2011, s. 103-104.
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nego krążenia wokół własnego „ja”, by w centrum postawić Boga i w wolności 
otworzyć się na bliźnich i zacząć ich kochać „jak siebie samego”. Zacząć nato-
miast należy od tych, którzy są najbliżej. Nie da się bowiem pokochać wszyst-
kich, ale konieczne jest budowanie konkretnych relacji11. Choć wezwanie do 
miłości bliźniego ma charakter uniwersalny, to jednak pojęcie bliźniego jest bar-
dzo konkretne. 

Według Jezusowego nauczania bliźnim jest każdy człowiek, jednakże miłość 
bliźniego nie może być ogólna i abstrakcyjna, przez co byłaby niezobowiązują-
ca, ale domaga się zaangażowania tu i teraz12. Miłość bliźniego zaczyna się od 
aktu zasadniczej aprobaty dla istnienia drugiej osoby, swoistego „tak” dla tego, 
do kogo ma odnosić się miłość. J. Ratzinger pisze o bardzo prostej definicji miło-
ści niemieckiego filozofa Josefa Piepera, która wyraża się w słowach: „Dobrze, 
że jesteś”. Ten, kto kocha, odkrywa dobro istnienia drugiej osoby i szczęściem 
dla niego jest już sama afirmacja jej istnienia. Wyraża się to chociażby w tym, że 
zanim zacznie myśleć o sobie, zanim wzbudzi w sobie jakiekolwiek pragnienie, 
odczuwa radość z powodu istnienia drugiego. Później odkrywa również, że on 
sam staje się szczęśliwszy, a jego życie wydaje się być piękniejsze i cenniejsze. 
„Tak” dla drugiego staje się więc i docenieniem siebie, gdyż afirmatywne podej-
ście do „ty” w konsekwencji oznacza także „tak” dla swojego „ja”13 . 

J. Ratzinger zauważa, że to „tak” dla drugiego jest bezwarunkowe. Nie ko-
cha się bowiem ze względu na jakąś szczególną cechę, lecz ze względu na samą 
osobę, która może przejawiać bardzo różne cechy, lecz zawsze jest kimś więcej 
niż ich suma. Miłość widzi osobę taką, jaka ona jest – wraz z jej słabościami 
i niedoskonałościami. Miłość rzeczywista ma zatem związek z prawdą – zwraca 
się ku prawdzie, która może czasami jest ukryta albo zdeformowana. Miłość jest 
gotowa przebaczyć, ale prawdziwe przebaczenie oznacza powrót do prawdy. 
Zgoda na prawdę jest początkiem uzdrowienia. Gdyby było inaczej, powsta-
łaby sprzeczność między miłością a prawdą, a te są tożsame14. „Miłość – jak 
pisze papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate – to siła, która ma 
swoje początki w Bogu – odwiecznej Miłości i absolutnej Prawdzie [...]. Ona 
bowiem «współweseli się z prawdą» (1 Kor 13,6). Wszyscy ludzie doświadczają 
wewnętrznego impulsu do miłowania w sposób autentyczny: miłość i prawda 
nigdy ich nie opuszczają całkowicie, ponieważ stanowią powołanie wpisane 
przez Boga w serce i umysł każdego człowieka”15. Prawda jest korelatem miło-
ści, dlatego chrześcijanin musi żyć miłością w prawdzie. Tylko miłość związana 

11 Por. J. Ratzinger, Patrzeć, s. 104-105.
12 Por. DCE 15.
13 J. Ratzinger, Patrzeć, s. 81. Por. także: DCE 6.
14 Por. tamże, s. 84-85.
15 CiV 1.
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z prawdą stanowi autentyczny wyraz człowieczeństwa i podstawowy element 
relacji ludzkich16 .

Dynamizm miłości sprawia, że od akceptacji istnienia drugiego człowieka 
w prawdzie miłość przechodzi w troskę o niego i realizuje się ona poprzez ob-
darowanie. Miłość rozumiana jako dar z siebie dla drugiego – to jest istota miło-
ści bliźniego. Benedykt XVI w Deus caritas est opisuje to następujący sposób: 
„Teraz miłość staje się troską człowieka i posługą dla drugiego. Nie szuka już 
samej siebie, zanurzenia w upojeniu szczęściem; poszukuje dobra osoby uko-
chanej: staje się wyrzeczeniem, jest gotowa do poświęceń, co więcej, poszukuje 
ich”17. Taka dojrzała postawa miłości pozwala człowiekowi wyjść z zamknięcia 
w sobie samym, z własnego „ja” i złożyć to „ja” w darze drugiemu, w myśl słów 
Chrystusa o traceniu własnego życia po to, by je odnaleźć na nowo już jako 
udoskonalone (Łk 17,33)18. Bowiem „kochać – jak słusznie zauważa papież Be-
nedykt – to znaczy darować, ofiarować coś mojego drugiemu”19 .

Żyć dla innych, dla bliźniego – przyjąć postawę pro nobis – to właściwa 
postawa chrześcijańska20. Uczeń Chrystusa to bowiem ten, który na wzór swego 
Mistrza kocha i oddaje swoje życie w ofierze za innych. Bezinteresowne dawa-
nie siebie jako wyraz miłości, do której uzdolniony jest człowiek, ma więc we-
dług nauczania Jezusa charakter radykalny i decydujący o losie człowieka. Jest 
ono istotnym warunkiem naśladowania Jezusa, którego życie i działalność ma 
charakter totalnego, nieodwołalnego daru z siebie, aż po ofiarę z własnego życia. 
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich” (J 15,13; por. 1 J 3,16). Jednak w formie nakazu, który Jezus pozo-
stawił, miłość bliźniego nie ogranicza się jedynie do miłowania przyjaciół, ale 
zobowiązuje do miłowania wszystkich ludzi, zwłaszcza potrzebujących, gdyż 
Jezus utożsamia się z głodnymi, spragnionymi, obcymi, nagimi, chorymi, czy 
też z więźniami. Z postawy, jaką przyjmie wobec takich potrzebujących, będzie 
rozliczony przez Boga, o czym poucza Chrystus w przypowieści o Sądzie Osta-
tecznym (Mt 25,31-46)21 .

W końcu, wzywając do miłości bliźniego, Chrystus nakazuje także miłować 
nieprzyjaciół: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
nienawidzą” (Mt 5,44). Chrystus za wzór takiej miłości stawia swojego Ojca 
i podaje też motywację: „On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45). 

16 Por. tamże, 2-3.
17 DCE 6.
18 Por. tamże.
19 CiV 6.
20 Por. K. Glombik, Miłość Boga, bliźniego i samego siebie – przykazanie i postawa. „Teologia 

i Moralność” 6 (2009), s. 78-83.
21 Por. DCE 15.
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Benedykt XVI wskazuje na sposób, w jaki miłość ta – choć bardzo trudna – 
może się realizować. Pisze on w encyklice Deus caritas est:

miłość bliźniego polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również in-
nego człowieka, którego w danym momencie może nawet nie znam lub do którego 
nie czuję sympatii. Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy 
jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem22 .

Miłość pojmowana jako dar z siebie samego w całym jego radykalizmie 
i gotowości miłowania nieprzyjaciół osiąga swój cel i dopełnienie w komunii. 
Człowiek bowiem został stworzony do życia w wymianie darów, wymianie mi-
łości z innymi23. Dokonuje się to w Kościele: czerpiąc ze skarbnicy łask, do 
których człowiek ma dostęp, jednoczy się z Chrystusem (choćby przez sakra-
menty święte i modlitwę) i jednocześnie z innymi ludźmi, którym On także się 
oddaje. Człowiek wchodzi w jedność ze wszystkimi, którzy należą do Niego. 
W ten sposób – zdaniem papieża Benedykta – komunia wyprowadza człowie-
ka ze skupienia na samym sobie i kieruje ku Bogu, a jednocześnie ku jedności 
z wszystkimi chrześcijanami24 .

Takie doświadczenie komunii we wspólnocie Kościoła prowadzi do wzbu-
dzenia większej wrażliwości na potrzeby wszystkich w ogóle ludzi, gdyż wszy-
scy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg. Stąd mówiąc 
o miłości bliźniego, trzeba też zatrzymać się nad tym, jak ma być ona realizo-
wana na poziomie relacji w większych grupach, społecznościach i całym społe-
czeństwie.

2. MIŁOŚĆ A SPRAWIEDLIWOŚĆ W MAKRO-RELACJACH 

Miłość, jako główna zasada i największe przykazanie społeczne, szanując 
odmienność drugiego i jego prawa, domaga się praktykowania sprawiedliwości 
i jednocześnie do tego uzdalnia. Ona też stanowi swego rodzaju natchnienie do 
przeżywania życia w pełni jako całkowity dar z siebie. Miłość realizowana jako 
dar z siebie prowadzi do miłości w konkretnej wspólnocie, a w konsekwencji do 
budowania dobrych zależności także poza wspólnotą, w całym społeczeństwie. 
Ta miłość, która w swojej dynamice jest najpierw darem Boga, a później działa-
niem człowieka, jawi się jako siła jednocząca ludzi, przekraczająca wszelkie ba-
riery i granice. Dąży ona do utworzenia wspólnoty braterskiej wszystkich ludzi. 

22 Tamże, 18. 
23 Por. P. Ide, Chrystus, s. 105.
24 Por. DCE 14.
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O ile jednak człowiek – jak zauważa papież Benedykt XVI – potrafi własnymi 
siłami utworzyć jakąś nieokreśloną, mniejszą czy większą wspólnotę ludzi, to 
jednak sam z siebie nie jest w stanie stworzyć wspólnoty prawdziwie braterskiej 
o zasięgu uniwersalnym. Taką bowiem komunię braterską rodzaju ludzkiego 
może zaprowadzić tylko sam Bóg, który jest miłością. Logika Bożego daru mi-
łości nie przekreśla jednak sprawiedliwości, nie stawia tej zasady na zewnątrz 
kształtującej się wspólnoty25. Jest tak dlatego, że sprawiedliwość jest nieodłącz-
na od miłości. Aby to zrozumieć, trzeba w pierwszej kolejności przyjrzeć się 
samej sprawiedliwości.

Czym jest zatem sprawiedliwość? Według Katechizmu Kościoła Katolickie-
go sprawiedliwość 

jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliź-
niemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest 
«cnotą religijności». W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każ-
dego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstron-
ności względem osób i dobra wspólnego26 .

Jest ona osiągalna tylko wtedy, gdy respektowany jest bezwzględny szacu-
nek dla transcendentnej godności człowieka. Człowiek bowiem stanowi osta-
teczny cel społeczeństwa. Z kolei poszanowanie godności człowieka pociąga za 
sobą uznanie praw wynikających z jego godności jako stworzenia27 .

W nauczaniu społecznym Kościoła duże znaczenie ma sprawiedliwość spo-
łeczna, rozumiana jako ogół zapewnianych przez społeczeństwo warunków, 
które pozwalają zrzeszeniom, ale też każdemu z osobna, osiągnąć to, co mu się 
należy, zgodnie z ich naturą i powołaniem28. Zasada sprawiedliwości społecznej 
określa kierunek rozwoju działalności gospodarczej i produkcji. Ich celem ma 
być zaspokojenie potrzeb ludzi. Dlatego muszą być one podejmowane w gra-
nicach porządku moralnego i realizować Boży zamysł względem człowieka. 
Papież Benedykt XVI poucza, że sprawiedliwość musi towarzyszyć podejmo-
wanej działalności ekonomicznej na wszystkich jej etapach od samego począt-
ku, a nie tylko ubocznie lub po wszystkim, ponieważ działalność ta jest zawsze 
mocno związana z człowiekiem i jego potrzebami. Dlatego też zarówno pozy-
skiwanie zasobów, finansowanie, produkcja i konsumpcja, jak też wszelkie inne 
elementy cyklu ekonomicznego mają pewne implikacje moralne. Każda więc, 

25 Por. CiV 34.
26 KKK 1807 .
27 Por. Benedykt XVI, Sprawiedliwość społeczna i ewangelizacja. Przemówienie do uczestni-

ków sesji plenarnej Papieskiej Rady „Cor Unum” (Watykan, 13.11.2009), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 320 (2010), nr 2, s. 26.

28 Por. KKK 1928.
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nawet najdrobniejsza decyzja ekonomiczna pociąga za sobą konsekwencje mo-
ralne i wpływa na społeczność, której dotyczy29 .

Przyglądając się biblijnej koncepcji sprawiedliwości, można zauważyć, iż 
nie dotyczy ona tylko pojedynczych osób, ale odnosi się także do całych spo-
łeczności. Sprawiedliwość wzywa do obrony ubogich, uciśnionych, cudzoziem-
ców, niewolników oraz sierot. W takim ujęciu sprawiedliwość jawi się nie tylko 
jako litera prawa, ale zaczyna łączyć się z miłosierdziem. Stąd już u proroków 
pojawiają się wezwania do tego, by łączyć sprawiedliwość z miłością. Bronili 
oni sprawiedliwość przed legalistycznym zawężeniem, podkreślając sens moral-
ny sprawiedliwości rozumianej jako wewnętrzną prawość, postawę duchową30 . 
Związek miłości i sprawiedliwości był dla proroków naturalny, co zostało wy-
rażone słowami Ozeasza: „Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość” 
(Oz 10,12). Stary Testament mówi o miłości większej od sprawiedliwości, po-
ucza, że sprawiedliwość bez miłości może zostać wypaczona i niezrozumiana. 
Tę naukę podejmuje Nowy Testament i jako figurę miłości i sprawiedliwości 
jednocześnie przedstawia osobę Jezusa Chrystusa: On uczy o tych dwóch war-
tościach i daje doskonały wzór ich realizacji. Przez całą historię biblijną miłość 
przeplata się ze sprawiedliwością i w łączności tworzą one możliwość wznosze-
nia się człowieka ku Bogu31 .

O ile sprawiedliwość dąży do równości, to miłość nie zna ograniczeń. Spra-
wiedliwość odwołuje się do praw i obowiązków, miłość sięga dalej. Dlatego też 
sprawiedliwość społeczna realizowana nawet w sposób bardzo rygorystyczny 
daje możliwość oddziaływania miłości. Sprawiedliwość tworzy swoistą etnicz-
ną przestrzeń między ludźmi, a miłość nadaje jej głębszy wymiar. Sprawied-
liwość – w oparciu o prawne ustalenia – działa raczej z zewnątrz, miłość jest 
wewnętrzną inspiracją ludzkiej działalności. A skoro czyny zewnętrzne odpo-
wiadają wewnętrznym intencjom, to prymat należy się miłości. W encyklice Ca-
ritas in veritate papież Benedykt pisze: 

Miłość przewyższa sprawiedliwość, ponieważ kochać to znaczy darować, ofiaro-
wać coś mojego drugiemu; ale miłości nie ma nigdy bez sprawiedliwości, która 
skłania, by dać drugiemu to, co jest jego, co mu się należy z tej racji, że jest i dzia-
ła. Nie mogę drugiemu „darować” coś z siebie, jeżeli mu nie dam w pierwszym 
rzędzie tego, co mu się należy zgodnie ze sprawiedliwością. Kto kocha drugich, 
jest przede wszystkim sprawiedliwy wobec nich. Sprawiedliwość nie tylko nie jest 

29 Por. CiV 37. Por. także: Benedykt XVI, Rozwiązania obecnych problemów ludzkości nie 
mogą być tylko techniczne. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 12.07.2009), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 317 (2009), nr 10, s. 37.

30 Por. J. Troska, „Człowiek poza sprawiedliwością, potrzebuje i zawsze będzie potrzebował 
miłości” (Deus caritas est, 29), „Teologia i Moralność” 1 (2006), s. 34-35.

31 Por. I. Stolarczyk, Miłość i sprawiedliwość, s. 205-207.
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obca miłości, nie tylko nie jest alternatywą albo paralelną drogą miłości: sprawied-
liwość jest niepodzielnie związana z miłością, towarzyszy jej32 .

 W życiu społecznym także realizuje się wzajemność miłości i sprawiedli-
wości: nie można bowiem przeciwstawiać sobie prawa i miłości. Miłość – z za-
sady będąca postawą personalistyczną – stanowi dla człowieka obronę przed 
formalnym i legalistycznym pojmowaniem przepisów prawa. W takim ujęciu 
nie liczy się tak bardzo zachowanie przepisów prawa, które byłoby formą mini-
malnego, choć formalnie wystarczającego, realizowania zadania angażowania 
się w życie społeczne i odpowiedzialności za nie, ale ważniejsze jest stopniowe 
odkrywanie odpowiedzialności za społeczeństwo na miarę miłości. Prawdą jest, 
że samo prawo związane ze sprawiedliwością nie jest w stanie rozwiązać wszel-
kich konfliktów społecznych, ale też z drugiej strony nie jest w stanie dokonać 
prawdziwego zjednoczenia ludzi w odpowiedzialności za wspólnotę. To może 
uczynić tylko miłość, która służy bezinteresownie dobru wspólnemu33 .

Zasada sprawiedliwości niejako zawiera się w miłości. W praktyce bowiem 
wypełnianie zadań wypływających z miłości jest jednocześnie realizacją postu-
latów sprawiedliwości. W stosunkach społecznych można by mówić o pierw-
szeństwie sprawiedliwości przed miłością, jednak nie w ten sposób, że trzeba 
najpierw zrealizować to, co wynika ze sprawiedliwości – jako pewne minimum 
– a w dalszej kolejności odwoływać się do miłości, ale w tym znaczeniu, że tam, 
gdzie nie przestrzega się sprawiedliwości, nie można nawet mówić o rozwijaniu 
postawy miłości. Ta więź równoważnej zależności między nimi sprawia, że mi-
łość bez sprawiedliwości staje się obłudą, z kolei sprawiedliwość oderwana od 
miłości jest oschła i formalistyczna34. Papież Benedykt pisze: 

sprawiedliwość jest pierwszą drogą miłości [...], jest jej „najmniejszą miarą”, sta-
nowi integralną część tej miłości „czynem i prawdą” (1 J 3,18), do której zachęca 
apostoł Jan. Z jednej strony miłość domaga się sprawiedliwości: uznania i uszano-
wania słusznych praw poszczególnych osób i narodów [...]. Z drugiej strony miłość 
przewyższa sprawiedliwość i uzupełnia ją zgodnie z logiką daru i przebaczenia35 .

Realizacja miłości bliźniego przekraczającej i dopełniającej sprawiedliwość 
przybiera formę działalności charytatywnej – wprowadzanie miłości w czyn, 
troska o ubogich, a szczególnie o tych, którym odmawia się nawet dóbr ko-
niecznych do godnego życia36. W pewnych okresach historii mówiło się o tym, 

32 CiV 6.
33 Por. Benedykt XVI, Sprawiedliwość społeczna, s. 26. Por. także: J. Nagórny, Posłannictwo 

chrześcijan w świecie, Lublin: Wydawnictwo KUL 1997, s. 265.
34 Por. I. Stolarczyk, Miłość i sprawiedliwość, s. 210.
35 CiV 6.
36 Por. DCE 20. Por. także. M. Machinek, Główne linie teologiczne encykliki Benedykta XVI 

„Deus caritas est”, „Teologia i Moralność” 1 (2006), s. 19. 



200 KS . MAREK KLUZ 

że ubogim potrzeba przede wszystkim sprawiedliwości, a nie dzieł charytatyw-
nych. Dlatego też postulowano, by stworzyć taki system praw państwowych, 
w którym wszyscy otrzymywaliby określoną część światowych dóbr i w ten spo-
sób nie potrzebowaliby już dzieł miłosierdzia. Trzeba więc zauważyć, iż o ile 
takie rozumowanie ma w sobie pewne dobre założenia, np. takie, że dążenie 
do sprawiedliwości winno być podstawową zasadą działania państwa oraz za-
uważenie, że celem sprawiedliwego porządku społecznego jest umożliwienie 
wszystkim obywatelom udziału w dobru wspólnym, to jednak niosło ze sobą 
pewne zagrożenie. W kontekście powstania nowoczesnego przemysłu zmienił 
się system stosunków społecznych, w których decydującą kwestią był stosunek 
między kapitałem a pracą. W takim ujęciu kapitał i struktury produkcyjne stały 
się władzą złożoną w rękach niewielu, a całe masy pracownicze utraciły swoje 
prawa. Założenia się nie sprawdziły, a systemu rozwiązującego wszelkie proble-
my społeczne, opartego jedynie na sprawiedliwości społecznej nigdy nie udało 
się utworzyć37. Papież Benedykt XVI zauważa w Caritas in veritate, że „jeśli 
wczoraj można było utrzymywać, że bezinteresowność wkroczy później jako 
uzupełnienie, dzisiaj trzeba powiedzieć, że bez bezinteresowności nie można 
realizować również sprawiedliwości”38. Dlatego działalność charytatywna jest 
tak bardzo potrzebna.

Trzeba jednak dobrze rozumieć zależność między zaangażowaniem na rzecz 
sprawiedliwości a zaangażowaniem w działalność charytatywną: konieczne jest 
podejmowanie wszystkich możliwych wysiłków służących formowaniu społe-
czeństwa jako sprawiedliwego, także poprzez działania polityczne. Jednak sa-
mej działalności charytatywnej też nie można pomijać i negować. Ona będzie 
zawsze konieczna – nawet w najbardziej sprawiedliwej społeczności39. Papież 
Benedykt XVI stwierdza: 

Opinie, według których sprawiedliwe struktury czyniłyby zbytecznymi dzieła cha-
rytatywne, faktycznie kryją w sobie również materialistyczną koncepcję człowie-
ka: założenie, według którego człowiek miałby żyć „samym chlebem” (por. Mt 
4,4; por. Pwt 8,3) – przekonanie, które upokarza człowieka i nie uznaje właśnie 
tego, co jest specyficznie ludzkie40 . 

37 Por. tamże, nr 27. Por. także: Benedykt XVI, Chrześcijaństwo nie jest ideą, filozofią czy teo-
logią, ale sposobem życia, miłością. Rozważanie Ojca Świętego na rozpoczęcie I kongregacji gene-
ralnej II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce (Watykan, 5.10.2009), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 319 (2010), nr 1, s. 29-30.

38 CiV 38.
39 Por. DCE 28.
40 Tamże. Por. także: Benedykt XVI, Nic nie zastąpi miłości bliźniego. Przemówienie do człon-

ków włoskiej ochrony cywilnej (Watykan, 6.03.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 322 
(2010), nr 5, s. 31.
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Sama sprawiedliwość rozsądza między ludźmi i rozdziela między nich dobra 
słuszną miarą. Jednak dopiero miłość – i właściwie tylko ona – może przywró-
cić człowieka samemu człowiekowi. Ta miłość, zwana miłosierdziem, dopełnia 
miarę sprawiedliwości w stosunkach międzyludzkich. Sprawiedliwość musi być 
korygowana przez miłość. 

Jak powinna być realizowana miłość caritas, czyli działalność charytatyw-
na, tak, by wypełniając to, czego domaga się sprawiedliwość, stawała się – zgod-
nie ze swą istotą –  dopełnieniem sprawiedliwości? Odpowiedź na to pytanie 
można znaleźć w encyklice Benedykta XVI Deus caritas est. Papież poucza 
w niej, że najpierw trzeba podjąć takie działania, które są odpowiedzią na to, co 
w danym momencie jest bezpośrednią koniecznością – konkretnych potrzebu-
jących zaopatrzyć w to, czego potrzebują: głodnych nakarmić, nagich odziać, 
chorych zaopatrzyć w pomoc medyczną, itd. Dalej, trzeba – myśląc długopla-
nowo – zatroszczyć się o środki i nade wszystko o ludzi, którzy mogą pomagać 
potrzebującym w sposób profesjonalny. Całą działalność charytatywną trzeba 
traktować jako aktualizację miłości niezależną od partii, ideologii, od strategii 
i programów politycznych, jako kształtowanie lepszego świata przez spełnianie 
dobra z pasją, osobiście i wspólnotowo, we współpracy z różnymi instytucjami, 
by łącząc spontaniczne odruchy serca ze zdrowym przewidywaniem czynić ją 
bardziej konsekwentną i owocną41 . 

W końcu trzeba też pamiętać, że działalność charytatywna musi być bez-
interesowna. Miłość czysta i bezinteresowna stanowi najlepsze świadectwo 
o Bogu, w którego się wierzy, który sam jest miłością i do niej zaprasza. W tej 
perspektywie istotnym zadaniem organizacji charytatywnych jest taka formacja 
pomagających i wszystkich zaangażowanych w dzieło pomocy potrzebującym, 
by stawali się oni wiarygodnymi świadkami42. Papież Benedykt XVI naucza:

Poprzez świadectwo [...] Kościół dociera do milionów ludzi i umożliwia im pozna-
nie i odczucie miłości Boga, który jest zawsze blisko każdego potrzebującego. Dla 
nas chrześcijan Bóg sam jest źródłem miłosierdzia; miłosierdzie to nie jest pojmo-
wane jedynie jako zwykła dobrotliwość, lecz jako dawanie samego siebie, a nawet 
ofiarowanie własnego życia dla innych, na wzór Jezusa Chrystusa43 .

Tak wiec trzeba stwierdzić, że w procesie kształtowania postawy miłości 
bliźniego, w kontekście tzw. makro-relacji, nie można pominąć zasady spra-
wiedliwości, gdyż stanowi ona fundament, bez którego wszelkie wizje miłości 

41 Por. DCE 31. Por. także: Benedykt XVI, Dzięki pomocy charytatywnej ubodzy odzyskują 
poczucie godności i nadzieję na przyszłość. Przemówienie w rzymskim schronisku „Caritasu” przy 
dworcu Termini (Rzym, 14.02.2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 322 (2010), nr 5, s. 21.

42 Por. DCE 31. Por. także: Benedykt XVI, Sprawiedliwość społeczna, s. 26-27.
43 Tenże, „Caritas” wyraża troskę Kościoła o potrzebujących. Przemówienie do uczestników 

19. Zgromadzenia Ogólnego „Caritas Internationalis” (Watykan, 27.05.2011), „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 335 (2011), nr 7, s. 38.
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pozostawałyby tylko pewną iluzją. Każda forma miłości w wymiarze społecz-
nym, która pomijałaby sprawiedliwość, byłaby z gruntu rzeczy fałszywa. Tylko 
„miłość w prawdzie” – miłość zintegrowana ze sprawiedliwością – może stano-
wić przestrzeń, w której będzie się realizowała prawdziwa miłość chrześcijań-
ska. Z drugiej strony nie można też pomijać miłości wyrażonej w działalności 
charytatywnej, „gdyż człowiek, poza sprawiedliwością, potrzebuje i zawsze bę-
dzie potrzebował miłości”44 .

3. MIŁOŚĆ A DOBRO WSPÓLNE W MAKRO-RELACJACH 

Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia i podtrzymywania spra-
wiedliwego porządku społecznego zgodnie z zasadą sprawiedliwości, w imię 
miłości bliźniego – „miłości społecznej”, jest związane – jak podkreśla Bene-
dykt XVI w Deus caritas est –  z działalnością gospodarczą, społeczną i pra-
wodawczą, która w sposób organiczny służy wzrastaniu dobra wspólnego45. To 
właśnie dobro wspólne jest drugim, poza sprawiedliwością, kryterium związa-
nym w specjalny sposób z zaangażowaniem na rzecz rozwoju społeczeństwa, do 
którego odnosi się papież Benedykt w swoim nauczaniu. Stanowi ono kryterium 
orientacyjne działania moralnego wypływające z zasady caritas in veritate – 
„miłość w prawdzie”46 . 

Jak właściwie rozumieć jedną z głównych zasad Katolickiej Nauki Spo-
łecznej – zasadę dobra wspólnego i jej związek miłością bliźniego realizowaną 
w tzw. makro-relacjach? Papież Benedykt rozwija tę myśl w swojej encyklice 
podkreślając, że kochać drugiego oznacza pragnąć jego dobra i podjąć skuteczny 
wysiłek prowadzący do tego celu. Jednak obok dobra pojedynczego człowieka, 
dobra indywidualnego, jest także dobro związane z relacjami społecznymi – jest 
to dobro wspólne. W danej społeczności dochodzi do łączenia dobra poszcze-
gólnych osób, jak też całych rodzin i innych grup pośrednich między jednostką 
a wspólnotą. Dobro wspólne nie stanowi celu samo w sobie, ale dąży się do nie-
go ze względu na osoby należące do wspólnoty społecznej, a które tylko w niej 
mogą realnie i sposób bardziej skuteczny osiągnąć własne dobro. Postulat dobra 
wspólnego i wszelkie działania podejmowane w celu jego urzeczywistnienia są 
wymogiem sprawiedliwości i miłości. Zaangażowanie zmierzające do realiza-
cji tego postulatu oznacza troskę z własnej strony, a jednocześnie korzystanie 

44 DCE 29.
45 Por. tamże.
46 Por. CiV 6. Por także: J. Młyński, Caritas in Veritate – die Bedeutung von Liebe und Wahr-

heit für eine gute Gesellschaft, „The Person and the Challenge” 4 (2014), nr 1, s. 52-73.
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z zespołu instytucji tworzących strukturę społeczności. Im większe jest zaanga-
żowanie na rzecz dobra wspólnego, tym skuteczniejsza okazuje się miłość bliź-
niego. Dobro wspólne odpowiada również na rzeczywiste potrzeby drugiego. 
Wszyscy chrześcijanie są wezwani do miłości – każdy w sobie właściwy sposób:  
w zależności od powołania i predyspozycji. Każdy – na miarę swoich możliwo-
ści – może włączyć się w działanie na rzecz dobra wspólnego. Jest to, co praw-
da, droga instytucjonalna miłości, jednak nie mniej kwalifikowana i wyrazista 
od miłości skierowanej bezpośrednio do konkretnego bliźniego, miłości w tzw. 
mikro-relacjach47 . 

Trzeba zauważyć, że miłość ożywiająca działania podejmowane na rzecz 
dobra wspólnego ma zdecydowanie większą wartość niż tylko świeckie i po-
lityczne zaangażowanie. Jak wszystkie wysiłki podejmowane na rzecz spra-
wiedliwości, tak i działania ukierunkowane na dobro wspólne są pewną formą 
świadectwa Bożej miłości, które zakotwiczone w teraźniejszości, przygotowują 
wieczność. Gdy bowiem człowiek działa w świecie, czerpiąc natchnienie i bę-
dąc podtrzymywany przez miłość, jednocześnie przyczynia się do wznosze-
nia powszechnego miasta Bożego w rzeczywistości eschatycznej, do którego 
zmierza cała ludzkość. Dlatego też dobro wspólne i wysiłki zmierzające do jego 
urzeczywistnienia muszą objąć całą rodzinę ludzką: wszystkie wspólnoty ludów 
i narodów, by przez kształt jedności i pokoju uniwersalnej wspólnoty ludzkości 
uczynić ją w pewien sposób antycypacją zapowiadającą miasto Boże, będące 
celem ziemskiego życia człowieka. 

Dzielenia się dobrami i zasobami, będącymi źródłem autentycznego rozwoju, nie 
zapewnia jedynie postęp techniczny i czysto interesowne relacje, lecz potencjał 
miłości zwyciężający zło dobrem (por. Rz 12,21) i otwierający na wzajemność 
sumień i wolności48 .

W tym miejscu trzeba jednak zapytać: jak w ogóle funkcjonuje zasada do-
bra wspólnego według nauki społecznej Kościoła? W najbardziej podstawowym 
znaczeniu dobro wspólne to „suma tych warunków życia społecznego, które po-
zwalają bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej 
osiągnąć ich własną doskonałość”49. Nie jest to suma własnych dóbr każdego 
członka społeczności w wymiarze organizmu społecznego, ale 

należąc jednocześnie do wszystkich i do każdego, dobro to jest i pozostaje wspól-
ne, ponieważ jest niepodzielne i można je osiągać, pomnażać i chronić tylko ra-
zem, także z uwagi na przyszłość. Tak jak moralne działanie jednostki urzeczywist-
nia się w spełnianiu dobra, tak działanie społeczne osiąga pełnię poprzez realizację 

47 CiV 7.
48 Tamże, 9.
49 KDK 26 .
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dobra wspólnego. Istotnie, dobro wspólne może być rozumiane jako społeczny 
i wspólnotowy wymiar dobra moralnego50 .

Społeczność, która w ogólnym założeniu ma służyć człowiekowi, musi sta-
wiać sobie jako cel główny dobro wspólne, jednocześnie będące dobrem całej 
ludzkości i całego człowieka. Człowiek bowiem nie może się spełnić będąc za-
mkniętym w sobie, pomijając sferę bycia „dla” innych i bycia „z” innymi. Wy-
nika z tego, że człowiek realizuje w pełni swoje człowieczeństwo nie tyle przez 
swoje zaangażowanie na różnych poziomach życia społecznego i w różnych 
relacjach, ale przez praktyczne zaangażowanie w poszukiwanie dobra, sensu 
i prawdy, które są obecne w przestrzeni życia społecznego – choć może czasami 
są tak słabo widoczne, że się ich nie dostrzega. Żadna forma ludzkiej natury 
społecznej – czy to rodzina, czy stowarzyszenia, miasto, czy region, czy też 
w końcu państwo, a nawet wspólnota ludów i narodów – nie może zaniedbywać 
refleksji nad własnym dobrem wspólnym i pytać o nie, gdyż jest to podstawowe 
pytanie o rację jej istnienia i znaczenie51 .

Nauka Kościoła na temat dobra wspólnego łączy się ściśle z kwestią god-
ności osoby ludzkiej. Dobro każdego człowieka jest nierozerwalnie związane 
z ze wspólnym dobrem, gdyż wynika to ze społecznej natury człowieka. Może 
być więc ono określone tylko w odniesieniu do ludzkiej osoby52. Cały porządek 
społeczny musi być ukierunkowany na dobro osób, stąd też porządek rzeczy 
podporządkowuje się hierarchii osób – a nie odwrotnie. Porządek ten winien być 
nieustannie rozwijany, oparty na prawdzie, sprawiedliwości i karmiony przez 
miłość w wolności53 .

Realizacja zasady dobra wspólnego jest z jednej strony uzależniona od uwa-
runkowań społecznych konkretnej epoki, a z drugiej strony jest ściśle związana 
z poszanowaniem i wspieraniem godności osoby ludzkiej i jej podstawowych 
praw. Najpełniej dobro wspólne może być zrealizowane we wspólnocie poli-
tycznej54. W centrum zaś działalności politycznej musi znajdować się osoba 
ludzka, jej wzrost moralny i duchowy, a więc i dążenie do wspólnego dobra ze 
względu na człowieka i jego dobro, a nie w imię samych zasad55 .

Trzeba jednak pamiętać, że dobro wspólne dotyczy wszystkich ludzi w spo-
łeczeństwie. Dlatego, jeśli służy wszystkim, to także wszystkich angażuje i zo-

50 Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce: Jedność 
2005, nr 164 [dalej: KNSK].

51 Por. tamże, nr 165.
52 Por. KKK 1905. Por także: CiV 7.
53 Por. KDK 26. Por. także: Benedykt XVI, Rozwiązania, s. 37.
54 Por. KKK 1906-1910. Por. także: CiV 55.
55 Por. Benedykt XVI, Osoba ludzka i dobro wspólne w centrum zarządzania sprawami pub-

licznymi. Przemówienie do władz regionu Lacjum, miasta i prowincji Rzymu (Watykan, 14.01.2010), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 321 (2010), nr 3-4, s. 11.
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bowiązuje do współpracy – każdego na miarę własnych możliwości – by to 
dobro urzeczywistniać i rozwijać. „Jest konieczne, by wszyscy, stosownie do 
zajmowanego miejsca i odgrywanej przez siebie roli, uczestniczyli w rozwoju 
dobra wspólnego. Obowiązek ten jest nierozłącznie związany z godnością oso-
by ludzkiej”56. To zaangażowanie musi być pełne, tzn. nie może się sprowadzać 
jedynie do takiego działania, które przynosiłoby tylko cząstkowe korzyści, ale 
musi się opierać na logice skłaniającej do podejmowania coraz większej odpo-
wiedzialności. Dlatego wychodząc od realizacji zadań związanych z odpowie-
dzialnością osobistą – takich jak troska o wychowanie w rodzinie i sumienność 
w pracy – trzeba przechodzić do czynnego udziału w życiu publicznym (zgodnie 
z zasadami panującymi w danym kraju czy kulturze)57. Ponadto zaangażowanie 
na rzecz dobra wspólnego zakłada nieustanne nawracanie się uczestników ży-
cia społecznego i jednoznaczne potępienie aktów niezgodnych z wymaganiami 
sprawiedliwości, takich jak oszustwa czy prawne wykręty. 

Papież Benedykt XVI podejmuje w encyklice Caritas in veritate refleksję, 
w której stwierdza, że człowiek, posiadając naturę duchową, rozwija się pra-
widłowo tylko w relacjach międzyosobowych. Jeśli są one przeżywane w spo-
sób autentyczny, to sprawiają, że jego tożsamość prawdziwie dojrzewa. Właś-
ciwe dowartościowanie człowieka nie odbywa się bowiem nigdy w izolacji, ale 
w relacjach z Bogiem i innymi ludźmi. Są one fundamentalne dla właściwego 
rozwoju całego człowieka. Ta zasada dotyczy także całych społeczności. Stąd 
też dla ich rozwoju bardzo ważną okazuje się metafizyczna wizja relacji mię-
dzyosobowych. W tej przestrzeni inspiracją i ukierunkowaniem dla rozumu jest 
objawienie chrześcijańskie, które poprzez wspólnotę rozumie grupę ludzi two-
rzących jedność bez jednoczesnego unicestwienia autonomii poszczególnych 
członków wspólnoty. Jednostka nie jest przekreślana, lecz tym bardziej dowar-
tościowywana, ponieważ stosunek osoby do wspólnoty jest jak odniesienie pełni 
osobowej do pełni innego rodzaju. Rodzina ludzka rozwijająca się na kształt 
wspólnoty nie anuluje poszczególnych indywiduów i dobra, które one wnoszą, 
ale czyni je jeszcze bardziej wyrazistymi i czytelnymi wobec siebie, jeszcze 
bardziej zjednoczonymi we właściwej sobie odmienności, która jest bogactwem 
każdej społeczności, a równocześnie całej ludzkości58 .

Wspólna rodzina ludzka – poucza dalej papież Benedykt – stanowi ideę 
połączenia wszystkich ludzi na zasadzie relacji budowanych solidarnie w opar-
ciu o wartości sprawiedliwości i pokoju w trosce o wspólne dobro. Objawienie 
chrześcijańskie wskazuje na drogę zmierzającą ku pełni jedności rodzaju ludz-
kiego dzięki relacyjności. Jednak w dzisiejszym świecie mocne są tendencje, 
niejednokrotnie związane z kulturami o podłożu religijnym, które raczej chcą 

56 KKK 1913 .
57 Por. Benedykt XVI, Osoba ludzka, s. 12.
58 Por. CiV 53. Por. także: M. Kluz, Orędzie o miłości bliźniego, s. 89.
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człowieka izolować i kierować ku poszukiwaniu własnego, indywidualnego 
dobrobytu, który często ma zaspokoić tylko psychologiczne potrzeby i oczeki-
wania, niż zapraszać do komunii, w której podstawowym zadaniem byłoby po-
szukiwanie dobra całej wspólnoty. Równocześnie zdarza się, że takie tendencje 
kulturowe czy też religijne zamiast prowadzić ludzi do spotkania, oddalają ich 
od siebie nawzajem, a także od całej rzeczywistości. Społeczeństwo jest zamy-
kane w specyficznych kastach społecznych, w wierzeniach negujących ludzką 
godność, a jednocześnie otwartych na działanie tajemnych sił. To wszystko nie 
służy rozwojowi społeczeństwa. W tym kontekście bardzo pozytywnie jawi się 
chrześcijaństwo, jako religia kierująca się kryterium prawdy i miłości, szczerze 
działająca na rzecz rozwoju osób i narodów, dążąca do urzeczywistnienia praw-
dziwie uniwersalnej wspólnoty ludzkiej59. Wraz z urzeczywistnieniem wspólno-
ty ludzkiej opartej na właściwej strukturze wzajemnych relacji, możliwe staje 
się wprowadzenie w przestrzeń tej wspólnoty zasady dobra wspólnego. Jedynie 
bowiem we wspólnocie żyjącej zasadą „miłości w prawdzie” – faktyczną wza-
jemną zależnością osób i całych społeczności, przy jednoczesnym współdzia-
łaniu sumień i umysłów – możliwe jest bezinteresowne dzielenie się dobrami 
i zasobami dla autentycznego rozwoju całego człowieka60 .

Ostatecznie dobro wspólne całego społeczeństwa nie stanowi celu samego 
w sobie. Tak naprawdę ma ono wartość tylko wtedy, gdy zostaje odniesione 
do realizacji celów ostatecznych osoby ludzkiej i do powszechnego dobra tego 
wszystkiego, co – jako dobre – zostało przez Boga stworzone. Ostatecznym zaś 
celem stworzenia jest sam Bóg. Nie można zatem spłycać sensu dobra wspól-
nego poprzez pozbawianie go wymiaru transcendentnego, który z jednej stro-
ny przekracza wymiar historyczny, a z drugiej go dopełnia. Pełna perspektywa 
znaczenia dobra wspólnego jest możliwa wtedy, gdy uwzględni się nadrzędne 
znaczenie wiary w Paschę Jezusa Chrystusa, która rzuca światło na realizację 
prawdziwego dobra wspólnego całej rodziny ludzkiej. Gdyby bowiem poprze-
stać jedynie na historycznej, czy też materialistycznej wizji dobra wspólnego, 
zostałoby ono przekształcone w zwykły społeczno-ekonomiczny dobrobyt, po-
zbawiony celu transcendentnego, który tak naprawdę stanowi najgłębszą rację 
istnienia idei wspólnego dobra61 .

***

Z powyższych rozważań wynika, że miłość bliźniego jest pojęciem bardzo 
szerokim. Najczęściej pierwszym skojarzeniem z nim związanym jest jakaś po-

59 Por. CiV 55.
60 Por. tamże, 9.
61 Por. KNSK 170.
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stawa życzliwości, dobra bezpośrednio okazanego konkretnemu człowiekowi 
będącemu w potrzebie. To jednak tylko mały fragment przeogromnej rzeczy-
wistości kryjącej się za tym pojęciem. Choć bowiem w rozwijaniu moralno-
ści chrześcijańskiej ważne jest wyjście od kształtowania miłości w tzw. mikro-
-relacjach, z nimi bowiem człowiek ma najczęściej do czynienia, a właściwie 
zawsze, gdy spotka drugiego człowieka, to jednak nie można na tym poprzestać. 
Całościowe spojrzenie na ludzką istotę nie może pomijać jej zależności od spo-
łeczeństwa – człowiek jest bowiem istotą społeczną. Z tym jednak wiąże się ko-
nieczność dostosowania ogólnych zasad miłości do sytuacji, w której adresatem 
miłości nie jest jednostka, ale grupa, cała społeczność, bądź też – w uniwersal-
nym ujęciu – cała ludzkość. W tym kontekście Nauka Społeczna Kościoła przed-
stawia wizję „miłości społecznej”. Z nią związane są zasady sprawiedliwości 
i dobra wspólnego, które łączą się integralnie z miłością ujmowaną w przestrze-
ni tzw. makro-relacji. „Miłość społeczna” nie ogranicza się oczywiście tylko do 
tych dwóch zasad, jednak są one – jak podkreśla Benedykt XVI w Caritas in 
veritate – szczególnie ważne w procesie rozwoju społeczeństwa, dlatego zostały 
w niniejszej refleksji wyeksponowane. Pójście drogą tych zasad, przy jedno-
czesnym zachowaniu wrażliwości na każdego spotkanego na drodze swego ży-
cia człowieka, z pewnością jest właściwym sposobem realizacji Chrystusowego 
wezwania do miłości bliźniego.

Wymagania miłości w życiu społecznym  
w świetle encyklik Deus Caritas est i Caritas in veritate  

papieża Benedykta XVI 
 

Streszczenie

Chrześcijańska wizja miłości, tak głęboko personalistyczna i podkreślająca wy-
raźnie, że nie można przeciwstawiać miłości do Boga i miłości bliźniego, nie może 
nie uwzględniać społecznej natury człowieka. Jeśli miłość stanowi centrum życia 
chrześcijanina, a zarazem wskazuje na specyfikę jego powołania i posłannictwa, to 
nie sposób sobie wyobrazić, żeby ta fundamentalna perspektywa życiowa nie znalazła 
właściwego wyrazu w odniesieniu do życia społecznego. Ta miłość powinna wyrażać 
się w wielu postawach społecznych, nade wszystko w tych, które uznaje się za fun-
damentalne zasady życia społecznego. W codziennym życiu społecznym ważna jest 
umiejętność wcielania w życie zasad miłości. Chodzi tu o bardzo wiele konkretnych 
postaw. W niniejszej refleksji omówiono – w świetle encyklik Deus caritas est i Ca-
ritas in veritate papieża Benedykta –  zagadnienie miłości w trzech aspektach: miłość 
w mikro-relacjach, miłość a sprawiedliwość w makro-relacjach oraz miłość a dobro 
wspólne w makro-relacjach.

Słowa kluczowe:  nauczanie, encyklika Deus caritas est, encyklika Caritas 
in veritate, Benedykt XVI, miłość, sprawiedliwość, dobro wspólne, życie społeczne.
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The requirements of love in social life  
in the light of the encyclical Deus Caritas est and Caritas in veritate  

by Pope Benedict XVI 
 

Summary

The Christian vision of love, so deeply personalistic and clearly emphasizing that 
the love of God and the love of neighbour cannot be opposed, has to take the social na-
ture of man into account. If love is the centre of the Christian life and also points to the 
specificity of its vocation and mission, then it is impossible to imagine that this funda-
mental life perspective does not find the right expression in relation to social life. This 
love should be expressed in a number of social attitudes, especially in those which are 
considered fundamental principles of social life. The ability to enact the principles of 
love is important in everyday social life. It involves multiple specific attitudes. This 
paper discusses – in the light of the encyclical Deus Caritas Est and Caritas in veritate 
by Pope Benedict XVI - the issue of love in three aspects: love in micro-relations, love 
and justice in macro-relations and love as a common good in macro-relations. 

Keywords:  teaching, Deus Caritas est, Caritas in veritate, Benedict XVI, love, 
justice, the common good, social life.

Erfordernisse der Liebe im gesellschaftlichen Leben 
im Licht der Enzykliken des Papstes Benedikt XVI. 

Deus Caritas est und Caritas in veritate 
 

Zusammenfassung

Die christliche Sicht der Liebe, eine zutiefst personalistische und eindeutig beto-
nende, dass man der Liebe zu Gott und zu den Menschen nichts entgegensetzen darf, 
muss ihrerseits die soziale Natur des Menschen berücksichtigen. Wenn die Liebe das 
Zentrum des christlichen Lebens bildet und gleichzeitig auf die Spezifik seiner Beru-
fung und Sendung verweist, bleibt es unvorstellbar, dass diese fundamentale Lebens-
perspektive auch im sozialen Leben ihre eigene Ausdrucksweise nicht finden könnte. 
Diese Liebe muss sich in vielen sozialen Haltungen äußern, vor allem in jenen, die 
man für fundamentale Prinzipien des gesellschaftlichen Lebens hält. Im täglichen so-
zialen Leben ist die Fähigkeit wichtig, die Grundsätze der Liebe in die Praxis umzu-
setzen. Es geht um viele konkrete Haltungen. Im Artikel wurde die Liebe im Licht der 
beiden Enzykliken von Papst Benedikt XVI. Deus caritas est und Caritas in veritate 
in drei Aspekten behandelt: Liebe in Mikro-Relationen, Liebe und Gerechtigkeit in 
Makro-Relationen sowie der Zusammenhang zwischen Liebe und Gemeinwohl in 
Makro-Relationen. 

Schlüsselworte:  Lehre, Deus caritas est, Caritas in veritate, Benedikt XVI., 
Liebe, Gerechtigkeit, Gemeinwohl, gesellschaftliches Leben. 
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Nietrudno stwierdzić, iż Europa1 jest obecnie modnym – i tak ważnym, jak 
i aktualnym – tematem refleksji prowadzonej na różnych płaszczyznach. W obli-
czu gwałtownych i nie do końca czytelnych w swoich przyczynach i kierunkach 
procesów ewolucji Unii Europejskiej problem ten nabiera dziś niezwykłej donio-
słości i wykracza daleko poza ramy dyskusji o charakterze jedynie teoretyczno-
-normatywnym, stając się zagadnieniem egzystencjalnie doniosłym. Współczes-
ne elity europejskie zdają się coraz wyraźniej negować chrześcijańskie korzenie 
naszego kontynentu. A przecież nawet pobieżna znajomość historii chrześcijań-
stwa pozwala z całą pewnością stwierdzić, iż to właśnie w Europie kształtowały 
się istotne kulturowe kontury chrześcijańskiego życia i teologicznej refleksji2 . 
Wzajemne oddziaływanie wiary i kultury przyniosło przez około dwa tysiące lat 
całe bogactwo teologicznych i kulturowych nurtów, postaw, tendencji3. Warto 

1 Pierwszym historykiem, który użył nazwy „Europa”, był Herodot (ok. 484-425 przed Chr.) 
(por. J. Ratzinger, Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft bestehen, 
Freiburg–Basel–Wien: Herder 2005, s. 68).

2 Por. P. Brown, Divergent Christendoms: The Emergence of a Christian Europe, 200-1000 
AD, Oxford 1995.

3 Zwraca na to uwagę abp Alfons Nossol, prezentując następującą definicję Europy: „Ducho-
wo-kulturowa tożsamość Europy jest amalgamatem elementów kultury Grecji i Rzymu, judaizmu 
i islamu, a także cywilizacyjno-kulturowych osiągnięć ludów łacińskich, celtyckich, germańskich 
i słowiańskich. Ta etniczna, kulturowa i historyczna wielorakość europejskiego dziedzictwa nie 
może jednak przesłonić tego niewątpliwego faktu, że to właśnie Europa była tym czasowo-prze-
strzennym regionem, który jako pierwszy otwarł się na działanie chrześcijańskiej wiary, tworząc 
przez to podwaliny dla – ufundowanej w biblijnym objawieniu – duchowo-kulturowej jedności 
i tożsamości. W efekcie historycznego spotkania Ewangelii z ludami Europy zrodziła się specyficz-
na europejsko-chrześcijańska postać kultury oparta na wierze w osobowego Boga, który stwarzając 
człowieka «na swój obraz i podobieństwo» obdarzył go niezbywalną godnością. Antropocentryzm 
chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, nauka Biblii o tym, że ludzka egzystencja włączona jest 
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więc sobie pokrótce uświadomić, jakie znaczenie ma dziś europejska kultura 
dla teologii, zarówno w obrębie samej Europy, jak i w wymiarze światowym. 
Postawione w odwrotnym kierunku pytanie nabiera wyraźnego charakteru eg-
zystencjalnego: jakie znaczenie ma rozumiane całościowo chrześcijaństwo dla 
Europy, dla jej teraźniejszości i przyszłości? Częsta ostatnio krytyka eurocentry-
zmu w teologii4, próby narzucenia wielkim kulturom świata europejskiej wrażli-
wości i sposobu pojmowania chrześcijaństwa, niejako onieśmieliły europejskie 
chrześcijaństwo i przygasiły chęć dzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi 
częściami świata. Konieczna korekta nadużyć w tym względzie nie zwalnia jed-
nak z obowiązku zajęcia się fenomenem Europy jako miejsca, w którym rodziła 
się i nadal rodzi wielka, wizjonerska teologia. Ma ona swoje Sitz im Leben, które 
należy rozważyć od strony kultury pozostającej w dialogu z wiarą. Dialog ten 
z pewnością nie należy do łatwych, częściej bowiem sprawia wrażenie mono-
logu kultury krytykującej wiarę i odwracającej się od niej, zwłaszcza w epoce 
nowożytnej, w nowoczesności i ponowoczesności5. W tej przestrzeni dialogu 
donośnie brzmi głos kardynała Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, który z nie-
bywałą wnikliwością postrzega problem Europy w całej jego złożoności6. Głos 
tego bodaj najwybitniejszego teologa i chrześcijańskiego myśliciela przełomu 
wieków i tysiącleci jest dziś z uwagą słuchany. Poniższa refleksja ma na celu nie 
tyle ukazanie głównych założeń Ratzingerowskiej myśli o Europie, co o wiele 
bardziej jego miejsce w tej debacie i zaangażowanie w nią.

w historię zbawienia, chrześcijańskie wartości wiary, nadziei i miłości – to właśnie są «chrześci-
jańskie korzenie» Europy, które tak dogłębnie przenikają jej duchowo-kulturową strukturę, że bez 
odwołania się do chrześcijańskich Europy, które tak dogłębnie przenikają jej duchowo-kulturową 
strukturę, że bez odwołania się do chrześcijańskich kategorii nie można w pełni zdefiniować eu-
ropejskiej tożsamości” (A. Nossol, Nasz wkład w budowę jedności europejskiej jako „wspólnoty 
ducha”, http://gazeta.us.edu.pl/node/232461; dostęp: 12.06.2017).

4 Por. J. Ratzinger, Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage der Kirche und 
der Welt, 2. Aufl., Einsiedeln-Freiburg: Johannes Verlag 1992, s. 93-96 – w odniesieniu do fałszy-
wego eurocentryzmu.

5 Por. W. Kawecki, Kościół i kultura w dialogu (od Leona XIII do Jana Pawła II), Kraków: 
Homo Dei 2008. Autor tej – bez wątpienia pionierskiej, interesującej i pożytecznej pracy – zdaje się 
jednak postrzegać problem zbyt pozytywnie, bo zbyt jednostronnie. Analizuje on bowiem relację 
Kościoła i kultury z punktu widzenia kościelnych dokumentów magisterialnych, w których stwier-
dza wolę otwartości teologii i Kościoła na kulturę. Brakuje refleksji, nawet pobieżnej i syntetycznej, 
w jakim stopniu współczesna kultura (niezależnie od szerokości i nieokreśloności tego pojęcia) 
podejmuje taki dialog i widzi jego sens. Wydaje się bowiem, że zwłaszcza europejska kultura po-
oświeceniowa jest wyraźnie niechętna Objawieniu, religii, chrześcijaństwu zaś w szczególności. 
Uwzględnienie tego trudnego partnera dialogu wnosi wiele światła do oceny szlachetności zamie-
rzeń Kościoła, który niepomny negatywnego nastawienia partnera, dąży do dialogu z kulturą, gdyż 
doskonale wie o egzystencjalnej wartości tej wymiany i osmozy.

6 Por. I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz: Wy-
dawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2010, s. 249-263. Niniejsze opracowanie odnosi 
się do niektórych idei i wyników badań zawartych w tej publikacji.
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1. DYNAMICZNY PROCES POWSTANIA I STAWANIA SIĘ EUROPY

W punkcie wyjścia refleksji nad powstaniem Europy w wymiarze kulturo-
wym warto sobie uświadomić istotne założenie hermeneutyczne, pomocne we 
właściwej interpretacji interesującego nas fenomenu. W tym znaczeniu Europa 
nie może być traktowana jako abstrakcyjne i niezmienne pojęcie, jest bowiem 
żywym i ustawicznie ewoluującym organizmem7. Stwierdzenie, że Europa jest 
przede wszystkim zjawiskiem kulturowym, nie zaś geograficznym, należy do 
kanonu wiedzy na temat naszego kontynentu8. Fakt ten sprawia, iż pojęcie to 
można interpretować w zróżnicowany sposób: skala sięga od wizji apologetycz-
no-tryumfalistycznej aż po krytyczną bądź całkowicie negatywną. Europa jest 
wynikiem kulturowej interakcji i dlatego należy postrzegać ją przede wszystkim 
przez pryzmat rozwoju jej kontaktów, jakie miały i mają miejsce w odniesieniu 
do ludów, kultur i tradycji w ramach samego (trudnego do jednoznacznej loka-
lizacji geograficznej) kontynentu, a także innych kontynentów – a więc Azji, 
Afryki i Ameryki.

Istotną sprawą jest uświadomienie sobie powstania Europy w jej obecnym 
kształcie. Przez wiele wieków, poczynając od czasów przedchrześcijańskich, aż 
po V i VI wiek, Europa jest raczej przedmiotem niż podmiotem relacji z innymi 
kulturami. Inwazja plemion germańskich z północy i wschodu zniszczyła grecko- 
-rzymski system powstały w basenie Morza Śródziemnego. Nowo zaistniała rze-
czywistość przejęła jednak uniwersalistyczne tradycje zniszczonego układu. Za-
grożenia w okresie pomiędzy VIII a XII wiekiem – a byli to Arabowie z południa 
i Mongołowie ze wschodu – zostały w porę dostrzeżone i skutecznie odparte9 . 
Wydarzenia te miały znaczący wpływ na powstanie kulturowej rzeczywisto-
ści naszego kontynentu, bowiem zapoczątkowały świadomość kontynentalną, 
o tyle doniosłą, że wiążącą losy Europy z chrześcijaństwem. 

Badacze problemu są zgodni co do tego, że to wpływy irlandzkie i karoliń-
skie we wczesnym średniowieczu w znacznym stopniu ukształtowały ducho-
wość Europy10. Była ona na tyle silna, iż zaowocowała ekspansją na wschód, 
kończącą się ewangelizacją Słowian i Rosjan. Wskutek tego cyrylica stała się 

7 Por. G. Alberigo, Europa und die anderen Kontinente – Spannungen, Begegnungen und Be-
ziehungen, w: P. Hünermann (Hrsg.), Das neue Europa. Herausforderungen für Kirche und Theolo-
gie, Freiburg–Basel–Wien: Herder 1993, s. 63-81.

8 Por. J. Ratzinger, Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft beste-
hen, s. 69.

9 Por. deklarację papieża Innocentego VII na Soborze Lyońskim w 1245 r., Conciliorum Oecu- 
menicorum Decreta, Centro di Documentazione, Bologna: Istituto per le Scienze Religiose 1973, 
s . 273 .

10 Por. H. Gollwitzer, Europa, Abendland, w: J. Ritter u.a. (Hrsg.), Historisches Wörterbuch 
der Philosophie II, Basel: Schwabe Verlag 1972, kol. 824-826.
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językiem i pismem europejskiego chrześcijaństwa11. Na przykładzie tego pro-
cesu można mówić o takim typie europejskiego ekspansjonizmu, który potrafi 
uszanować etniczno-kulturową wyjątkowość.

Pod koniec pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwo stało się i świadomoś-
cią, i rzeczywistością. Instytucjonalizuje się przy tym symbioza pomiędzy wia-
rą chrześcijańską a określoną kulturą, w tym przypadku rzymsko-germańską. 
Można więc stwierdzić, że w ten oto sposób narodziła się społeczna, polityczna, 
ekonomiczna i instytucjonalna jedność Europy12, zaś fundamenty tej jedności są 
jednoznacznie chrześcijańskie13 .

Joseph Ratzinger zauważa, że pod koniec XI wieku Europa staje się pod-
miotem relacji z innymi kulturami, w tym z chińską i islamską14. Świadomość 
własna naszego kontynentu, już wystarczająco silna, umacnia się i formuje 
w ramach oporu względem przeciwnika zewnętrznego, uznawanego za wciele-
nie antychrysta. Średniowieczna chrystianizacja polegała przede wszystkim na 
propagowaniu moralności chrześcijańskiej jako ogólnie obowiązującego prawa. 
Pozwalało to stworzyć pewien określony model społeczny, obowiązujący na 
terenie Starego Kontynentu. Pomagał w tym szeroko rozpowszechniony język 
łaciński. Z woli ówczesnych władców Europy powstała teologia na poziomie 
uniwersyteckim, osiągając status porównywalny ze statusem, jakim cieszyły się 
ówczesne władze – społeczna i jurydyczna. Powstające w średniowieczu uni-
wersytety była zakładane i prowadzone przez Kościół, który poprzez materię 
kultury stawał się realną duszą chrześcijaństwa, legitymującą europejski system 
prawny i społeczny.

Wbrew obiegowym opiniom, prezentowanym niekiedy nawet przez promi-
nentnych polityków, ukryty w chrześcijaństwie wczesnego średniowiecza po-
tencjał rozwinął się szybko w XV i XVI wieku. W tym okresie najważniejszymi 
ośrodkami chrystanizacji opartej na chrześcijaństwie kulturowej potęgi Europy 
stały się Praga, Oxford, Florencja i Hamburg. Społeczne, kulturowe, demogra-
ficzne, techniczne i naukowe czynniki rozwoju ewoluowały w takim tempie 
i z taką siłą, że dogłębnie zmieniły oblicze Europy w wielorakim sensie i wymia-

11 Por. J. Ratzinger, Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft beste-
hen, s. 71.

12 Por. Forme e problemi attuali della cristianità, „Cristianesimo nella Storia” 5 (1984), fasc. 
1, s. 29-166. Czytelnik znajdzie tu interesujące opracowania problemu, przedstawione przez wy-
trawnych znawców tematyki: G. Alberigo, La cristianità forma necessaria del cristianesimo?; N.A. 
Nissiotis, Cristianità: fine e/o permanenza?; tenże, Egemonia istituzionale nella cristianità?; D. 
Menozzi, La chiesa e la storia. Una dimensione della cristianità da Leone XIII al Vaticano II; G. 
Thils, Per una teologia di struttura planetaria. Mediazioni universali di salvezza e cristianità; J. 
Zizioulas, Il mutamento di collocazione della prospettiva escatologica; G. Ruggieri, Dalla povertà 
all’uso e alla proprietà dei beni; J.P. Jossua, Un cristianesimo senza cristianità? .

13 Por. A. Dylus (red.), Europa – fundamenty jedności, Warszawa: Fundacja ATK 1988.
14 Por. J. Ratzinger, Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft beste-

hen, s. 77.
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rze. Nie bez racji więc znawcy problematyki mówią o „europejskim cudzie”15 . 
Nastąpił bowiem wtedy rozwój humanizmu, wytworzyła się świadomość na-
rodowa w najważniejszych regionach kulturowych, powstały obszary handlu 
i finansów, rozpoczęła się rewolucja techniczna, systematycznie rosło zainte-
resowanie innymi krajami i kulturami, jednym słowem: zaczynały powstawać 
zręby nowoczesnej Europy. We wszystkich przestrzeniach, od sztuk pięknych 
po literaturę, od nauk o polityce po uwielbienie radości życia, Europejczycy 
przeżywają wtedy okres uniesienia. Należy przypuszczać, że to właśnie wtedy 
powstały podstawy „eurocentryzmu”, który w późniejszych wiekach stanie się 
cechą charakterystyczną dla mentalności Starego Kontynentu.

Nowożytność zaznaczyła swój wpływ na dzieje i kształt Europy. Początek 
nowożytności wiąże się bowiem w Europie z poważnym kryzysem chrześcijań-
stwa, który zapoczątkował proces zwany później sekularyzacją16. Przejaw tego 
zjawiska stanowiła przesadna wiara w wyższość europejskiej racjonalności nad 
wymiarem wiary: odkrycie Ameryki było interpretowane jako dowód skutecz-
ności owej racjonalności. Eurocentryczny obraz świata tworzy sobie globalny 
obraz przestrzeni jako podporządkowanej jej centrum. Miało to istotne konse-
kwencje na płaszczyźnie moralnej, politycznej i prawnej17: stosunek do innych 
kontynentów jawi się jako jednostronny ruch od Europy w stronę innych konty-
nentów. Relacje te mają swój początek w Europie i prowadzą na zewnątrz – jako 
misje chrześcijańskie, wyprawy odkrywcze, przenikanie gospodarcze, osiągając 
jedynie sporadycznie i to wyłącznie na płaszczyźnie gospodarczej rodzaj prze-
ciwwagi, rewanżu, namiastkę partnerstwa. Poczucie wspólnoty ogranicza się je-
dynie do tych, którzy się urodzili w Europie i jako tacy są jej obywatelami. Ma to 
swój wzorzec w wyobrażeniu wspólnoty chrześcijańskiej doby średniowiecza18 . 
Dopiero po przełamaniu eurocentryzmu, nakazującego europeizację wszystkich 
terenów zdobytych przez państwa europejskie19, daje się zauważyć znaczącą mi-
grację z Azji i Afryki do Europy.

Przekonanie o wyższości europejskiej racjonalności upoważniało do poglą-
du, iż to europejskie sposoby zachowania, skala wartości i mentalność winny 

15 Por. P. Kennedy, Ascesa e declino delle grandi potenze, Milano: Garzanti Libri 1990, s. 52-
71; E.L. Jones, The European Miracle: Environments, Economies and Geopolitics in the History of 
Europe and Asia, Cambridge: Cambridge University Press 1981.

16 Por. D. Hay, Europe – The Emergence of an Idea, Edinburgh: University Press 1957.
17 Por. M. Dal Pra (ed.), L’Europa cristiana nel rapporto con le altre culture nel secolo XVII, 

Firenze: Ed. La Nuova 1978.
18 Por. R. Spaemann, Universalismus oder Eurozentrismus, w: K. Michalski (Hrsg.), Europa 

und die Folgen, Stuttgart: Klett-Cotta 1988, s. 313-322.
19 Na temat eurocentryzmu w aspekcie historycyzmu i ekonomii por. E. Dussel, Die Priorität 

der Ethik der Befreiung gegenüber der Diskursethik, w: E. Arens (Hrsg.), Anerkennung der An-
deren. Eine theologische Grunddimension interkultureller Kommunikation, Freiburg–Basel–Wien: 
Herder 1995, s. 113-137, zwł. s. 122-126.
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być powszechnie obowiązujące. Bazą dla takich opinii był fakt, że pod koniec 
nowożytności, a więc w XVIII wieku, zwłaszcza środkowa i zachodnia Euro-
pa przeżywała nadzwyczaj intensywny i owocny rozwój naukowo-techniczny: 
rewolucja przemysłowa, przyrost liczby ludności, powiększenie potencjału pro-
dukcyjnego zwiększyły ekspansjonistyczne zdolności kontynentu. Europejskie 
przekonanie o przewodzeniu światu zwiększały dodatkowo możliwości militar-
ne, kulturowe i gospodarcze, zaś europejska nauka i technika fascynowały elity 
innych kontynentów i budziły pragnienie naśladownictwa20 .

Taki stan nie mógł trwać w nieskończoność. Kryzys eurocentryzmu jako 
systemu hegemonialnego na płaszczyźnie ludzkiej i kulturowej zaznaczył się 
już w 1789 roku, kiedy część angielskich i francuskich kolonii w Ameryce Pół-
nocnej odzyskała niepodległość. Zaczął się wtedy proces, który doprowadził do 
istotnej zmiany w relacjach Europy z pozostałymi kontynentami, a w efekcie do 
załamania się idei eurocentryzmu21. Dwie wojny światowe, prowadzone w XX 
wieku, można interpretować jako ostatni akord próby utrzymania władztwa nad 
światem, umacnianego rozszerzaniem współczesnych ideologii, poczynając od 
ideologii liberalnej, poprzez różne odmiany faszyzmu, aż po marksizm i ideo-
logię atlantycką. Trudno się dziwić, że w związku z tym zaszły istotne zmiany 
w mentalności europejskiej. Jako naturalna reakcja na istniejący stan rzeczy po-
jawiła się potrzeba „kultury odmienności”, polegającej na uznaniu ograniczeń 
własnego systemu i jednoczesnym stwierdzeniu równej godności systemów 
kulturowych powstałych na innych kontynentach. Nie oznacza to bynajmniej 
konieczności rezygnacji z własnej kultury i tożsamości, gdyż prowadziłoby to 
do znaczącego zubożenia kultury. Bez wątpienia należy natomiast zadbać o kul-
turową konwergencję i komplementarność22 .

2. NIEZBYWALNE PRAWO CHRZEŚCIJAN DO OBECNOŚCI  
W EUROPIE JUTRA

Wobec powtarzających się w Europie ataków na chrześcijaństwo jako for-
mację kulturową należy postawić sobie fundamentalne pytanie: „Czy wiara 
chrześcijańska jest ciałem obcym w nowoczesnej kulturze, w odniesieniu do 

20 Por. K. Mendelssohn, La scienza e il dominio dell’Occidente, Roma: Editori Riuniti 1981; 
D.R. Headrick, I tentacoli del progresso. Il trasferimento tecnologico nell’età dell’imperialismo, 
Bologna: il Mulino 1991.

21 Por. P. Hazard, La crise de la conscience européenne et changement 1680-1715, Paris: Fa-
yard 1961 .

22 Por. A. Rizzi, L’Europa e l’altro. Abbozzo di una teologia europea della liberazione, Milano: 
San Paolo Edizioni 1991.
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której składa świadectwo i w pewnym sensie przeciwko której składa to świa-
dectwo, wychodząc od totalnej różności, czy też w tajemnicy, którą głosi, wy-
powiada fundamentalny sens tego, co dzieje się w tejże kulturze?”23 . Ukazana 
powyżej skrótowa historia tworzenia się naszego kontynentu dowodzi niezbicie, 
iż Europa jest kontynentem stworzonym przez czynniki kulturowe, pośród któ-
rych na pierwsze miejsce wysuwa się kultura chrześcijańska24. Choć zgodnie 
z badaniami opinii publicznej 60% mieszkańców naszego kontynentu twierdzi, 
że nie zadaje sobie pytań natury religijnej, to mimo wszystko trudno uznać Euro-
pę za kontynent areligijny25. Jako program minimum można bowiem przyjąć, że 
Europejczycy interesują się przynajmniej chrześcijaństwem w jego historycznej 
postaci26 . 

W przekonaniu wielu współczesnych myślicieli fakt wypierania chrześci-
jaństwa z przestrzeni publicznej pociąga za sobą pustkę i nudę. I tak, Christian 
Duquoc, dominikanin, długoletni profesor teologii na uniwersytecie w Lyonie, 
sytuację współczesnej Europy określa mianem sytuacji pustki27, zaś Marcel-
lo Pera, włoski profesor filozofii i polityk28, otwarcie przyznający się do atei-
zmu, mówi o „ziewaniu Zachodu”29. Zniknięcie państw bloku komunistyczne-
go z mapy Europy obudziło nadzieję, że zachodnie demokracje, które ocenia 
się jako niezdolne do zaniechania swoich celów i wartości, jakimi są reguły 

23 J. Ladrière, Die Sicht Europas vom Standpunkt der Philosophie und der Geisteswissenschaf-
ten – ein schwieriges Gelände für Theologie, w: P. Hünermann (Hrsg.), Das neue Europa. Heraus-
forderungen für Kirche und Theologie, s. 43.

24 Por. K. Góźdź, Chrześcijańska wizja Europy według Konrada Adenauera, w: A. Podgór-
ski, J. Kononowicz, A. Materna, W.A. Niemirowski (red.), Konrad Adenauer – Europa chrześcijań-
ska. Dokumentacja polsko-niemieckiej sesji naukowej 15-16 grudnia 1994, Lublin: Towarzystwo 
Naukowe KUL 1995, s. 109-124 (także tekst niem.).

25 „Wraz z nowoczesnością następuje epokowa zmiana: Bóg, z Boga oczywistego, staje się 
Bogiem obcym” – komentuje P. Hünermann, Der fremde Gott – Verheißung für das europäische 
Haus, w: P. Hünermann (Hrsg.), Gott – ein Fremder in unserem Haus? Die Zukunft des Glaubens in 
Europa, Freiburg–Basel–Wien: Verlag Herder 1996, s. 204.

26 W liście z 2 stycznia 1986 roku, skierowanym do uczestników 6. Sympozjum Rady Europej-
skich Konferencji Biskupów, papież Jan Paweł II pisał: „Wspólnie prowadzone rozważania uświa-
domiły, że wspólnota europejska wkroczyła w nową fazę swojej historycznej przyszłości. Głębokim 
i złożonym przemianom na płaszczyźnie kulturowej, politycznej, etycznej i duchowej, które nadały 
nowy kształt społecznej sieci Europy, musi odpowiadać nowa jakość ewangelizacji, która nieprze-
mijające orędzie zbawienia sformułuje na nowo dla współczesnego człowieka”. List Jana Pawła II 
z 2 stycznia 1986 roku do VI Konferencji Rady Episkopatów Europy, cyt. wg N.H. Légrand, Les 
éveques d’Europe et la nouvelle evangelisation, Paris 1991, s. 29; por. http://www.centrumjp2.pl/
wikijp2/index.php?title=Integracja_europejska (dostęp: 12.06.2017).

27 Por. C. Ducquoc, Jesus Christus, Mittelpunkt des Europa von morgen, w: P. Hünermann 
(Hrsg.), Das neue Europa. Herausforderungen für Kirche und Theologie, s. 100-110.

28 Por. http://marcellopera.it/index.php/it/ (dostęp: 12.06.2017).
29 Por. M. Pera, J. Ratzinger, Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen 

Kultur, Augsburg: Verlag Sankt Ulrich 2005, s. 55-60.
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gry związane z wolnym rynkiem i realizacją indywidualnego szczęścia, szybko 
uświadomią sobie własną niemożność udzielenia odpowiedzi na pytanie o sens, 
spowodowane upadkiem systemów komunistycznych30. Tak się jednak nie stało. 
Wszystko to skłania do wniosku o ideologicznej pustce zachodnich demokracji. 
Ich indywidualistyczna interpretacja wolności, ustawiczne poszerzanie zakre-
su wolności osobistych obywateli, oznaczające najczęściej podeptanie Dekalo-
gu, zdają się być dla chrześcijaństwa zagrożeniem większym niż o wiele mniej 
subtelna opozycja upadłych reżimów komunistycznych. Przejawem kryzysu, 
a nawet dekadencji zachodnich demokracji, jest pomijanie wartości moralnych, 
z równoczesnym nawoływaniem rządów do działań etycznych, brak zaintereso-
wania sprawami publicznymi na rzecz dopilnowania własnych interesów, nasila-
nie się korupcji w dziedzinie gospodarczej, zapominanie o tym, że Zachód swoje 
bogactwo w głównej mierze zawdzięcza Południu, niszczenie naturalnego śro-
dowiska człowieka bez próby zmiany własnego stylu życia. Christian Duquoc 
konstatuje tę sytuację następująco:

Jeśli mówi się o epoce pustki, to dlatego że nic wielkiego ani godnego nie uzasad-
nia i nie porusza życia publicznego. Niebywały aparat techniczny i gospodarczy 
miałby za zadanie jedynie budzenie potrzeb, w istocie jednak nie będąc w stanie 
ich zaspokoić. Wolność zadyszałaby się we frustrującym wyścigu, jako że wszyst-
kie cele inne niż posiadanie i bezpośrednie szczęście uczyniłaby śmiesznymi lub 
przynajmniej odsunęłaby na margines31 . 

Zdaje się, że pewien typ szlachetnego humanizmu i chrześcijaństwo opuś-
ciły świat konsumpcji. Stąd wziął się pomysł ewangelizacji kultury w postaci 
nieznajdującej poparcia w oficjalnych dokumentach kościelnych. Może to po-
móc Europie w wyjściu z kryzysu kultur, w którym znalazła się  głównie z racji 
przyjętej zasady wielopłaszczyznowego relatywizmu32 .

3. EUROPEJSKI KRYZYS WARTOŚCI

Europa jest przedmiotem wielorakiej refleksji Josepha Ratzingera. W jego 
przekonaniu kryzys ideologii w Europie zachodniej po upadku systemu komu-
nistycznego przyjmuje trojaką postać: jako kryzys wiary w naukę, jako nowe 

30 Por. doskonałe analizy problemu: J. Ratzinger, Wendezeit für Europa? Diagnosen und Pro-
gnosen zur Lage der Kirche und der Welt, s. 60-68.

31 Por. C. Ducquoc, Jesus Christus, Mittelpunkt des Europa von morgen, s. 104.
32 Por. M. Pera, J. Ratzinger, Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen 

Kultur, s. 61-84.
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pytanie o wartości duchowe i etyczne oraz w jako nowe poszukiwanie religii33 . 
Oświeceniowy mit nauki i postępu został skorygowany przez ponowoczesne 
pytanie o granice nauki, o konieczność zatrzymania rabunkowej gospodarki na-
turalnymi zasobami świata. Mit postępu i dobrobytu niweczy siły potrzebne do 
budowania chwili obecnej i wyobrażonego jutra34. Realność upadku Europy nie 
oznacza rezygnacji, lecz wzywa do trzeźwego spojrzenia na problem. Natural-
nymi siłami nie sposób nadać ludzkości ostatecznego kształtu, zaś przyszłość 
zawsze pozostanie otwarta, gdyż jest dziełem ludzkiej wolności, a z nią wią-
że się możliwość porażki. Ludzkości nie można mamić fatamorganą przyszłej 
szczęśliwości w wymiarze immanentnym, zamkniętym jedynie w doczesności, 
gdyż jest to utopia: trzeba się nauczyć zerwania z wewnątrzświatowymi escha-
tologiami35 .

Ratzinger wskazuje, że kierowane pod adresem nauki i postępu wątpliwości 
przenoszą się na pytanie o etos i jego relację do polityki. Polityczne działania 
w imię postępu zaprzeczają ludzkiej wolności, zastępując ją rzekomymi natu-
ralnymi prawami dziejów. Takie działania należy postrzegać jako antymoralne: 
moralność zostaje bowiem zastąpiona mechaniką. Miejsca etyki nie może zająć 
Heglowska filozofia dziejów, zaś dobro nie może zostać zastąpione koncepcją 
utylitaryzmu, chwilowej przydatności. Wniosek jest jeden: etyka musi znowu 
stanąć ponad polityką36 .

Obecna sytuacja targanej licznymi konfliktami i zagrożonej w swojej eg-
zystencji Europy domaga się pilnie odnowienia europejskiej „duchowości”37 . 
Nową otwartość na duchowy wymiar świata i ludzkiej egzystencji należy po-

33 Por. J. Ratzinger, Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage der Kirche und 
der Welt, s. 69-74.

34 Por. P. Koslowski (red.), Europa jutra. Europejski rynek wewnętrzny jako zadanie kulturalne 
i gospodarcze, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1994.

35 Por. J. Ratzinger, Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage der Kirche und 
der Welt, s. 98-99.

36 Por. tamże, s. 99-102.
37 Por. A. Dylus (red.), Europa – zadanie chrześcijańskie, Warszawa: Fundacja ATK 1998. Na 

tę potrzebę jasno wskazuje abp A. Nossol, odwołując się do myśli Jana Pawła II: „Nie ideologia lub 
polityka, ani też ekonomia zadecydują o prawdziwej jedności europejskiej, ale przede wszystkim 
aksjologia, tj. wartości i kultura. Ojciec św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Gnieźnie w dniu 
3 czerwca 1997 r. z okazji 1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha powiedział: «Do prawdziwego 
zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jest jeszcze daleka. Nie będzie jedności Europy, do-
póki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez 
wieki go umacniało chrześcijaństwo, że swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkła-
dem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia 
Europy wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących 
ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości Europy jest zbudowany na chrześci-
jaństwie. A obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej samo-
świadomości»” (A. Nossol, Nasz wkład w budowę jedności europejskiej jako „wspólnoty ducha”, 
http://gazeta.us.edu.pl/node/232461; dostęp: 12.06.2017).
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strzegać jako łączny fenomen. W dobie nowoczesności moralność została cał-
kowicie zepchnięta do sfery prywatnej, zaś postęp techniczny – jako jedyna 
niekwestionowana wartość ludzkiego czynu – został tak wyeksponowany, że 
w tych samych środowiskach, które to wyznawały, z nową siłą pojawiło się py-
tanie o etyczną miarę życia. Bez religii, bez chrześcijaństwa obecnego w życiu 
publicznym społeczeństwo nie przetrwa, przestanie istnieć – ostrzega Joseph 
Ratzinger38. Nieuchronnie budzą się pytania o granice naukowych poszukiwań 
i eksperymentów, niepokoją niszczące życie formy produkcji technicznej jako 
odwrotna strona i koszty postępu, sprowadzenie człowieka do rangi obiektu, 
który można bezkarnie wykorzystać w imię wyższych celów. 

Odkrywanie na nowo religii jest dzisiaj fenomenem obecnym w życiu spo-
łecznym, stanowiąc rodzaj reakcji obronnej na oświeceniowe odrzucenie wy-
miaru innego niż pozytywistycznie sprawdzalny. Budzi się tęsknota za ducho-
wością, prowadząca niekiedy do zainteresowania chrześcijaństwem. Źródła tej 
tęsknoty leżą często w rozczarowaniu światem zdehumanizowanej i niewystar-
czającej techniki. Nie bez znaczenia jest też tęsknota za prawdą wolną od ar-
bitralnych decyzji i ideologicznych przewrotów. Wielu ludzi ulega złudzeniu 
nowych, synkretycznych mitologii, zbliżonych do gnozy, noszących wspólne 
miano New Age39 .

Tak naszkicowana sytuacja ma swoje społeczne korzenie i reperkusje. Roz-
wijające się żywiołowo nauka i technika są nie tylko źródłem postępu i dobro-
bytu, ale też i lęków i obaw, wpływając hamująco na dynamikę gospodarczą, 
odbierając sporej części społeczeństwa twórczy potencjał i wolę podejmowa-
nia odważnych decyzji. Obietnica ideologii postępu i demokratycznej nadziei, 
obiecująca podział władzy, wiedzy i posiadania, okazała się iluzją. Analfabe-
tyzm i bezrobocie, którego główną przyczyną jest brak wykształcenia (w Eu-
ropie 64% bezrobotnych nie zdobyło wykształcenia umożliwiającego podjęcie 
pracy), powodują marginalizację ciągle zwiększającej się części społeczeństwa. 
Ludność ta otrzymuje wprawdzie zasiłki socjalne, jednak nie uczestniczy w ży-
ciu społecznym. Jest to perwersyjny rezultat społeczeństwa nastawionego na 
doskonalenie dynamicznego, techniczno-naukowego i gospodarczego systemu. 
Nietrudno w takiej sytuacji mówić o symptomach europejskiego nihilizmu. Jed-
nym z jego przejawów jest coraz powszechniejsze panowanie irracjonalizmu, 
poszukiwanie erzaców religii, zwątpienie, niepewność, a w końcu rozpacz. Fun-
damentaliści różnej proweniencji i orientacji znajdują tu sprzyjające warunki 
dla swojej działalności, obiecując nawrót pewności. Nie są oni pozostałością 

38 J. Ratzinger ostrzega jednoznacznie: „Społeczeństwo, które w swojej publicznej strukturze 
jest zbudowane zgodnie z zasadami agnostycyzmu i materializmu, zaś wszystko inne pozostawia 
poniżej progu tego, co publiczne, nie może przetrwać” (J. Ratzinger, Wendezeit für Europa? Dia-
gnosen und Prognosen zur Lage der Kirche und der Welt, s. 123).

39 Por. P. Beyerhaus, L.E. von Padberg (Hrsg.), Eine Welt – eine Religion? Die synkretistische 
Bedrohung unseres Glaubens im Zeichen von New Age, Asslar: Gerth Medien 1988.
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nieoświeconych czasów, lecz czystym produktem nowoczesności i ponowo-
czesności. Poszukiwanie pewności za wszelką cenę prowadziło do powstania 
nacjonalizmów, dających schronienie i poczucie więzi w obliczu anonimowych, 
będących kolektywnym narcyzmem, kosmopolityzmów 40 .

Tak postawiona diagnoza jest siłą rzeczy niekompletna i z konieczności jed-
nostronna. Nihilizm jest jedynie tendencją, skłonnością, straszliwą i nieszczęśli-
wą, rodzajem pokusy dla wszystkich wierzących. Również Kościół może przy-
czyniać się do panowania nihilizmu, jeśli i tak już osłabioną wolę społeczeństwa 
pozostawi w rękach zwątpienia, utożsamiając wątpliwości z usiłowaniem za-
dania sobie śmierci przez to właśnie społeczeństwo. Joseph Ratzinger wska-
zuje, że chrześcijaństwo ma za zadanie formować kulturę życia społecznego 
poprzez ukazywanie wykraczającego poza mentalność rynku i napędzającej go 
konsumpcji, sensu. W tym kontekście Europa – aby przeżyć – musi podjąć sta-
rania o przywrócenie zasad humanizmu, jednak takiego humanizmu, który nie 
oznaczałby negacji człowieka i człowieczeństwa, jego wolności i niezbywalnej 
godności. Nie jest to jedynie postulat o znaczeniu teoretycznym, gdyż niebawem 
może oznaczać faktyczne zagrożenie samego bytu europejskiego społeczeń-
stwa. Pociąga to za sobą konieczność przywrócenia życiu publicznemu wymiaru 
moralnego, a nie tylko prywatyzacji moralności, choć i taka postawa ma swoje 
pewne uzasadnienie41 .

4 . EUROPEJSKI HOMO OECONOMICUS A EWANGELIA

Należy zgodzić się co do tego, że w aspekcie ekonomicznym Europy nie 
sposób opisać. Nie istnieje też ona jako autonomiczny podmiot w relacji do 
świata zewnętrznego: w aspekcie ekonomicznym autonomia Europy i europej-
skich rządów jest praktycznie iluzją, czego dowiódł światowy kryzys finansowy 
z roku 2008 i następnych. Bowiem produkcja dóbr, ich podział, rynek, dostęp 
do surowców, badania naukowe i rozwój, ruchy kapitału – wszystkie te procesy 
zachodzą w wymiarze globalnym. Faktycznie kapitał wędruje w danym momen-
cie tam, gdzie można uzyskać maksymalny zysk. Nowe technologie w bardzo 
krótkim czasie pozwalają przemieszczać niebywałe ilości pieniędzy z jednego 

40 Por. P. Valadier, Europa und seine Götter. Eine kritische Gegenwartsanalyse, w: P. Hüner-
mann (Hrsg.), Gott – ein Fremder in unserem Haus? Die Zukunft des Glaubens in Europa, Freiburg–
Basel–Wien: Herder 1996, s. 23-27.

41 Por. J. Ratzinger, Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage der Kirche 
und der Welt, s. 124. Niemiecki kardynał dostrzega przyczyny usprawiedliwiające prywatyzację 
moralności. Są nimi: obawa przed naciskami na wolność sumienia, lęk przed przesadną inwigilacją 
ze strony aparatu państwowego czy światopoglądową nietolerancją.
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miejsca na Ziemi w drugie. Dziesiątki bilionów dolarów są w ciągu dnia trans-
ferowane z Tokio do Frankfurtu czy z Londynu do Hongkongu. Transakcje te 
ustalają na całym świecie sytuację nie tylko ekonomiczną, ale i nierzadko poli-
tyczną, rządy zaś nie mają na to prawie żadnego wpływu. Ponieważ ruchów ka-
pitału nie sposób kontrolować czy nawet monitorować, nie ma większego sensu 
mowa o niezależnej ekonomii europejskiej. Istnieje jeden system ekonomiczny 
na świecie, opierający się na globalnej równowadze i – jak się wydaje – posiada-
jący wystarczająco dużo władzy, by sytuację taką utrzymać.

W ramach odpowiedzialnej refleksji można uwzględniać wyłącznie wystar-
czająco udowodnione i wyjaśnione fakty. Pomiędzy zachodnią a południową 
i wschodnią częścią naszego kontynentu istnieją znaczące różnice co do stop-
nia zamożności. Europejski rynek gospodarczy nie ma zbyt wiele wspólne-
go z klasyczną teorią wolnego rynku, wedle której taki rynek nie pozwala na 
zbyt wielkie dysproporcje pomiędzy większą liczbą handlujących (kupujących 
i sprzedających) i gdzie przynajmniej jeden handlujący, który pojawia się na 
rynku, nie dysponuje możliwością zmiany ustalonych wcześniej cen. Nierów-
ność pomiędzy europejskim rynkiem zachodnim a wschodnim jest zbyt wielka, 
zaś rynek gospodarczy wcale nie jest wolny. W takiej sytuacji najsłabszy gracz 
rynkowy jest praktycznie pozbawiony szans. W Europie ponad 10% ludności 
jest z konieczności bezrobotnych. Wynika to nie tylko z zastosowania nowych 
technologii, ale i z samej logiki rynku, według której koszty produkcji muszą 
być stale obniżane z racji konkurencyjności, szczególnie w odniesieniu do dys-
ponujących ciągle tanią siłą roboczą azjatyckich konkurentów. Uzyskuje się to 
przede wszystkim na drodze stałej redukcji zatrudnienia, nawet w dziedzinach 
związanych z bezpieczeństwem publicznym (transport drogowy, kolejowy czy 
lotniczy). Koszty godziny pracy na wolnym rynku kształtują się przy tym różnie: 
od 25 dolarów za godzinę w Niemczech do 0,5 dolara w Tajlandii. Wolny rynek 
stawia tym samym poważne pytania chrześcijaństwu, które w duchu Ewangelii 
ma się troszczyć o to, by silni nie byli ciągle silniejsi, zaś słabsi – ciągle słabsi42 .

Nauki ekonomiczne postrzegają często człowieka jako homo oeconomicus, 
a więc jako istotę z natury poszukującą największego możliwego zysku, przy 
czym osiąganie tego celu następuje na drodze indywidualnych starań jednostki 
dbającej o własne interesy. Liberalnie pojęty wolny rynek zdaje się być niczym 
innym jak przykrywką dla bezwzględnego egoizmu, uspokajanego okazjonal-
ną dobroczynnością. Globalny wymiar systemu straszliwej niesprawiedliwości 
prowadzi do tego, że wolny rynek ze swoimi mechanizmami będzie stale sprzy-
jał bogatym i mocnym, zaś przyczyniał się do wyniszczenia słabych – jednostek, 

42 Por. E. Chiavacci, Die ökonomische Realität Europas und die Konzeption des Christentums, 
w: P. Hünermann (Hrsg.), Gott – ein Fremder in unserem Haus? Die Zukunft des Glaubens in Eur-
opa, s. 123-133.
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państw, grup etnicznych, regionalnego wymiaru naszej planety. Enrico Chiavac-
ci zauważa: 

Aktualne zadanie dla przesłania Ewangelii [...] polega na tym, by etykę ekonomicz-
ną sprowadzić z powrotem do etyki królestwa Bożego i w nią włączyć. W Ewan-
gelii przykazanie – nie kradnij – jest w pełni drugorzędne w stosunku do przyka-
zania nakazującego staranie o królestwo Boże i o miłość bliźniego [...]. Dlatego 
najbardziej wewnętrznym zadaniem teologii moralnej powinno być [...] ustalenie 
relacji człowieka do dóbr materialnych (bogactw): jakie miejsce i jakie znaczenie 
mają dobra materialne w życiu chrześcijanina? [...] Przesłanie chrześcijańskie musi 
więc zmierzyć się z aktualną sytuacją: musi odkryć wszystko, co sprzeciwia się 
Ewangelii, musi pomóc w przemianie mentalności – i co więcej – zmienić pattern 
of culture. Żądza i skąpstwo stanowią podwójne znaczenie pojęcia pleonexia u Pa-
wła – we wszystkich katalogach ciężkich wykroczeń, wykluczających z królestwa 
Bożego – są uważane za ciężkie przewinienia43 .

Przesłanie chrześcijańskie powinno odwoływać się do poczucia braterstwa 
i solidarności44 w wymiarze globalnym. Warto w tym celu dokładnie przestu-
diować społeczną doktrynę Benedykta XVI w jego aktualnej, doniosłej (choć 
wydaje się, że niedostatecznie docenionej) i pod wieloma względami doskonałej 
encyklice społecznej Caritas in veritate45. Świat musi stać się spatium verae fra-
ternitatis – przestrzenią prawdziwego braterstwa, nie zaś wyniszczającej kulturę, 
zaprzeczającej humanizmowi bezwzględnej pogoni za zyskiem za wszelką cenę. 
Jest to bowiem droga donikąd, podcinająca korzenie bytu także tym, którzy sami 
hołdują zasadom bezdusznego egoizmu. Rodzina ludzka musi solidarnie zająć 
się rozwiązaniem przynajmniej trzech największych problemów, zagrażających 
jej egzystencji: problemu nuklearnego, kwestii ekologicznej i sprawy głodu na 
świecie, którego efektem jest wielka fala migracji i uciekinierów z terenów do-
tkniętych tymi problemami. Gdyby w teologii niemieckojęzycznej szukać po-
dobnych wątków i propozycji, to wydaje się, że najbliższy myśli Benedykta XVI 
pozostaje Peter Hünermann, przerzucający most pomiędzy rozumem a wiarą, 
solidarnością a racjonalnością: „Wiara, nadzieja i miłość – siły, w których obiet-
nica Boża nabiera kształtu – uskrzydlają nową, solidarną racjonalność, jaka dziś 
w Europie jest koniecznie potrzebna”46. Jako szczególnie doniosłe i nowatorskie 

43 Por. tamże, s. 129-130.
44 Piewca nowoczesności, Jürgen Habermas, z naciskiem podkreśla znaczenie solidarności 

w życiu społeczeństwa obywatelskiego – por. J. Habermas, J. Ratzinger, Dialektik der Säkularisie-
rung. Über Vernunft und Religion, 4. Aufl., Freiburg–Basel–Wien: Herder 2005, s. 22-25.

45 Por. nr 34-42.
46 P. Hünermann, Der fremde Gott – Verheißung für das europäische Haus, s. 221. Warto przy-

toczyć wyjaśnienie, co autor rozumie pod pojęciem solidarnej racjonalności: „Ta solidarna racjo-
nalność odróżnia się od nowożytnego ideału nauki i rozumu w takim stopniu, że jest ona świadoma 
granic wszelkiego naukowego oświecenia i uzasadnienia. Podejmuje ona na nowo antyczną trady-
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należy potraktować połączenie przez niemieckiego teologa dziedzin, które do 
tej pory były traktowane rozdzielnie: kojarzonej z rozumem teoretycznym racjo-
nalności – z asocjowaną z praktyką życia społecznego solidarnością. Racjonal-
ność nie może zamknąć się w ramach samej teorii, zaś solidarność nie powinna 
wyczerpywać się w samym działaniu, jako że stale potrzebuje refleksji, korekty 
i ustalenia kierunku.

5. POŻEGNAĆ DAWNY EUROCENTRYZM

Choć pokusa jest wciąż wielka, europejskie chrześcijaństwo nie może ograni-
czać się do postrzegania problemów wyłącznie przez pryzmat swojego kontynen-
tu, gdyż czasy te bezpowrotnie minęły. Jego szansa tkwi w odważnym zaangażo-
waniu w życie kulturalne, społeczne i polityczne, by poprzez to okazać radykalną 
solidarność w polityce wewnętrznej i w stosunkach z krajami biednymi. Będzie 
to ważny sygnał i zachęta do zmiany panujących, dyktowanych egoizmem wzor-
ców kulturowych. Wrogiem takiego zaangażowania okazują się być media, pra-
wie wyłącznie kontrolowane przez wielkie centra władzy finansowej, mające na 
celu utrzymanie i rozszerzanie kultury profitu i konsumpcji. Fuzje wielkich kon-
cernów informatycznych (Microsoft), sieci komunikacji społecznej (Bell, CNN) 
czy producentów telewizyjnych (Walt Disney, Time-Warner) prowadzą do po-
wstania ośrodków dysponujących niespotykaną dotąd w historii siłą pieniądza47 . 

Właściwie pojęta wiara chrześcijańska nie oddala człowieka od świata, ale 
go z nim głębiej wiąże, ucząc odpowiedzialności i aktywnego zaangażowania. 
Praktyka wiary nie może izolować człowieka od świata, gdyż jest on powołany 
do tego, by środowisko swego życia przemieniał i uświęcał, nie zaś pozostawiał 
je własnemu biegowi i celom, które można zamknąć w skończonej teleologii 
tego, co czasowe. Wiara musi mieć swój wymiar konkretnej odpowiedzialności 
społecznej. Zaangażowanie w budowę nowego społeczeństwa europejskiego nie 
może jednak instrumentalizować ani samego Boga, ani wiary w Niego48 .

cję phronesis, rozumu praktycznego, topicznej dialektyki i retoryki, aby umożliwić takie rozumne, 
wspomagane przez konsens działanie w nieprzejrzystości historii. Wiara i teologia służą wytworze-
niu tej racjonalności poprzez jej wyjaśnianie znaków czasu” (tamże, s. 222).

47 „Kulturowe zaangażowanie chrześcijan musi się przeciwstawić temu Goliatowi i nie po-
zwolić uwieść jego czarowi. Większa wolność względem możliwości komunikacji, lepsze poznanie 
świata, interaktywna komunikacja i temu podobne są teoretycznymi możliwościami, które nie mają 
do czynienia z rzeczywistością globalnych systemów komunikacji” (E. Chiavacci, Die ökonomische 
Realität Europas und die Konzeption des Christentums, s. 131-132).

48 Warto przytoczyć tu ważne ostrzeżenie, sformułowane przez P. Hünermanna: „Boga biblij-
nego Objawienia i wiary jako takiej nie można instrumentalizować w celu budowania europejskie-
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W tym względzie europejskie chrześcijaństwo musi mozolnie uczyć się 
prawdziwego zaangażowania społecznego, które jest czymś oczywistym na 
przykład w USA. Szansą ożywianej chrześcijańskim duchem Europy może stać 
się wykorzystanie różnych przejawów solidarności, zawartych w programach 
nieraz dość od siebie odległych, takich jak socjalizm utopijny, socjalizm mark- 
sistowski, związki zawodowe, społeczne zaangażowanie Kościołów, katolicka 
tradycja Magisterium Kościoła, a także całe bogactwo konkretnych ruchów spo-
łecznych. Europa jako całość dysponuje immanentną kulturą solidarności, którą 
należy obudzić i praktycznie zastosować. Nasz kontynent posiada też dość eko-
nomicznego bogactwa, siłę finansową, która w wymiarze gospodarki światowej 
może wiele zdziałać. Nie jest to Europa nacjonalistycznie pojętych ojczyzn, lecz 
Europa niepodzielona, panująca nad zakusami patriotycznego egoizmu. Joseph 
Ratzinger twierdzi, że sama idea Europy znalazła się obecnie w zastanawiają-
cym półcieniu. Myśl o zjednoczonej Europie pojawiła się w aspekcie ekstre-
malnych nacjonalizmów, które zniszczyły kraje starego kontynentu. Refleksja 
nad wspólnymi korzeniami, racjonalnością odziedziczonej kultury, stała się siłą 
jednoczącą nasz kontynent. Można więc mówić o pozytywnej energii moralnej, 
jaka się ujawniła w tym momencie dziejowym. Po II wojnie światowej Europa 
stała się synonimem pokoju i pojednania. Zmiany polityczne w Europie, które 
nastąpiły po 1989 r., otworzyły nowy rozdział w jej historii i zarazem potrzebę 
przemyślenia na nowo koncepcji państwa narodowego, jego granic w odniesie-
niu do idei i rzeczywistości zjednoczonej Europy. Niemiecki kardynał podkre-
śla w 1992 roku, że Europa nie może zostać zredukowana jedynie do wymiaru 
gospodarczo-ekonomicznej wspólnoty, gdyż prowadziłoby to do spłaszczenia 
życia duchowego i dominacji mentalności rynkowej49. Jest ona w stanie wysłać 
w świat wystarczająco mocny sygnał o konieczności zmiany kierunku. Prawa 
gospodarcze są wynikiem ludzkiej umowy, dlatego też mogą, a wręcz powin-
ny zostać zmienione. Świadectwo chrześcijańskie stoi tu przed swoją epokową 
szansą. Aktualny rozwój sytuacji europejskiej jedynie potwierdza słuszność Rat-
zingerowskiej diagnozy.

go domu. Obietnica Boga porusza się na płaszczyźnie metanoi, nawrócenia, wzbogacenia bycia 
przez Boga. Jednak wiara, nadzieja i miłość, ludzkie formy realizacji Bożej obietnicy, uskrzydlają 
zarówno wytworzenie nowej, solidarnej racjonalności, odpowiadających jej form życia i instytu-
cji, podobnie jak umożliwiają one krytyczno-zdystansowane i pojednane przejęcie własnej historii 
w spojrzeniu w przyszłość” (P. Hünermann, Der fremde Gott – Verheißung für das europäische 
Haus, s. 217).

49 Por. J. Ratzinger, Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage der Kirche und 
der Welt, s. 82-93.
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6. ODWAGA W ZMAGANIACH O NOWE OBLICZE  
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPY

Kardynał Joseph Ratzinger stara się ustalić tożsamość Europy w czasach 
wielkich przełomów50. Ojcowie europejskiego zjednoczenia: Adenauer, Schu-
mann, de Gasperi, byli przekonani, że wspólną platformą będzie tradycja chrześ-
cijańska, jako że to właśnie ona uformowała kulturowo nasz kontynent. Okazało 
się jednak, że początkowy entuzjazm w tym względzie szybko przeminął, zaś 
europejskie zjednoczenie ograniczyło się zasadniczo do aspektów gospodarczo-
-ekonomicznych. Rozwój ostatnich lat wykazał jednak niezbicie, że bez zacho-
wania podstawowych wartości duchowych nie będzie możliwe zbudowanie 
trwałego porozumienia europejskiego: „Wzrost przemocy, ucieczka w narkoty-
ki, narastająca korupcja pozwalają nam wszystkim odczuć, że upadek warto-
ści ma również materialne skutki i że konieczne są działania zapobiegawcze”51 . 
Z tej racji kardynał Ratzinger opowiada się za przestrzeganiem ludzkiej godności 
i praw człowieka w prawodawstwie państw europejskich, za obroną małżeństwa 
i rodziny w klasycznym kształcie, a także za poszanowaniem religii w postaci 
szacunku dla świętości52. Racjonalność jest z pewnością cechą charakterystycz-
ną europejskiego ducha. Wyrosła w Europie forma racjonalności także dziś wy-
wiera wpływ na kształt życia na innych kontynentach. Sama jednak racjonal-
ność, jeśli oddzieli się ją od jej korzeni, zaś możność działania uczyni jedyną 
miarą swojego sukcesu, może stać się niszczycielska. Potrzeba więc ponownego 
powiązania racjonalności z naturą i historią. W przeciwnym razie Europa okaże 
się pozbawioną swoich korzeni, skazaną na zagładę rzeczywistością53 .

Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że europejskie oświecenie, w imię 
dominacji rozumu, z całą mocą zanegowało sens religii. Okazuje się jednak pa-
radoksalnie, że to właśnie ona może stać się skutecznym środkiem przywrócenia 
społecznego pokoju i sprawiedliwości. Przed Kościołem stoi zadanie budzenia 
siły sumień, wychowywania do wrażliwości na dobro, piękno i prawdę. Żaden 
państwowy system socjalny nie jest w stanie zastąpić spontanicznych i zor-
ganizowanych form miłości chrześcijańskiej. Dziś i w przyszłości pozostaną 
strefy niepokoju, w których Kościół musi dawać siłę przeżycia poprzez budze-
nie woli pojednania i przebaczenia. Warunkiem pokoju jest przede wszystkim 
zdolność mądrego przebaczenia i pojednania, uświadamiając, że prawdziwy 

50 Por. tenże, Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft bestehen 
 s. 84-88.90.

51 Por. tamże, s. 84. M. Pera mówi nawet o paraliżu Zachodu (por. M. Pera, J. Ratzinger, Ohne 
Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, s. 16-20).

52 Por. tamże, s. 93-97.
53 Por. tamże, s. 44-49.



 ZMAGANIA O TOŻSAMOŚĆ I CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DUCHA EUROPY 227

pokój i prawdziwe przebaczenie może dać wyłącznie Bóg54. Kościół zdaje so-
bie sprawę z tego, że pokój nie może być narzucony siłą, z zewnątrz, ale jest 
dziełem ludzkiej wolności poszukującej dobra. Przedstawiciele chrześcijańskiej 
wspólnoty wierzących nie mogą stać się odmianą politycznych działaczy poko-
jowych, niepozbawione pułapek jest też przeprowadzenie planowanego w swo-
im czasie „soboru pokoju”, rodzaju światowej unii religii na rzecz pokoju na 
świecie. Boga, w którego się wierzy, nie można bowiem uczynić „środkiem” 
do osiągnięcia wyższych celów. Tak osiągnięty pokój mógłby przekształcić się 
w totalitaryzm „jedynego słusznego” sposobu myślenia bądź też w wojnę o za-
sięgu ogólnoświatowym. Spełniając swoją posługę miłości, Kościół najpełniej 
służy budowaniu pokoju55 .

Patrząc na współczesną Europę, kardynał Joseph Ratzinger wypowiada sta-
rą i znaną prawdę, która nie straciła i nigdy nie straci na znaczeniu: w sytuacji 
szybkich przemian w Europie, na przełomie tysiącleci, Kościół powinien być 
sobą. Nie może on stać się zwykłym narzędziem moralizowania społeczeństwa, 
jak może życzyłoby sobie tego liberalne państwo, podobnie też jego istnienia 
nie mogą tłumaczyć li tylko prowadzone przezeń dzieła socjalne, tak jak nie 
może pozwolić na to, aby jego rolę ograniczyć jedynie do roli karetki zbierającej 
ofiary liberalnej gospodarki. Im bardziej Kościół chciałby realizować wyłącznie 
dzieła społeczne, stać się rodzajem instytutu postępu społecznego, tym bardziej 
jest on skazany w tej dziedzinie na porażkę, gdyż nie jest to jego pierwszym 
i naczelnym zadaniem. Kościół nie broni się przed odpowiedzialnością za spo-
łeczeństwo, owszem, powinien ją podejmować w wieloraki i możliwy dla siebie 
sposób, lecz nie wolno mu zapomnieć o tym, że przede wszystkim ma ukazywać 
to, co boskie oraz wynikające z tego prawidła moralne. W ten sposób tworzy się 
przestrzeń wolności, w której łączą się ze sobą i wzajemnie przenikają rozum, 
wola i uczucia. Kościół, choć wcielony w świat, jest bowiem nade wszystko rze-
czywistością duchową. W europejskiej rzeczywistości, ale nie tylko, ma uczyć 
i urzeczywistniać zdolność miłości56 .

7. ZAKOŃCZENIE

Ostatnie kilka lat to dla Europy w jej obecnym kształcie czas gwałtownych 
przemian, zachodzących prawie we wszystkich dziedzinach życia: polityczne-

54 Por. H. Schlier, Der Geist und die Kirche, Freiburg/Br.: Herder 1980, s. 117-133.
55 Por. J. Ratzinger, Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage der Kirche und 

der Welt, s. 39-44.
56 Por. tamże, s. 125-127.
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go, społecznego, religijnego czy gospodarczego. Wydawać by się mogło, że 
kiedy islam stoi ante portas starzejącej się, sytej Europy, spętanej polityczną 
poprawnością, niechętnie nastawionej do przybyszy burzących jej dotychcza-
sowy, często – niestety – okupiony przemocą (wystarczy sięgnąć choćby do 
bolesnego problemu kolonializmu uprawianego jeszcze do połowy XX wieku 
przez europejskie potęgi) spokój, to wydawać by się mogło, że nie czas teraz 
na teoretyczne rozważania, a potrzeba czynu, doraźnego działania mającego na 
celu rozwiązanie zaistniałych trudności. Nic bardziej błędnego. Myśl kardyna-
ła Josepha Ratzingera/Benedykta XVI dotycząca duchowej tożsamości Europy 
nabiera właśnie w obecnym czasie szczególnego znaczenia – w swoim najgłęb-
szym wymiarze jak najbardziej praktycznego, egzystencjalnego. Okazuje się bo-
wiem, że jego wołanie o powrót naszego kontynentu do swoich chrześcijańskich 
korzeni i tradycji, współbrzmiące z myślą świętego papieża Jana Pawła II, nie 
jest li tylko pobożnym życzeniem następców świętego Piotra na urzędzie bi-
skupa Rzymu, lecz nabiera dramatycznej aktualności w dobie, w której rozegra 
się kwestia przyszłości Europy jako takiej. Tym bardziej warto sięgać do głębi 
refleksji kardynała Josepha Ratzingera nad Europą i jej przyszłością, która może 
być jedynie chrześcijańska – albo Europa jako taka przestanie istnieć w swojej 
dotychczasowej postaci, stając się przestrzenią życia dla innej wiary i kultury, 
spychając chrześcijaństwo do tragicznej diaspory.

Zmagania o tożsamość i chrześcijańskiego ducha Europy.  
Refleksje na kanwie myśli kardynała Josepha Ratzingera/Benedykta XVI  

o historii i przyszłości naszego kontynentu 
 

Streszczenie

Niemiecki kardynał Joseph Ratzinger, później papież Benedykt XVI, należy do 
najwybitniejszych teologów katolickich XX i XXI wieku. Główną dziedziną jego 
teologicznej aktywności jest teologia fundamentalna, którą pojmuje on jako płasz-
czyznę szeroko pojętego dialogu o wiarygodności chrześcijaństwa we współczesnym 
świecie. Niniejszy artykuł podejmuje próbę analizy poglądów Josepha Ratzingera/
Benedykta XVI dotyczących chrześcijańskiej tożsamości Europy. Poszczególne za-
gadnienia tego opracowania są następujące: Europa jako zjawisko kulturowej inter-
akcji; prawo do miejsca chrześcijaństwa w Europie jutra; europejski kryzys wartości; 
europejski homo oeconomicus a Ewangelia; pożegnać dawny eurocentryzm; odwaga 
w zmaganiach nowe oblicze chrześcijańskiej Europy. W zakończeniu autor wskazuje 
na aktualność myśli Josepha Ratzingera / Benedykta XVI na temat przyszłości Eu-
ropy w kontekście bieżących przemian w Unii Europejskiej i kryzysu migracyjnego.

Słowa kluczowe:  Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, Europa, historia, kultura, 
wartości, chrześcijaństwo, przyszłość.
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The struggle for identity and the Christian spirit of Europe.  
Reflections on the basis of Cardinal Joseph Ratzinger’s/Benedict XVI’s  

thoughts on history and the future of our continent 
 

Summary

German Cardinal Joseph Ratzinger, later Pope Benedict XVI, is one of the great-
est Catholic theologians of the 20th and 21st century. The main field of his theological 
activity is fundamental theology, which is perceived by him as the area of a broadly 
understood dialogue on the credibility of Christianity in the modern world. This arti-
cle attempts to analyze the views of Joseph Ratzinger/Benedict XVI on the Christian 
identity of Europe. The various issues of this study are as follows: Europe as a phe-
nomenon of cultural interaction; Right to the place of Christianity in the Europe of 
tomorrow; European crisis of values; European Homo oeconomicus and the Gospel; 
Dismissing former Eurocentrism; Courage in the struggles of the new face of Chris-
tian Europe. In the conclusion the author emphasizes validity of Joseph Ratzinger’s/
Benedict XVI’s thoughts on the future of Europe in the context of the ongoing chang-
es in the European Union and the migration crisis.

Key words:  Joseph Ratzinger, Benedict XVI, Europe, history, culture, values, 
christianity, future.

Tauziehen um die Identität und den christlichen Geist von Europa. 
Reflexion anhand der Ausführungen von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.  

über Geschichte und Zukunft unseres Kontinents 
 

Zusammenfassung

Der deutsche Kardinal Joseph Ratzinger, später Papst Benedikt XVI., gehört 
zu den herausragendsten katholischen Theologen des 20. und 21. Jahrhunderts. Der 
wichtigste Bereich seiner theologischen Aktivität ist die Fundamentaltheologie, die er 
als die Plattform eines breitgefächerten Dialogs über die Glaubwürdigkeit des Chris-
tentums in der heutigen Welt versteht. Der vorliegende Artikel stellt ein Versuch der 
Analyse des Gedankenguts von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. bezüglich der christ-
lichen Identität Europas dar. Die einzelnen Fragen des Artikels sind folgende: Europa 
als ein Ereignis der kulturellen Interaktion; Daseinsrecht des Christentums im Europa 
von morgen; europäische Krise der Werte, europäischer homo oeconomicus und das 
Evangelium; Abschied vom alten Eurozentrismus; Mut im Tauziehen um ein neues 
Gesicht des christlichen Europas. Zum Schluss verweist der Autor auf die Aktualität 
des Gedankenguts von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI, über die Zukunft von Europa 
im Kontext der gegenwärtigen Umwälzungen in der Europäischen Union und der 
Migrationskrise. 

Schlüsselworte:  Joseph Ratzinger, Benedikt XVI, Europa, Geschichte, Kultur, 
Werte, Christentum, Zukunft. 
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OF JOSEPH RATZINGER’S UNDERSTANDING OF EUROPE1

INTRODUCTION

Benedict XVI’s Europe Today and Tomorrow2 charts the formation and his-
tory of Europe around a mission to reign as a sacred duty, manifested first in 
the reign of Charlemagne and in the idea of a Holy Roman Empire, and then 
transposed through many schisms, wars, divisions and crises into the duty to in-
sist on respect for Human Dignity. Benedict XVI thinks this mission to reign as 
a sacred duty is Christian in origin and that its transformation into an insistence 
on respect for Human Dignity also is. It is Ratzinger’s concern, as he charts the 
history of Europe, that we would be able on the one hand to face the future of 
Europe without loss of identity and on the other distinguish between what is 
oppressive and what is life giving in European culture3 .

If Ratzinger is right that the mission to reign as a sacred duty translates into 
a mission to respect and protect Human Dignity by a process of concentrating 
on the essential, the two are essentially linked. If, moreover, the fundamental 

1 An earlier version of this paper was given at the Wroclaw International Conference Edyta 
Stein 2016: Europe and its Identity, Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw, Department of Hu-
manities and Social Sciences University of Wroclaw and Society of Edith Stein in Wroclaw, Edith 
Stein Haus, 15 October 2016. A German version of that paper is submitted for publication in the Ger-
man section of the proceedings of this conference, edited by Jerzy Machnacz. This present version 
has been restructured and expanded significantly by taking account of a more extensive selection of 
J. Ratzinger’s works. It consequently comes to an adjusted conclusion.

2 J. Ratzinger, Europe Today and Tomorrow, San Francisco: Ignatius Press 2007, translated 
from the Italian original Europa: I suoi fondamenti oggi e domani, Cinisello Balsamo (Milan): 
Edizioni San Paolo 2004, second ed. 2005. As the book is written before Ratzinger became Pope but 
translated and published after, I shall refer to the book’s author intermittently as Joseph Ratzinger 
and Pope Benedict XVI. 

3 This is a theme that is prominent already in J. Ratzinger, Wendezeit für Europa? Diagnosen 
und Prognosen zur Lage von Kirche und Welt, Einsiedeln-Freiburg: Johannes Verlag 1991.
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value of Human Dignity is objective, a priori and therefore eternal (not in its 
realisation, but in its essential being, as Stein will tell us), then the mission to 
reign for the sake of Human Dignity is rooted in a realm that does not pass, as 
also Ratzinger asserts, in the fundamental value of Human Dignity. This anchor-
age would mean that it would not be rational for us to renounce the attempt to 
pursue the mission for fear of losing our identity, since the identity results from 
the pursuit of the mission in whatever way it turns out to be possible. 

I shall argue here that we on this account of Europe can envisage Europe’s 
unfolding into the future while at the same time accept the possibility of a pro-
gressive absorption of less essential aspects of its cultural identity into a plurality 
of ethnic, religious and secular cultures. We can do this if we consider the letting 
go of non-essential aspects of the mission to reign for the sake of Human Digni-
ty as a concentration on it. As the idea of Human Dignity moreover constitutes 
a criterion for distinguishing between what is good and what is not in European 
culture, the concentration on the mission is simultaneously a strategy for internal 
renewal. I shall argue with Stein that such a mission to reign for the sake of Hu-
man Dignity has a community creating function that can explain the formation 
of Europe as well as its role in the world. 

In what follows, I shall first give an account of Ratzinger’s history of Europe 
(1). I shall then concentrate on the mission at the heart of it according to Ratzing-
er, and explain why, in Stein’s view, such a mission would be particularly suited 
for shaping a people and a continent (2). Finally, I shall discuss Ratzinger’s un-
derstanding of Human Dignity in the light of Stein’s understanding of values (3).

1. RATZINGER’S HISTORY OF EUROPE

Europe, according to Ratzinger, is ‘a geographical concept only in a way 
that is entirely secondary. It is not a continent that can be comprehended neatly 
in geographical terms; rather it is a cultural and historical concept’4. Ratzinger 
understands this concept to be comprehensible only within the context of the 
global challenges of our time and insists that its purpose is to sharpen our vision 
of what is helpful and what is harmful5. He proposes a concept that, like that of 
the nation, captures something spiritual involved with a group of people and 
with a landscape, a concept of political geography. It is, of course, a concept with 
which we are all familiar, whether within or outside of Europe.

4 J. Ratzinger, Europe Today and Tomorrow, p. 11.
5 Ibid., p. 7-8.
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Ratzinger traces this concept’s history from Herodotus (484-425 BC) who 
claimed that ‘Asia, with all the various tribes of barbarians that inhabit it, is re-
garded by the Persians as their own; but Europe and the Greek race they look on 
as distinct and separate’6. In this statement ‘the boundaries of Europe itself are 
not specified, but it is clear that lands which today are the nucleus of modern Eu-
rope lay entirely outside of the area considered by the ancient historian. Indeed, 
with the establishment of the Hellenic states and the Roman Empire, a continent 
had been formed that became the basis for later Europe, although it displayed 
entirely different boundaries: these were the lands surrounding the Mediterra-
nean, which by virtue of their cultural ties, by dint of trade and commerce, and 
by reason of their common political system formed altogether a true and proper 
continent. Only the triumphant advance of Islam in the seventh and eighth Cen-
tury drew a boundary across the Mediterranean and, so to speak, cut it in half, so 
that all that had been one continent until then was thenceforward subdivided into 
three continents: Asia, Africa and Europe’7 .

As the southern borders moved north through the Muslim conquests, Europe 
saw a vigorous growth towards the north, including lands that from now on 
became heartlands: Gaul, Germany and Britain, extending further into Scan-
dinavia. The continuity despite the displacement was ‘assured by a theological 
interpretation of history: in connection with the Book of Daniel, the Roman Em-
pire – renewed and transformed by the Christian faith – was considered to be the 
final and permanent reign in the history of the world in general, and therefore 
the association of peoples and states that was taking shape was defined as the 
permanent Sacrum Imperium Romanum. This process of a new historical and 
cultural definition was completed quite deliberately during the reign of Charle-
magne, and here the ancient name of Europe emerged once again, in a significant 
variation: this term was now used precisely to designate the kingdom of Char-
lemagne, and it expressed simultaneously the awareness of the novelty and the 
continuity with which the new association of states presented itself as the polit-
ical power in charge of the future. In charge of the future because it considered 
itself to be in continuity with the history of the world thus far and ultimately to 
be rooted in what lasts forever. Expressed in the self-understanding that was de-
veloping in this way was an awareness of being definitive and at the same time 
an awareness of having a mission’8 .

Ratzinger continues to trace the history of Europe by including its ‘second 
root’, the non-western part of Europe, arising from the Byzantine Empire and 
stretching as far as Siberia. He sees interestingly Siberia as the first colony of 
Europe, i.e. as the first territory outside of Europe, which, although populated by 

6 Ibid., p. 12.
7 Ibid.
8 Ibid., p. 13-14.
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Europeans, nevertheless is not having a status as a subject of history or indeed 
as a part of Europe. This concept of an outreach of the mission into lands out-
side the domain of active sovereignty came to represent a type of outreach that 
was to be repeated. Other colonies followed, after the Reformation had drawn 
a different kind of boundary across Western Europe, and eventually the United 
States formed itself into an independent historical subject now facing Europe. 
Becoming independent also was a pattern followed by many other former colo-
nies, although not by Siberia so far.    

Against the backdrop of national states forming the one definitive sover-
eignty issuing from the one sacred mission to reign lost currency. ‘The dramatic 
consequences of this are evident in the fact that the great European nations con-
sidered themselves entrusted with a universal mission, which necessarily led to 
conflicts among them, the deadly impact of which we have painfully experienced 
in the century that just ended’9. The pluralisation of the one mission led to each 
nation state pursuing the mission on its own. Its by-product was a competition 
for sovereignty and therefore war. 

Ratzinger identifies a totalitarian impulse operative within or alongside the 
sacred duty to reign as this latter was interpreted by Emperors and Popes. This 
impulse ‘always remained alive’ in the East and the West alike10. It is possibly 
present in the impulse to reign as such: Ratzinger seems to consider it as a com-
petitor to it, one opposed to it by the fact that it is not rendered sacred by its 
intention to protect Human Dignity11. It may be that the competition with this 
unholy impulse, with power as such, is the main factor to challenge our identity 
presently and in general. This impulse might ‘win’ in the sense of dominating 
the lands hitherto referred to as Europe, and it possibly could do so by promoting 
misconceptions of the idea of Human Dignity. The mission to rule for the sake 
of Human Dignity is not susceptible to be lost, however, as it is rooted in a realm 
that does not pass. As such, it lies open to move anyone susceptible to feel the 
motivating power of the value and willing to act accordingly by making it to be 
the point of their exercise of power.

Ratzinger identifies this mission as Christian in origin, and indeed sees the 
factual development of Christianity as the reason why the mission took root in 

9 Ibid., p. 21-22.
10 Ibid., p. 17.
11 In Wendezeit für Europa? (p. 95) Ratzinger claims that if the state is not based on justice, 

it regresses to be a band of robbers. Whether Ratzinger upholds this normative concept of the state 
in Europe Today and Tomorrow is unclear. That the basis for a politics in accordance with Human 
Dignity is justice (Wendezeit für Europa?, p. 99) and that thus the claim to rule in accordance with 
Human Dignity certainly does allow for the state to form, based on justice, is clear already from 
Wendezeit für Europa?. Stein does not have a normative concept of the state; to her, a state can exist 
as totalitarian. As it as such has negative value, the state does not itself have a value. It is possible 
that the Ratzinger of Europe Today and Tomorrow would tend to agree with her. 
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the lands we today call Europe. The mission is in what it accomplishes similar to 
the a-historical idea of a society ruled by law, presented by Habermas as relying 
on the principle of Human Dignity12. However, it is not identical to it, in that the 
mission to reign for the sake of Human Dignity comes both with the motivating 
power of the value of Human Dignity and with the express calling or task to 
provide leadership for the sake of it by an authority mostly understood to be 
transcendent. The mission thus is the task of establishing and re-establishing the 
reign of a principle, whereas the constitutional state of law, however supported 
by procedures and democracy, does not by itself have the power to regenerate 
and renew itself whenever the constitution and democracy becomes compro-
mised by the pursuit of power. 

In his debate with Habermas Ratzinger speaks of two cultures of the West, 
which he refers to as the Christian faith and secular rationality13. Ratzinger’s 
identification of the sacred mission to reign with the task to rule for the sake 
of Human Dignity stands in some contrast with this. In Europe Today and To-
morrow, he sees in Christianity the driving force and in the secular state of law 
a by-product, or indeed a result. Whether referred to as a relationship of comple-
mentarity or polarity the recognition of distinct legitimate spheres for religion 
and a secular state is characteristic of the culturally Christian sphere of the West-
ern world. 

If seen in the light of the idea that the mutual interaction between Greek 
thought and Judaism prepared the event of Christianity as the Christians ex-
pressed their central belief through the Greek language and presented the Messi-
ah as the Logos, it may be possible to see the re-separation of secular rationality 
and Christianity as something that occurred with the Enlightenment14. However, 
for the formative years of Europe, the traditions were not distinct, and thus ‘this 
inner rapprochement between Biblical faith and Greek philosophical enquiry 
was an event of decisive importance not only from the standpoint of the history 
of religions, but also from that of World history – it is an event which concerns 
us even today. Given this convergence, it is not surprising that Christianity, de-
spite its origins and some significant developments in the East, finally took on 
its historically decisive character in Europe. We can also express this the other 

12 See J. Habermas, J. Ratzinger, The Dialectics of Secularisation. On Reason and Religion, ed. 
F. Schuller, transl. B. McNeill, C.R.V., San Francisco: Ignatius Press 2006.

13 Ibid., p. 75.
14 In his Regensburg address (September 12, 2006) Benedict XVI says: „The encounter be-

tween the Biblical message and Greek thought did not happen by chance. The vision of Saint Paul, 
who saw the roads to Asia barred and in a dream saw a Macedonian man plead with him: «Come 
over to Macedonia and help us!» (cf. Acts 16.6-10 [8]) – this vision can be interpreted as a «dis-
tillation» of the intrinsic necessity of a rapprochement between biblical faith and Greek enquiry”. 
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_
spe_20060912_university-regensburg.html, p. 3 of 8.
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way around: this convergence, with the subsequent addition of the Roman her-
itage, created Europe and remains the foundation of what can rightly be called 
Europe’15 . 

2. HOW A MISSION TO REIGN CAN SHAPE A CONTINENT

Ratzinger’s account of the formation and history of Europe fits well with 
Edith Stein’s analysis of the state as a social reality16. Europe is not, of course, 
quite, or yet, a ‘state’ in the sense of ruling out ‘national’ sovereignty, although 
some complain that it is in fact a super state, and that it does precisely overrule 
national sovereignty. What we can see today, and maybe could see since the 
formation of Europe, is both a competition between and a co-ordination of sov-
ereignties in Europe, in a way that is both preparative for integrating them in the 
higher sovereignty of Europe and allowing for the possibility that Europe can 
fall apart along ethnic or religious fault lines.

Stein regards the state as: 
1. incorporating a community; 
2. being sovereign by the making of positive law, and 
3. existing in a global context as a subject of history17 .
Both Europe and its member states can be said to have these characteristics, 

depending on where one recognises the sovereignty to lie as regards particular 
matters, and thus both can be recognised as states in so far as they are sovereign18 . 

15 Ibid., p. 4 of 8 [10]).
16 E. Stein, An Investigation Concerning the State, ed. and transl. M. Sawicki, (Collected Works 

of Edith Stein vol. X) Washington D.C.: ICS Publications 2006. Translated from Eine Untersuchung 
über den Staat, now critically edited by I. Riedel-Spangenberger and published in Edith Steins Ge-
samtwerke, Bd. 7, Freiburg im Bresgau: Herder, 2006. For the various types of social formation see 
also E. Stein, Philosophy of Psychology and the Humanities, ed. M. Sawicki, transl. M. C. Baseh-
eart, M. Sawicki, (Collected Works of Edith Stein vol. VII) Washington D.C.: ICS Publications 2000. 
Translated from Beiträge zur philosophschen Begründung der Psychologie und der Geisteswissen-
schaften, now critically edited by B. Beckmann-Zöller and published in Edith Steins Gesamtwerke, 
Bd. 6, Freiburg im Bresgau: Herder 2010. Please also see M. Lebech: „Study Guide to Edith Stein’s 
Philosophy of Psychology and the Humanities” in Yearbook of the Irish Philosophical Society 2004, 
ed. M. Lebech, Maynooth: NUI 2004, p. 40-76. To be reprinted in a revised and expanded version 
by ICS Publications. 

17 An Investigation Concerning the State, I, §1, §2, §3 and II, §5.
18 The United States of America display a similar structure: the individual states are sovereign 

in some limited matters, whereas the federal government is in others. The member states in Europe 
have retained not only a much larger cultural diversity, but also a more significant autonomy than is 
the case in the United States of America. 
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A state, for Stein, is a ‘sovereignty’ in that it legislates, and in that it is constitut-
ed by its subjects as theirs, either directly or because of their ethnic, cultural or 
religious loyalty to a group, whose state it is. It is thus not essentially bound to 
a specific territory (although it is bound to some territory because of the needs 
of its subjects), but instead to a set of reasons that makes its subjects identify it 
as of importance for them and for others, and/or as legitimate. It depends on the 
subjects’ identification of themselves and of their solidarity with various types 
of people and cultures, whether they consider a state ‘their’ state, and how im-
portant they consider it to be. The subjects can consider themselves and the state 
obliged by principles or values. The state cannot do so by itself, since it knows 
of values only through the people making it up. However, a state may adopt and 
have a constitution that binds it to principles to which the subjects may appeal 
and which forms the basis for its state of law. 

A sovereignty shaped by a sacred mission to reign in order to safeguard 
Human Dignity would seem for most people to be in their interest since such 
a sovereignty would be bound to respect the principle of Human Dignity and 
therefore them. However, the fact that it is a mission adds the dimension that 
someone else in authority over and above the state, whether God or the human 
being itself, recognises the value of Human Dignity and has commissioned ‘us’ 
(and therefore the state) to commit to the realisation of the principle. This aspect 
underlines the responsibility of the subjects for the state, as only their commit-
ment will commit the state through its constitution to respect Human Digni-
ty. Those individuals who consider themselves bound by other human beings, 
even if not by God, can share in this responsibility and maybe even consider it 
a mission. The mission thus underlines the responsibility to God or others over 
and above the state for the commitment to a value He and they also value, and 
which He and they can be counted on to assist in realising. A sovereignty bound 
by such a mission might command considerable support in terms of subjects 
who would find this mission something with which they could identify, and as 
something, they themselves would be prepared to pursue or value and hence at-
tempt to realise by their actions. It is difficult to imagine anything that could be 
more in the interest of all and more legitimate in the view of all, even if it is at 
the same time very demanding19. In so far as this is the ideal sovereignty that in 
fact makes us identify Europe with all its concrete ethnic, religious and cultural 
loyalties, it reaches into the sphere of what does not pass. It might well for this 
reason precisely be destined not to be associated exclusively with a particular 
set of ethnic, religious and cultural loyalties, but to transcend them all. If it is 
not this ideal that makes us identify Europe, but instead geographical, ethnic or 
cultural features not related to this ideal, then Ratzinger’s account of Europe is 

19 The state of law referred to by Habermas as relying on Human Dignity could correspond to 
this. J. Habermas and J. Ratzinger: The Dialectics of Secularisation .
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in need of completion or indeed incorrect. On Ratzinger’s account, however, and 
it is not impossible that most Europeans would agree with him, cultures are or 
can be called European to the exact extent that they are in conformity with this 
mission. However, it may well be unclear to many what exactly Human Dignity 
means and to what it refers. It seems that Ratzinger counts among these, in so 
far as his concept of Human Dignity, as can be seen from the following, is not 
completely clear.

3. RATZINGER’S UNDERSTANDING OF HUMAN DIGNITY  
IN THE LIGHT OF STEIN’S PHENOMENOLOGY OF VALUES

Ratzinger raises the question of: ‘what is capable of keeping alive the in-
trinsic identity of Europe through all the historical metamorphoses. […] to put 
it even more simply: What is there, today and tomorrow, that promises human 
dignity and a life in conformity with it?’20 

If these words are not to be taken as an expression of mere desperation, one 
can interpret them, as I have done so far, to signify the progressively conscious 
identification of the sacred mission to reign with the mission to protect Human 
Dignity (i.e. with the mission to create conditions in which Human Dignity is 
respected). The awareness of the sacred mission would thus include an intrinsic 
but implicit understanding of the idea that the ideal of a sacred reign is for the 
sake of Human Dignity. Such an ideal and mission does represent a promise for 
today and tomorrow. Institutions and customs formed and reformed by attention 
to this ideal are needed to protect Human Dignity concretely, but once the ideal 
is presented, such institutions and customs can be realised by those who are re-
sponsive to it, whoever that might be. 

However, Ratzinger also claims that ‘Faith in God the Creator is the surest 
guarantee of man’s dignity’21. By this he cannot really mean that our faith in 
Christ would or could guarantee the ideal existence of the value of Human Dig-
nity, in so far as it as a value as such resides in a realm beyond our valuation, 
a ‘realm that does not pass’22. God is himself the only possible guarantee of the 

20 J. Ratzinger, Europe Today and Tomorrow, p. 26.
21 Ibid., p. 43.
22 J. Ratzinger, Wendezeit für Europa?, p. 108: „Gerade nach dem ungeheuren Missbrauch des 

Rechtspositivismus im Führerrecht des Dritten Reiches, in dem Unrecht Gesetz geworden und der 
Staat zur Rauberbande degradiert worden war, war man sich bewusst, dass jede Rechtsetzung auf 
Werte gegründet sein muss, die sich unserer Manipulation entziehen. Deren unbedingte Achtung 
gibt erst der Freiheit des Entscheidens ihre Würde und ihrern tragenden Grund. Deshalb weiss das 
Grundgesetz auch um die Grenzen des Mehrheitsprinzips. Und es weiss, dass diese Unantastbarkeit 
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essential being of values such as Human Dignity, in so far as they can be likened 
to Ideas present in Him, in the Logos, before the beginning of the world. 

As a value, however, Human Dignity is in need of realisation in the world, 
i.e. it is in need of being realised (i.e. valued and acted upon) by human beings, 
without which it will remain ideal, and not inform human relationships. Human 
beings need to respect Human Dignity in order to guarantee its realisation by 
them: God cannot do that for us, because it is precisely in respecting it that we 
realise it. 

It is possible that faith in the Creator, as far as it involves appreciation for the 
value of human beings as it clearly does in the case of the Christian faith, goes 
some way to encourage the realisation of the value of Human Dignity by us. It 
does not guarantee this realisation, however, as is all too evident from believ-
ers in the Creator or indeed Christians engaged in activities that do not respect 
Human Dignity. The totalitarian tendency can take root because we cannot guar-
antee the value response of others, and, realistically, even of ourselves, sinners 
as we are. Believing God has commissioned us to reign for the sake of Human 
Dignity, however, allows us to know that God is interested in the realisation of 
Human Dignity and that He therefore will help us to realise it. To accept the 
mission from Him makes it meaningful to implore Him for His assistance for 
the task.

If we cannot guarantee our prioritisation of Human Dignity, it is because we 
are also enamoured of other values. Such values as progress, science and free-
dom present challenges to Human Dignity23, in that they might be preferred to 
Human Dignity in practise and not only in theory. Whether we do this is in our 
hands to the extent that we can convince ourselves and others. It is possible to 
be distracted from this task by manipulations of the concept of Human Dignity, 
presenting it to us, for example, as a meaningless concept.

When Ratzinger says that ‘The inviolable nature of human dignity ought to 
become the fundamental untouchable pillar of ethical regulations’24, one could 
regard it as an attempt to exorcize distorted expressions of the idea, and to for-
mulate Human Dignity in a way that is not subject to demagogical manipula-
tions. Human Dignity, as far as it is a dignity, means that it is first among values 
(i.e. that it has other values following on from it) and that it therefore should 
be preferred to these other values following from it precisely because they do 
follow from it. By saying that Human Dignity ‘ought’ to be a pillar of ethical 
regulations, Ratzinger probably means that it ought to function as the basic prin-
ciple of inter-human relationships, because it is highest among values by virtue 

von Werten, die allein die Unantastbarkeit der Würde des Menschen und so seine Freiheit schützt, 
darauf gründet, dass es diese Werte wirklich gibt und das wir vor ihnen Verantwortung tragen“.

23 J. Ratzinger, Europe Today and Tomorrow, p. 62-63.
24 Ibid., p. 42.
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of it being a dignity. What he therefore insists on with this statement is that Hu-
man Dignity ought to be respected for what it is: a fundamental value entitling 
human beings to respect as such, a fundamental value motivating human beings 
to respect each other25 .

When Ratzinger further says: ‘The inviolability of human dignity means also 
that this dignity is valid for everyone, that it has a human face and belongs bio-
logically to the human race’26, he reiterates that Human Dignity means the dignity 
that pertains to human beings as such (and therefore belongs to the human race 
as such). That dignity belongs ‘biologically’ probably is intended to mean that it 
pertains to each individual belonging to the biological species of human beings. 
As a fundamental value, of course, dignity is not biological and cannot belong 
‘biologically’, since it belongs to the realm of the spirit as a motivating power 
characteristic of, or pertaining to, meaningful entities, in this case human beings.

Ratzinger seems to indicate as much when he states that ‘There are […] 
self-subsistent values that flow from the essence of what it is to be a man’27 . 
I have argued elsewhere, using Stein’s account of values and her phenomenology 
in general, that Human Dignity refers to the judgement, implicitly accomplished 
in the expression, that human beings have dignity as such28. On this account, 
Stein, like Ratzinger, would regard Human Dignity to pertain to the essence of 
the human being, i.e. as the fundamental value of the human being, which ought 
to be recognised as such.

However, when Ratzinger goes on to say that Human Dignity ‘vanishes’ 
when man is ‘produced’29, then it seems to me that he underestimates the ideal 
existence of the value and therefore is led to think it goes away when it is not 
respected. That, of course, is not the case, if you understand values as Stein 
does, namely as objective or ideal motivating powers, which are not dependent 
on us for their motivating power, although they are dependent on us for their 
realisation. The objective ideality of the value is something Ratzinger does seem 
to be aware of when he locates the sacred mission to respect Human Dignity in 
a realm beyond time. He also explicitly talks about the real existence of values 
(in particular of the value of Human Dignity) before which we have responsibil-
ity and which establishes them as beyond our attempts at manipulation30. What 
is compromised when Human Dignity is not respected is the respect due to it, 
a respect that might well be incompatible with manipulation, and with bringing 
the human being into existence in conditions of manipulation. 

25 M. Lebech, On the Problem of Human Dignity. A Hermeneutical and Phenomenological 
Investigation, Würzburg: Königshausen und Neumann 2009. 

26 J. Ratzinger, Europe Today and Tomorrow, p. 42.
27 Ibid., p. 71.
28 M. Lebech, On the Problem of Human Dignity, Part III.
29 J. Ratzinger, Europe Today and Tomorrow, p. 94.
30 J. Ratzinger, Wendezeit für Europa?, p. 108-109.



 EUROPE AND HUMAN DIGNITY 243

When Human Dignity is compromised, i.e. when it is not respected as a dig-
nity and instead subordinated to other values, the compromise, apart from re-
sulting in allowing physical or psychological destruction of the person not being 
respected, also affects the character of the one who violates Human Dignity. 
From here it contaminates the culture both by contagion and by providing a bad 
example and precedent. The suffering of the one whose dignity was violated, in 
contrast, itself testifies to the fundamental value of Human Dignity (ecce homo!). 
Far from preventing the value from motivating others, the ideal will continue to 
call and motivate whoever open him or herself to its motivating power, also 
when it meets them from the person whose dignity has been violated. What can 
and does prevent others being motivated is on the one hand contagion (operating 
unconsciously) and on the other peer pressure (operating through fear). It is the 
ideality of the fundamental value of human beings entitling them to respect that 
accounts for the fact that we cannot call Human Dignity a European idea, except 
in the sense that Europeans also have had it.

We cannot either claim it to be a Christian idea in the sense that it should rely 
on Christian doctrine or faith to be adequately conceptualised. It is possible that 
the Christian culture sociologically favours its being adequately conceptualised 
and respected. To establish this would be a matter of an empirical investigation, 
which would be very difficult to accomplish, the results of which would almost 
certainly be very controversial. That they would be controversial testifies to the 
fact that most people, whether Christian or not, owns the idea of Human Dignity 
as the moral standard that underpins the Human Rights tradition. None of these 
people are likely to be separated from the idea willingly.

However, Ratzinger wants to go deeper still. He wants to claim that faith 
in the Creator itself is more worthy of the human being than having no faith. 
That believing that the world comes from creative reason is more reasonable 
and more in accord with Human Dignity than the contrary. ‘Die grundlegende 
Alternative, vor die uns der Gang der Neuzeit stellt, besteht in der Frage: Steht 
am Anfang aller Dinge das Unvernunftige, ist die Unvernunft der eigentliche 
Ursprung der Welt, oder kommt sie aus der schöpferischen Vernunft? Glau-
ben heisst, die zweite Alternative ergreifen, und nur sie ist im tiefsten Sinn des 
Wortes „vernünftig“ und menschenwürdig‘31 .

In many ways the modern human being does not dare to believe that it is 
possible to approach truth by our questioning at all. According to Ratzinger, 
however, ‘this false humility denigrates human beings; it makes action blind and 
feeling empty’32. We do need to be certain we can know what is true. Only the 
belief that the world is ordered and knowable, possibly underpinned by faith in 
the Word of God, can ground a claim or a mission to reign for the sake of Human 

31 J. Ratzinger, Wendezeit für Europa?, p. 77. 
32 Ibid., p. 78. My own translation.
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Dignity.33 The one who does not believe in the possibility of knowing principles 
would not come upon the idea of governing in accordance with them, except 
with a view to deceive others, since it is not possible to govern in accordance 
with principles you cannot know. That is why it is so important for Ratzinger to 
emphasise that Europe must export not only its technology and knowhow, but 
also its inner origin and meaning: the knowledge of the Logos as foundation for 
all things, which allows us a view of the true as a measure for the good34 .

Ratzinger thus thinks that ideas, as well as actions, can be in accordance with 
Human Dignity and also be beneath it. He mentions for example the idea that 
the good could not be distinguished from material goods as one that would be 
beneath Human Dignity35. The good, and the common good, when conceived in 
accordance with Human Dignity, is not reducible to material goods: materialism 
is an ideology beneath Human Dignity.

That ideas can be in accordance with Human Dignity or contrary to it, is an 
idea Ratzinger attributes to Robert Spaemann. It is, despite its apparent obvious-
ness, quite an original idea. It explains why the teaching of ideologies such as 
Marxism and Positivism, without respect for their integration with culture and 
religion, can lead to resentment in those taught, as they feel their dignity and that 
which allowed for the deepest and most interior of the personal life of the soul 
has been taken away in the process36. ‘Permissivism’ can have the same effect, 
even when it is merely displayed, as in cinema37 .

Ideas, which do not allow the human being to live in and from its innermost 
being and consequently are not in accordance with Human Dignity, prevent so-
ciety to be in its public and communal aspects a moral society. They institute 
a society in which that which gives the human being dignity and constitutes him 
as such does not count38 .

CONCLUSION

We have seen that Europe, for Ratzinger, is a concept of political geography, 
identified by a mission to reign to protect Human Dignity. We have seen that this 

33 Ibid., p. 85. „Nicht wenige sind der Meinung, dass es lieber umgekehrt hätte gehen sollen, 
dass man Europa hätte befreien müssen vom Christentum und von dem Herrschaftsanspruch, den es 
aus seiner Wahrheitsgewissheit ableitet”. 

34 Ibid., p. 102.
35 Ibid., p. 101.
36 Ibid., p. 117.
37 Ibid., p. 121.
38 Ibid., p. 123.
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mission is rooted in what does not pass and at the same time calls us to realise 
the value of Human Dignity by creating institutions to promote respect for it. 
We have also seen that understanding Human Dignity with Stein to be the fun-
damental value of human beings entitling them to respect, allows us to clarify 
the mission and therefore to distinguish it from what does not pertain to it by 
its essence. Furthermore, that the mission encourages faith in the Creator as an 
attitude in accordance with Human Dignity.

Europa i godność człowieka. 
Steinowska dyskusja a rozumienie Europy u Josepha Ratzingera 

 
Streszczenie

W niniejszym artykule omówiono refleksje Benedykta XVI dotyczące formowa-
nia się i historii Europy w świetle powierzonego człowiekowi zadania panowania, 
które jest nie tylko jego świętym obowiązkiem, ale także podstawą jego godności. 
Analizy dokonano w świetle poglądów Edyty Stein na temat związku między forma-
cją wspólnotową a obiektywnymi wartościami. Po pierwsze, zostały ukazane poglą-
dy Ratzingera na temat rozumienia Europy w wymiarze polityczno-geograficznym. 
Po drugie, omówiono misję formowania Europy w świetle refleksji Ratzingera oraz 
również według sugestii Stein. Misja taka będzie szczególnie odpowiednia dla kształ-
towania ludzi i kontynentu. W trzeciej części omówiono rozumienie godności czło-
wieka Ratzingera w świetle koncepcji wartości autorstwa Stein.

Słowa kluczowe:  godność człowieka, Joseph Ratzinger, Edith Stein, Jürgen 
Habermas, Europa, zadanie panowania.

Europe and Human Dignity.  
A Steinian discussion of Joseph Ratzinger’s understanding of Europe 

 
Summary

This article discusses Benedict the XVI’s charting of the formation and history of 
Europe around a mission to reign as a sacred duty for the sake of Human Dignity in 
the light of Edith Stein’s insights into the relationship between community formation 
and objective values. First, an account of Ratzinger’s understanding of Europe as 
a concept of political geography is given. Secondly is discussed the mission at the 
heart of the formation of Europe according to Ratzinger, and how such a mission 
would, according to Stein, be particularly suited for shaping a people and a continent. 
The third section discusses Ratzinger’s understanding of Human Dignity in the light 
of Stein’s understanding of values.
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Europa und menschliche Würde. 
Eine Steinsche Diskussion mit dem Joseph Ratzingers Verständnis vom Europa 

 
Zusammenfassung

Im Artikel wird eine Darstellung von Entstehung und Geschichte Europas im Zu-
sammenhang mit dem Herrschaftsauftrag unternommen, verstanden als eine heilige 
Pflicht um der menschlichen Würde willen im Lichte der Ausführungen von Edith 
Stein über den Zusammenhang zwischen der Bildung von Gemeinschaft und objek-
tiven Werten. Zuerst wird das Verständnis Ratzingers über Europa als ein Konzept 
der politischen Geographie dargelegt. Im Weiteren wird der Herrschaftsauftrag im 
Zentrum der Entstehung Europas gemäß den Ausführungen von Ratzinger diskutiert 
sowie die Frage, wie ein solcher Auftrag, nach Stein, besonders geeignet sein könnte, 
dem Menschen und dem Kontinent eine Gestalt zu verleihen.  Im dritten Teil wird 
das Ratzingersche Verständnis von der menschlichen Würde im Licht des Steinschen 
Verständnis der Werte dargelegt. 

Schlüsselworte:  menschliche Würde, Joseph Ratzinger, Edith Stein, Jürgen 
Habermas, Europa, Herrschaftsauftrag.
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POSZUKIWANIE PRAWDY DROGĄ ODKRYWANIA BOGA 
W KONTEKŚCIE ŻYCIA EDYTY STEIN

Człowiek poszukuje dobra, jednak nie zawsze łączy to poszukiwanie z praw-
dą. Często pojmuje to dobro w niewłasciwy sposób i odrywa je od prawdy. Inaczej 
rzecz się miała w życiu Edyty Stein, która zawsze łączyła ze sobą te dwie rzeczy-
wistości, co zostało świetnie uchwycone przez projektanta jej pomnika w Kolonii. 
U jego podstawy zapisano bowiem następujące słowa: „Kto szuka prawdy, szuka 
Boga, choćby o tym nawet nie wiedział”. Spróbujmy podjąć naukową refleksję 
na temat prawdy, która była niezwykle istotną wartością w życiu św. Edyty Stein. 
To poszukiwanie prawdy doprowadziło ją do jej znakomitego rozwoju własne-
go człowieczeństwa. 

Człowiek żyjący we współczesnej Europie, bardzo często kieruje się dobrem 
pojmowanym jako osiągnięcie dobrobytu w rzeczywistości ziemskiej. Właści-
wie ta tendencja jest obecna już od dwustu lat, jak słusznie zwrócił na to uwagę 
kard. Joachim Meisner w swej homilii z okazji 70. rocznicy śmierci św. Edyty 
Stein w Auschwitz. Uczynił to w następujących słowach: „[…] Europa stara się, 
by normą postępowania w tym świecie nie było życie wieczne, niebo i Bóg1”. 
Owszem, przywołuje się wartości wieczne, które 

mają uratować człowieka, ale jedynie wówczas, gdy umieści je on w doczesnoś-
ci, pośród ludzi, w społeczeństwie. Postępując w ten sposób w międzyczasie to 
gospodarka stała się odnośnikiem wszystkich wartości wraz ze swym kulturowym 
dziełem Kapitał jako biblią nowego materializmu. To już nie rozróżnienie prawda 
czy nieprawda kierują myśleniem i życiem współczesnych ludzi, ale fakt, czy coś 
się sprzedaje czy nie. Wiara, która się oprze na takich fundamentach, zniszczy 
samą siebie. I jednoznacznie pokazuje to świadectwo życia św. Edyty Stein2 . 

1 J. Maisner, Homilia z okazji 70. rocznicy śmierci św. Edyty Stein w Auschwitz (09.08.2012), 
Edukacja, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, www.cdim.pl (dostęp: 05.08.2014). 

2 Tamże.
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Prawda winna być wyznacznikiem funkcjonowania człowieka w jego życiu 
jednostkowym, jak i w życiu społecznym. Społeczeństwo natomiast winno ba-
zować na prawdzie rzeczywistej, odczytanej przez poszczególne jednostki. 

Tak rozumiana prawda była dla Edyty Stein podstawą bycia człowiekiem. 
To ona swoim życiem ukazywała i ukazuje do dziś drogę, wyjścia z dyktatury 
relatywizmu, prowadzącą do odkrycia prawdziwej godności człowieka.

1. RÓŻNE KONCEPCJE PRAWDY

Dla lepszego zrozumienia dyskursu na temat prawdy, w którym uczestniczy-
ła Edyta Stein, spróbujmy najpierw przywołać jej cztery charakterystyczne dla 
tej kwestii koncepcje: klasyczną, koherencyjną, pragmatyczną i socjologiczną. 
Pierwsza z nich, klasyczna, będąca najstarszą i najistotniejszą, posiada u swej 
podstawy definicję zdroworozsądkową. Chodzi w niej o zgodność sądu, przeko-
nania, twierdzenia z rzeczywistością. W definicji tej na pierwszy plan wybija się 
aspekt istnienia. Coś istnieje bądź nie istnieje. Jeśli umysł stwierdza ten fakt, to 
wówczas mamy do czynienia z prawdą3. Definicja ta określana jest więc mianem 
egzystencjalnej ze względu na charakterystyczny aspekt istnienia. Inni definicję 
tę określają jako korespondencyjną ze względu na to, że istotą prawdy jest zgod-
ność, czyli odniesienie. Autorem takiego sformułowania pojęcia prawdy jest 
żydowski filozof Izaak Ben Salomon. Nie jest jednak ona w swym brzmieniu 
do końca oryginalna, ponieważ jej definicję można odczytać już w pismach Ary-
stotelesa4, którą w swym komentarzu powtórzył w języku łacińskim św. Tomasz 
z Akwinu: „Veritas est adaequatio intellectus et rei, secundum quod intellectus 
dicit esse, quod est, et non esse, quod non est”. Znaczy to: „Prawda jest odpo-
wiedniością umysłu i rzeczy, zgodnie z którą umysł orzeka istnienie o tym, co 
jest, oraz orzeka nieistnienie o tym, czego nie ma”5 . 

3 Marcin Będkowski w swoim artykule dotyczącym analiz wypowiedzi Kazimierza Ajdukie-
wicza zauważył, że postrzeganie rzeczywistości i faktów bywa różne. Można to dostrzec w sfor-
mułowaniach różnych teorii. Przykładem może być idealizm subiektywny. „Hipotezą – i to bardzo 
prawdopodobną – jest zaś, że ciała istnieją, choć nie są postrzegane. Tymczasem idealizm subiek-
tywny rozwiązuje ten problem, przyjmując aprioryczną tezę utożsamiającą istnienie z byciem po-
strzeganym”. M. Będkowski, Kazimierz Ajdukiewicz jako krytyk idealizmu subiektywnego, „Edu-
kacja Filozoficzna” 55 (2013), s. 36; Por. P. Moskal, Religia i prawda, Lublin: Wydawnictwo KUL 
2008, s. 130; Por. E. Kotkowska, Integralne ujęcie prawdy jako odpowiedź na współczesne zagro-
żenia wiary, w: J. Moskałyk (red.), Współczesne zagrożenia wiary, Poznań: Wydział Teologiczny 
UAM 2015, s. 87-88.

4 Por. A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin: Wydawnictwo KUL 1976, s. 122-125.
5 Św. Tomasz z Akwinu, cyt. za: W. Chudy, Filozofia kłamstwa, Warszawa: Oficyna Wydaw-

nicza Volumen 2003, s. 23.
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Prawda to zgodność. Umysł konstatuje, a nie konstruuje rzeczywistość. 
„Rzeczywistość obiektywna wyznacza prawdę, a podmiot ludzki jest odpowie-
dzialny za jej odczytanie”6,  jak słusznie zauważa w swym wywodzie na temat 
prawdy Wojciech Chudy. Innymi słowy, intelekt odczytuje rzeczywistość. Jego 
zadaniem jest ją odczytać taką, jaką ona w rzeczywistości jest. 

Ponadto prawda jest cechą stwierdzenia. Sąd bowiem może być prawdziwy 
bądź fałszywy. Nie możemy też wszystkiego wypowiedzieć w jednym zdaniu. 
Zdanie prawdziwe nie zawiera całej prawdy o danym zjawisku. Ujmuje ono 
tylko pewien kąt widzenia rzeczywistości, jej konkretny aspekt. Klasyczna kon-
cepcja prawdy, jej rozumienie stanowi podstawę stabilności wartości prawdy. 
Przyjęcie tej koncepcji prawdy daje „gwarancję uniknięcia daleko idących de-
formacji w poznawaniu rzeczywistości”7 .

Druga z kolei koncepcja prawdy to koncepcja koherencyjna polegająca na 
spójności i logicznej jednolitości. Według niej prawdę wyrażają myśli, które sta-
nowią harmonijną, spójną całość. Koncepcja koherencyjna wywodzi się z po-
glądów Poincarégo i Quine’a. Nauka według tej koncepcji – nawiązującej do 
matematyki, geometrii, informatyki, fizyki teoretycznej i biologii molekularnej 
– to rodzaj siatki pojęć, sądów i zdań narzuconych na świat. Według koheren-
cyjnej koncepcji dana teoria naukowa jest prawdziwa, gdy w sposób przejrzysty 
ukazuje sensowną całość, tym samym wyjaśniając dobrze rzeczywistość. Gdy 
natomiast źle wyjaśnia rzeczywistość, co oznacza w tym przypadku, że znajdu-
jemy w niej pewne luki, tym samym taka teoria jest fałszywa. 

Koncepcja koherencyjna sprawdza się w przypadku nauk szczegółowych. 
Problem jednak pojawia się w wówczas, gdy odniesiemy ją do filozofii i do czło-
wieka. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wprowadzany przez nią relatywizm8 . 

Trzecia z wymienionych uprzednio koncepcji prawdy to koncepcja pragma-
tyczna, według której prawdziwość myśli polega na ich użyteczności w dzia-
łaniu. Autorem jej jest amerykański filozof William James. Wiązał on prawdę 
z elementami religijnymi oraz z wiarą. Twierdził on, że ludzie przyjmują w swej 
życiowej praktyce niektóre przesądy i przekonania jako prawdziwe. Przyjmują 
je niejako „na wiarę”. Jego zdaniem dzieje się tak dlatego, że dają one w niektó-
rych przypadkach poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Są one prawdzi-
we, ponieważ spełniają niejako funkcję swoistego fetysza. Z psychologicznego 
punktu widzenia można tę koncepcję uzasadnić. Trzeba jednak podkreślić, że 
ma ona jednak niewiele wspólnego z obiektywnym sensem prawdy9 .

I wreszcie ostatnia z przywołanych tutaj koncepcji prawdy, bardzo rozpo-
wszechniona, koncepcja socjologiczna, według której prawdą jest to, co uznaje 

6 W. Chudy, Filozofia kłamstwa, s. 24.
7 Tamże; Por. B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa: Państwowy Instytut Wy-

dawniczy 1984, s. 24-31.
8 Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, s. 24-25.
9 Por. tamże, s. 25. 
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większość. Koncepcja ta zakłada relatywizm społeczny, według którego nie ma 
jednej prawdy dla wszystkich. Koncepcja socjologiczna jest prawdą siły. Czę-
sto prawda ta jest kreowana przez massmedia, które osiągają swój cel poprzez 
działania manipulacyjne skierowane do odbiorcy. Jest to, jak słusznie zauważył 
Wojciech Chudy, problem demokracji: „chcąc być autentyczna, musi być oparta 
nie na prawdzie większości, lecz na prawdzie rzeczywistej odczytanej jednak 
przez większość jednostkowych podmiotów”10 . 

2. PRAWDA DOTYCZĄCA CZŁOWIEKA

Edyta Stein urodziła się 12 września 1891 roku we Wrocławiu, należącym 
wówczas do Niemiec, w żydowskiej rodzinie kupców. Jej ojciec niestety zmarł 
wcześnie (miała wówczas 9 miesięcy, będąc 11 dzieckiem w rodzinie), stąd mat-
ka – Augustyna Stein – była zmuszona do wychowania siódemki dzieci (czworo 
zmarło) przy jednoczesnym powadzeniu przedsiębiorstwa drzewnego. Czyniła 
to, jako gorliwa Żydówka, czerpiąc siłę do zadań, jakie przed nią stały, z żywej 
i głębokiej wiary. Mimo że matka dawała jej dobry przykład człowieka wierzą-
cego, to jednak Edyta świadomie odrzuciła wiarę w młodości11. W tej kwestii 
nie bez znaczenia była jednak postawa najstarszych braci. Klimat, jaki pano-
wał w domu rodzinnym odnośnie do praktyk religijnych, oddaje relacja samej 
Edyty: „W ogóle kult świąteczny tracił wartość przez to, że tylko moja matka 
i młodsze dzieci sprawowały go nabożnie. Bracia, którzy w zastępstwie zmar-
łego ojca mieli odmówić modlitwy, czynili to lekceważąco. Gdy najstarszy brat 
był nieobecny, a młodszy musiał przejąć głowę domu, widziało się wyraźnie, że 
kpi sobie z tego wszystkiego”12 .

Była ona jednak osobą pełną wzniosłych ideałów, obdarzoną niezwykłą inte-
ligencją. W swoim życiu poszukiwała prawdy jako takiej. Poszukiwała również 
prawdy na temat człowieka. Stawiała pytania o to, kim jest człowiek oraz kim 
ma on być. Można by rzec, że te pytania stanowiły punkt wyjścia do poszukiwań 
jej życia. Odkrywanie prawdy stało się pasją jej życia.

Edyta Stein, chcąc znaleźć odpowiedzi na te podstawowe pytania, podjęła 
studia, najpierw w swym rodzinnym Wrocławiu z zakresu psychologii. Dalsze 

10 Tamże, s. 27. Por. A. Pryba, „Great Daughter of Israel and Carmel”, Searching for the Truth 
Every Day, „The Person and the Challenges” 5 (2015), nr 1, s. 86-88.

11 Por. Teresa Renata od Ducha Świętego (oprac.), Edyta Stein, filozof i karmelitanka, Paris: 
Éditions du Dialogue 1987, s. 11. Zob. św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), Dzieje pew-
nej rodziny żydowskiej, tł. J.I. Adamska, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1995, s. 25-71.

12 E. Stein, Światłość w ciemności, t. 1, tł. J.I. Adamska, Kraków: Wydawnictwo OO. Karme-
litów Bosych 1977, s. 56. 
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poszukiwania prawdy doprowadziły ją do podjęcia kolejnych studiów, tym ra-
zem z zakresu filozofii, w Getyndze. Jej mistrzem naukowym był prof. Edmund 
Husserl, którego w późniejszym czasie została asystentką. Doktorat napisała 
również pod jego kierunkiem. Podjęła w nim niezwykle interesujące zagadnie-
nie wczucia człowieka, badając jego możliwości w kwestii rozumienia innych 
ludzi13. Ta metoda oraz jej otwartość na prawdę doprowadziły ją w dalszych 
etapach jej życia do wspaniałych kolejnych odkryć.

Tezy głoszone przez Edytę Stein dotyczące człowieka wydają się niejed-
nokrotnie oczywiste, potwierdzają one jednak, jak słusznie zauważa w swoim 
artykule Anna Kotłowska, „możliwość osiągnięcia określonej pewnej wiedzy 
o człowieku, wiedzy często tak bardzo dostępnej, jednak samej w sobie nieuświa-
domionej lub niedostrzeganej jako istotnej dla egzystencjalnych rozważań”14 . 
Jej naukowe poszukiwania zawarte w dysertacji doktorskiej są potwierdzeniem 
tezy, że jej dociekania naukowe są konsekwentnym poszukiwaniem prawdy 
o człowieku, którego zawsze postrzegała jako jedność ciała, duszy i ducha. Ro-
man Ingarden, który przyjaźnił się z Edytą Stein od czasu studiów w Getyn-
dze, po latach napisał, że było to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „[…] 
jaka jest budowa człowieka, do którego mam uzyskać dostęp między innymi 
w «Einfühlung»”15 .

W swej pracy doktorskiej Stein najpierw zwraca uwagę na fenomen ludzkie-
go ciała, który dla niej pozostaje ciągle tajemnicą. Edyta podejmuje więc próbę 
wyjaśnienia poprzez fenomenologiczne analizy, rozważania i interpretacje róż-
nych stanów, które dotyczą ciała. Kiedy pisze w swej dysertacji o ciele, to ma na 
myśli dwa znaczenia tego samego pojęcia. Z jednej strony jest to ciało w zna-
czeniu fizycznym i materialnym, z drugiej natomiast jest ono ożywionym by-
tem16. Ciało ludzkie zostaje tu uznane za materię wyjątkową i nieporównywalną 
w swej istocie. W jej wyjątkowość wpisane jest bowiem istnienie ludzkiego Ja, 
które badaczka rozumie jako „Ja jestem, które poprzez własne refleksje, poprzez 
baczną obserwację introspektywną dotrzeć chce do prawdy o człowieku, o jego 

13 Zob. E. Stein, O zagadnieniu wczucia, tł. D. Gerulanka, J. Gerula, Kraków: Znak 1988, s. 
121. Autorka zwraca w swych przemyśleniach uwagę na fakt, iż świat, w którym żyje człowiek wraz 
ze swoim podmiotowym Ja, nie jest tylko światem ciał fizycznych. Istnieją w nim bowiem także 
inne przeżywające podmioty. Edyta Stein zauważa ponadto istnienie fenomenu życia psychicznego 
w innym podmiocie. Aby uchwycić ten fenomen w drugim człowieku, potrzebny jest – jej zdaniem 
– akt wczucia. 

14 A. Kotłowska, Fenomenologiczna myśl antropologiczna Edyty Stein, „Fenomenologia” 
8 (2010), s. 64.

15 R. Ingarden, O badaniach filozoficznych Edith Stein, w: E. Stein, O zagadnieniu wczucia, tł. 
D. Gerulanka, J. Gerula, Kraków: Znak 1988, s. 177; Por. P. Biela, Einfühlung jako dialogiczność 
personalizmu fenomenologicznego Edyty Stein, „Czasopismo Filozoficzne” 4/5 (2009), s. 120-135.

16 Por. E. Stein, O zagadnieniu wczucia, s. 61.
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byciu w świecie oraz o sensie i względnym chociaż celu tego bycia”17. Przywo-
łane tu indywidualne Ja człowieka stanowi pierwszy i najbardziej konstytutyw-
ny element ludzkiego bytu osobowego. Owo Ja człowieka nabywa swoją toż-
samość w konfrontacji z drugim indywidualnym Ja. Człowiek potrzebuje tych 
relacji z drugim dla zrozumienia, chociaż w jakiejś części, swej egzystencji. Ta 
konfrontacja pozwala mu także zrozumieć, że jest on różny niż inny człowiek, że 
nie jest on taki sam. To doświadczenie pozwala mu również zrozumieć prawdę, 
że jest bytem otwartym na świat i innych ludzi. Pozwala mu to także uświado-
mić sobie różnice, jakie występują pomiędzy Ja i Ty. To z kolei stanowi szansę 
do wejścia w głąb swego jestestwa i zakreślenia koniecznych i wyraźnych granic 
pomiędzy Ja i Ty18 . 

Człowiek posiada ciało fizyczne, które jest w stanie poznać, ponieważ jest 
uposażony w taką fizyczną możliwość. Dokonuje się to za pośrednictwem spo-
strzeżenia zewnętrznego. Anna Kotłowska, analizując przywołane tu zagadnie-
nie, puentuje je w następujący sposób: „Spostrzeżenie własnego ciała jest […] 
spostrzeżeniem szczególnego rodzaju, przysługującym i dostępnym pierwszoo-
sobowo tylko dla tego, kto spostrzega, bowiem spostrzegany jest jednocześnie 
spostrzegającym”19 .

Edyta Stein w dalszej części swoich analiz dochodzi do wniosku, że fizyczny 
stan ciała ludzkiego ma wpływ na przeżywane przez niego uczucia. Zachodzi 
bowiem – jak zauważa –  zależność pomiędzy stanem ciała a doświadczeniami 
płynącymi z zewnątrz. Zdrowe ciało pozwala, w przeciwieństwie do ciała zmę-
czonego i chorego, na prawidłowe przeżywanie uczuć20 .

Człowiek, doświadczając pewnych wewnętrznych przeżyć, daje temu wy-
raz w zewnętrznych oznakach, które mogą być jednak mylnie odczytane przez 
osoby obserwujące z zewnątrz. Stąd Edyta Stein proponuje analizę fenomenolo-
giczną poprzez zastosowanie wczucia21. Przemysław Biela w jednym ze swoich 
ciekawych artykułów podjął się naukowej refleksji nad przemyśleniami Edyty 
Stein, które zostały zaprezentowane w jej dysertacji doktorskiej. Zwrócił tam, 
między innymi, uwagę na kolejną ważną kwestię, która jest elementem konsty-
tuującym człowieka. Napisał: 

Jest nią w ujęciu Stein dusza (psyche, niem. Seele) substancjalna – fundament 
życia psychicznego, ożywia i uczłowiecza ciało fizyczne. […] Jest ono jednym 

17 A. Kotłowska, Fenomenologiczna myśl antropologiczna Edyty Stein, s. 66; Por. A.M. Swę-
dzikiewicz, Prawda w życiu i pismach Edyty Stein, Bydgoszcz: Wydawnictwo Archikonfraternia 
Literacka 2011, s. 25-26.

18 Por. tamże.
19 Tamże, s. 67.
20 Por. E. Stein, O zagadnieniu wczucia, s. 71.
21 Por. tamże, s. 71-77; Por. A. Grzegorczyk, Nauka Edyty Stein o kobiecie wobec współczes-

nych tendencji feministycznych, „Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich” nr 2, Poznań: Flos Carmeli 
2001, s. 45-46.
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z wielu ciał świata przyrody, ale zarazem jest nosicielem życia psychicznego. Jego 
jedność wraz z duszą jako indywiduum psychofizyczne nie istnieje jednak bez Ja . 
Za sprawą ciała i ducha człowiek należy do świata przyrodniczego i właśnie świata 
duchowego, które oba są tożsame w swej realności22 . 

Człowiek jest więc osobą dzięki sferze ducha. To sfera duchowa konstytu-
uje człowieka jako osobę. Stąd różni się on od świata roślin i zwierząt23. Czło-
wiek jako osoba, na którą składa się również osobowość, jest wartością samą 
w sobie. Jednak człowiek, zdaniem Stein, powinien się rozwijać poprzez rozwój 
tej właśnie osobowości, podejmując życiowe aktywności przy jednoczesnym 
otwarciu na wymiar aksjologiczny. Stąd też ten, kto „[…] nie czuje wartości, 
lecz wszystkie uczucia zdobywa jedynie przez zarażanie się od innych, ten nie 
może przeżywać «siebie», stać się jakąś osobowością, lecz najwyżej jej złud-
nym obrazem”24. Człowiek jako istota duchowa domaga się ciągłego rozwoju 
polegającego na poszukiwaniu wartości oraz poznawaniu siebie25. Dokonuje się 
to na styku duchowo-materialnym. W tej właśnie przestrzeni trwa nieustanna 
dialektyka pojawiająca się na progu przejścia ze świata ducha do świata fizycz-
nego i na odwrót, ze świata fizycznego do świata ducha. W praktyce to człowiek 
z jednej strony oswaja przestrzeń świata, w której żyje, wyciskając piętno zma-
terializowanego swojego ducha, jak również z drugiej strony pozwala, by świat 
pozostawił w nim swoje ślady26. Podsumowując: „«Wydarzenie człowiek» do-
konuje się w przejściu ze świata natury do świata kultury”27 .

Andrzej Półtawski w swym artykule poświęconym personalizmowi feno-
menologicznemu przywołał wypowiedź Philiberta Secretana, która znakomi-
cie wpisuje się w nurt refleksji dotyczącej poszukiwania prawdy w odniesieniu 
do człowieka w myśli Edyty Stein. Jej punkt widzenia określił mianem per-
sonalizmu jako spotkania „człowieka z jego godnością, której często sam nie 
szanuje”28. Ponadto – jego zdaniem – personalizm wypracowany przez Edytę 

22 P. Biela, Einfühlung jako dialogiczność personalizmu fenomenologicznego Edith Stein, 
s. 116-117.

23 Por. F. Gruszka, Osoba i jej rozwój – według Edyty Stein, w: K. Holeksa, E. Leśniewska, 
S. Leśniewski (red.), Uderz o kamień a wytryśnie mądrość. Rzecz o Edycie Stein, Kraków: Wydaw-
nictwo Karmelitów Bosych 2002, s. 89.

24 Tamże, s. 145.
25 Por. P. Biela, Einfühlung jako dialogiczność personalizmu fenomenologicznego Edith Stein, 

s . 117 .
26 Por. A. Kotłowska, Fenomenologiczna myśl antropologiczna Edyty Stein, s. 76.
27 J. Machnacz, Odnaleźć siebie, drugiego, Boga. Antropologia Edyty Stein, w: J. Patera (red.), 

Odnaleźć siebie, drugiego, Boga. Antropologia Edyty Stein, Wrocław: Wydawnictwo PWT 2005, 
s . 23 .

28 P. Secretan, Erkenntnis und Aufstieg. Einführung in die Philosofie von Edith Stein, Inns-
bruck–Wien–Würzburg: Echter 1992, s. 44. Cyt. za: A. Półtawski, Personalizm fenomenologiczny: 
Edith Stein i Karol Wojtyła, „Kwartalnik Filozoficzny” 1 (1995), s. 44; Por. J. Galarowicz, Edyty Ste-
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Stein w jej dociekaniach naukowych pozwala na „wgląd człowieka w swą włas-
ną istotę, żywe zainteresowanie poznaniem siebie, które cechuje go jako istotę 
duchową; [oraz] oznacza zdolność odbierania wpływów naukowych i kultural-
nych, która świadczy o jego duchowości […]”29 .

Poruszone przez Edytę Stein kwestie antropologiczne, które podejmowała 
w swoich pracach naukowych, wnoszą syntetyczną wiedzę na temat człowieka. 
Wiedza ta jednak nie wyczerpuje się w tym miejscu. Dochodzi kolejny element 
odkrywania prawdy na temat siebie, drugiego człowieka oraz osobowego Boga. 
To właśnie jej dociekania poznania prawdy o człowieku poprzez wczucie się 
w doświadczenie drugiego doprowadziły ją do kolejnych odkryć. Wydawać by się 
jednak mogło, że Edyta Stein pójdzie drogą czystego racjonalizmu. Życie jednak 
pokazało, że było inaczej, co świetnie określił w swym liście papież Jan Paweł II: 

Jednakże dar łaski czekał na nią w zawiłościach filozofii: włączywszy się w nurt 
myśli fenomenologicznej, Edyta Stein potrafiła dostrzec w niej odpowiedź na wy-
mogi rzeczywistości obiektywnej, która nie zostaje bynajmniej wchłonięta przez 
podmiot, ale jest uprzednia wobec niego i stanowi miarę jego poznania, należy ją 
zatem badać w postawie skrupulatnego obiektywizmu. Trzeba się w nią wsłuchi-
wać, odkrywając ją zwłaszcza w człowieku, dzięki zdolności do „wczucia” (słowo 
szczególnie drogie Edycie), która pozwala w pewnej mierze przyswoić sobie doś-
wiadczenia drugiego człowieka30 .

3. ODKRYWANIE BOGA, NAJWYŻSZEJ PRAWDY

Towarzystwo Filozoficzne zapraszało regularnie do Getyngi prof. Maxa 
Schelera, który zdaniem Stein w swoich wykładach daleko wykraczał poza ramy 
filozofii. Prof. Scheler był człowiekiem wierzącym, przepełnionym ideami kato-
lickimi, dla których umiał 

znajdować zwolenników całym blaskiem swego ducha i potęgą wymowy. Było 
to – jak wspomina sama Edyta Stein – moje pierwsze zetknięcie się z nieznanym 

in doktorat o wczuciu, w: J. Galarowicz (red.), Przeciw nihilizmowi. W drodze do filozofii ludzkiego 
losu, Kraków: Oficyna Wydawnicza Papieskiej Akademii Teologicznej 1997, s. 157-161.

29 Tamże.
30 Jan Paweł II, List Motu Proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny 

i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy, 8. Por. B. Szczepańska-Pabiszczak, Em-
patia jako forma komunikacji, „Studia Kulturoznawcze” 1 (2011), s. 70-72; Por. A. Pryba, „Great 
Daughter of Israel and Carmel”, Searching for the Truth Every Day, „The Person and the Challen- 
ges” 5 (2015), nr 1, s. 89-93.



 POSZUKIWANIE PRAWDY DROGĄ ODKRYWANIA BOGA 257

mi dotąd światem. Nie doprowadziło mnie jeszcze do wiary, ale otwarło pewien 
zakres „fenomenu”, obok którego nie mogłam przejść jak ślepiec31 .

W tym samym czasie wiele dało jej do myślenia najpierw spotkanie z dr. 
Adolfem Reinachem, który był na uczelni w Getyndze jednym z najbliższych 
współpracowników prof. Edmunda Husserla. Prowadził on na uniwersytecie 
koło naukowe, w pracach którego Edyta brała czynny udział. Od pierwszego 
spotkania z nim i jego żoną wywoływało to, jak określała Stein, niezwykłe wra-
żenie. Świadczą o tym jej następujące wspomnienia: 

Po tej pierwszej rozmowie byłam bardzo szczęśliwa i przepełniona głęboką 
wdzięcznością. Wydawało mi się, że nigdy dotąd nie zetknęłam się z człowiekiem 
tak wielkiej dobroci. Tu spotkałam się zupełnie z czymś innym. Był to jakby wgląd 
w zupełnie nowy świat32 . 

Warto tu nadmienić, że małżeństwo Reinachów było pochodzenia żydow-
skiego i promieniowało wiarą w Chrystusa33 .

Niestety dr Reinach zginął w czasie pierwszej wojny światowej, w 1917 
roku. Spotkanie z wdową po doktorze, jak wspominała Edyta Stein, było po-
nownie niezwykle wzruszające. W postawie owej wdowy dostrzegła, jak wiele 
siły i nadziei można czerpać z wiary w Boga. Edyta wracała do tego faktu w na-
stępujący sposób: „Było to moje pierwsze spotkanie z Krzyżem i Bożą mocą, 
jakiej udziela On tym, którzy go niosą. Widziałam pierwszy raz w życiu Kościół 
w jego zwycięstwie nad ościeniem śmierci”34. „Wtedy załamała się jej niewiara 
i ukazał się Chrystus w tajemnicy krzyża”35 – Edyta Stein stopniowo dojrzewała 
do przyjęcia chrześcijaństwa.

Kolejna sytuacja, która dała jej wiele do myślenia, miała miejsce we frybur-
skiej katedrze. Weszła do świątyni na kilka minut. Niedługo po niej pojawiła się 
tam pewna „kobieta obarczona koszykiem i uklękła w jednej z ławek na krótką 
modlitwę. Było to dla mnie coś zupełnie nowego. Do synagogi i zborów prote-
stanckich, do których chodziłam, szło się tylko na nabożeństwo. Tu ktoś oderwał 
się od wiru zajęć, aby wstąpić do pustego kościoła, jakby na jakąś poufną roz-
mowę. Nigdy tego nie zapomnę”36 .

31 E. Stein, Światłość w ciemności, s. 126.
32 Tamże, s. 201.
33 Por. J. Seremak, Droga nawrócenia Edyty Stein, http://www.karmel.pl/hagiografia/stein/

sympozja/baza.php?id=22 (dostęp: 11.08.2016).
34 T. Rakoczy, Słowo pasterskie na obchody 70-lecia śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża 

(Edyty Stein), patronki Europy, (dostęp: 31.07.2012) http://www.cdim.pl/pl/edukacja/zasoby-edu-
kacyjne/teksty/52-oficjalne-teksty-kocioa-katolickiego/476-bp-tadeusz-rakoczy-70lecie-smierci-
-sw-edyty-stein (dostęp: 11.08.2016). 

35 E. Stein, Światłość w ciemności, s. 201.
36 Tamże, s. 176.
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Kolejnym szczególnym wydarzeniem na drodze poszukiwania prawdy było 
sięgnięcie po książkę, która, jak się okazało, przewyższała inne pozycje filozo-
ficzne. Była to autobiografia Życie św. Teresy z Avila. O swoich wrażeniach do-
tyczących lektury tej książki napisała: „Czytałam jednym tchem do końca. Gdy 
ją zamknęłam, powiedziałam sobie: to jest prawda”37. Był to moment zwrotny 
w jej życiu. Można tu mówić o radykalnym przewrocie, który przez nią samą 
został zinterpretowany jako szczególne działanie Boga, który przez różne wyda-
rzenia, jakie przychodziło jej przeżywać, doprowadził ją do wiary katolickiej, co 
stało się jej sensem życia. Podjęła decyzję o przyjęciu chrztu św. w kościele pa-
rafialnym w Bergzabern, gdzie w księdze chrztów dokonano następującej adno-
tacji: „W roku Pańskim 1922, w dniu 1 stycznia, została ochrzczona Edyta Stein, 
lat 30, doktor filozofii, urodzona12 IX 1891 roku we Wrocławiu, córka Zygfryda 
Stein i Augusty Courant. Po dobrej nauce i przygotowaniu przeszła z judaizmu 
na łono Kościoła i otrzymała na chrzcie św. imiona Teresa Jadwiga”38. Odtąd 
wiara i relacja z osobowym Bogiem stała się treścią jej życia. Temat ten również 
towarzyszył jej całej pisarskiej działalności. 

Edyta Stein od momentu osobistego doświadczenia osobowego Boga zhar-
monizowała swoje życie z wymaganiami wiary. Karmiła ją przez medytację Pis-
ma Świętego, przeżywaną głęboko liturgię i sakramenty. Ponadto jako człowiek 
nauki sięgała po lekturę filozofów i teologów katolickich, zwłaszcza św. Toma-
sza z Akwinu i kardynała Newmana39. Czerpała wiele z myśli św. Tomasza, któ-
rego następnie konfrontowała z ideami swojego naukowego mistrza, Edmunda 
Husserla. Wyrazem tej konfrontacji był napisany przez nią artykuł naukowy pt.: 
Fenomenologia Husserla, a filozofia św. Tomasza z Akwinu40. Edyta Stein doko-
nała również tłumaczenia dzieła św. Tomasza z Akwinu Questiones disputatae 
De veritate . 

Z czasem odkrywała coraz bardziej duchowość benedyktyńską i karmelitań-
ską, by dojść do przekonania, że Bóg pragnie ją mieć w Karmelu, do którego 
wstąpiła 14 października 1933 roku w Kolonii. Tam z kolei spotyka „kolejne-
go mistrza prowadzącego po drodze tęsknoty za prawdą – św. Jana od Krzyża. 
Doktryną Jana zajmowała się już od postulatu ze względów czysto religijnych. 
Chciała poznać dogłębnie ducha Karmelu, aby zrealizować w pełni swoje po-
wołanie karmelitanki”41. W Karmelu Edyta przygotowywała się do przeżycia 

37 Tamże, s. 203.
38 J. Seremak, Droga nawrócenia Edyty Stein, http://www.karmel.pl/hagiografia/stein/sympo-

zja/baza.php?id=22 (dostęp: 11.08.2016).
39 Por. A. Chylewska, Zu Edith Steins memoiren und ihrem Briefwek, „Studia Germanica Po-

snaniensia” XXVII (2001), s. 141; Por. A.M. Swędzikiewicz, Prawda w życiu i pismach Edyty Stein, 
s. 72-73.

40 Teresa Renata od Ducha Świętego (oprac.), Edyta Stein, filozof i karmelitanka, s. 71.
41 J. Seremak, Droga nawrócenia Edyty Stein, http://www.karmel.pl/hagiografia/stein/sym-

pozja/baza.php?id=22 (dostęp: 11.08.2016). Zob. W. Zyzak, Fundamentalna droga wiary w życiu 
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ciemnej nocy wiary, przyjęcia Krzyża i męczeństwa. Szkołą jej dochodzenia 
do pełni wiary była Eucharystia i Krzyż. W 1941 roku będąc już przekonaną 
o własnej śmierci dochodzi do następującego przekonania: „Scienciam Crucis 
zdobywa się tylko wtedy, gdy się samemu w głębi doświadczy krzyża. Od po-
czątku byłam o tym przeświadczona i powiedziałem z całego serca «Ave Crux, 
Spes unica»”42. Kiedy składała pierwszą profesję zakonną, była „jak oblubieni-
ca Baranka” przekonana, że ten „niebieski Oblubieniec wprowadzi ją głęboko 
w tajemnicę Krzyża”43. Jej imieniem zakonnym było „Pobłogosławiona przez 
Krzyż”. Ponadto jej droga krzyżowa była związana z losem narodu żydowskie-
go, czego wyrazem mogą być między innymi słowa modlitwy, w której wyznaje 
Boskiemu Zbawicielowi, że wie o tym, „iż to Jego krzyż został teraz nałożony 
na naród żydowski”; i wszyscy, którzy są w stanie to zrozumieć, „powinni wziąć 
ten krzyż dobrowolnie na siebie w imieniu wszystkich. Ja chciałabym to uczy-
nić. On powinien by mi tylko pokazać jak”44 . 

Jan Paweł II podczas homilii beatyfikacyjnej przypomniał bardzo ważną 
sprawę, którą warto w tym miejscu przywołać:

Opuszczając klasztor, Edyta wzięła za rękę swoją siostrę i powiedziała to jedno: 
„Chodź, idziemy za nasz naród”. Dzięki mocy płynącej z naśladowania Chrystu-
sa, naśladowania pełnego gotowości do ofiary, nawet w swej pozornej niemocy 
widziała jeszcze jeden sposób wyświadczenia ostatniej przysługi swemu narodo-
wi. Już kilka lat wcześniej porównywała się do królowej Estery na wygnaniu na 
perskim dworze. W jednym z jej listów czytamy: „Ufam mocno, że Pan przyjął 
moje życie za wszystkich (Żydów). Raz po raz muszę myśleć o królowej Esterze, 
która dlatego została wzięta z pośrodku swego narodu, żeby stanąć przed królem 
za wielu. Jestem bardzo biedną i bezsilną małą Esterą, ale król, który mnie wybrał, 
jest nieskończenie wielki i miłosierny”45 .

 Edyta Stein zginęła w obozie koncentracyjnym w Auschwitz jako córka 
udręczonego żydowskiego narodu oraz jako córka Karmelu.

i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków: Wydawnictwo ITKM 2005. 
42 E. Stein, Światłość w ciemności, s. 283.
43 Jan Paweł II, Świadectwo błogosławionej Edyty Stein, siostry Benedykty od Krzyża – męczen-

nicy, Homilia wygłoszona podczas uroczystości beatyfikacji Edyty Stein w Kolonii (01.05.1987), 
http://cdim.pl/pl/edukacja/zasoby-edukacyjne/teksty/52-teksty-kocioa-katolickiego/74-1987-
-05-01-jan-pawe-ii-beatyfikacja-edyty-stein (dostęp: 11.08.2016).

44 Tamże.
45 Tamże. Por. I.J. Adamska, Św. Teresa Benedykta od Krzyża przykładem spełnienia życia kon-

sekrowanego, „Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich” nr 2, Poznań: Flos Carmeli 2001, s. 69-70; 
Por. S. Niziński, Edyta Stein ofiara holokaustu czy mistrzyni przeżywania epokowej nocy ludzkości?, 
„Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich” nr 2, Poznań: Flos Carmeli 2001, s. 86-89; J. Machnacz, 
Edyta Stein – życie i filozofia. Poszukiwanie samego siebie, „Perspektiva” 1 (2008), nr 12, s. 134-
137; A. Pryba, „Great Daughter of Israel and Carmel”, Searching for the Truth Every Day, „The 
Person and the Challenges” 5 (2015), nr 1, s. 93-97. 
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***

Poszukiwanie prawdy było pasją życia Edyty Stein, wspaniałej kobiety, my-
ślicielki, Żydówki, karmelitanki. To uczciwe poszukiwanie prawdy przez sta-
wianie pytań, przy zastosowaniu fenomenologicznej metody „wczuwania się” 
w drugiego, w jego przeżycia doprowadziło ją do niezwykłych odkryć. Od nie-
wiary w Boga po doświadczenie najwyższej Prawdy, osobowego Boga będą-
cego Miłością aż po oddanie się na Krzyżu. Odkryła, że miłość jest najbardziej 
wolna ze wszystkiego, co istnieje. 

Święci, którzy […] zdecydowali się na heroiczną miłość wrogów, doświadczyli 
wolności kochania. Może jeszcze przez pewien czas będzie trwał sprzeciw natury, 
ale jest on bezsilny i nie może wpłynąć na postawę kierowaną nadprzyrodzoną 
miłością. Najczęściej ustępuje wobec nadmiaru boskiego życia, które coraz bar-
dziej wypełnia duszę. Miłość – wobec swego ostatecznego sensu – jest przecież 
oddaniem swego własnego istnienia Umiłowanemu i zjednoczeniem z Nim. Boże-
go Ducha, Boże życie, boską miłość – czyli samego Boga – poznaje właśnie ten, 
kto czyni wolę Bożą. Gdy bowiem pełni ją w najgłębszym oddaniu siebie, wtedy 
boskie życie staje się jego życiem wewnętrznym: wchodząc w siebie, znajduje 
w sobie Boga46 .

Przykład życia Edyty Stein potwierdza tezę postawioną na początku podję-
tych analiz, iż prawda winna być wyznacznikiem funkcjonowania człowieka, 
tak w jego życiu jednostkowym, jak i w życiu społecznym. Społeczeństwo z ko-
lei winno bazować na prawdzie rzeczywistej, odczytanej przez poszczególne 
jednostki. Bo przecież tak rozumiana prawda była dla Edyty Stein podstawą 
bycia człowiekiem. To ona swoim życiem ukazywała i ukazuje do dziś drogę, 
wyjścia z dyktatury relatywizmu, prowadzącą do odkrycia prawdziwej godności 
człowieka.

Poszukiwanie prawdy drogą odkrywania Boga.  
Refleksja w oparciu o życie Edyty Stein  

 
Streszczenie

Edyta Stein to osoba, która urodziła się w żydowskiej, tradycyjnie religijnej ro-
dzinie. W młodości zaprzestała modlitwy, zagubiła wiarę w Boga. Była jednak nie-
zwykle uczciwa w poszukiwaniu prawdy, która stała się jej życiową pasją. Artykuł 
ukazuje najpierw różne definicje prawdy. Następnie podejmuje prezentację sposobów 

46 E. Stein, Byt skończony i byt wieczny, Poznań: W drodze 2005, s. 424; Por. A. Grzegorczyk, 
Edyty Stein przesłanie dla Europy, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 1 (2005), 
s. 125-130.
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fenomenologicznego odkrywania prawdy na temat człowieka, które był charaktery-
styczne dla Edyty Stein. Wreszcie pokazuje jej dojście do odkrycia Boga Miłości, 
który pociągnął ją do mistycznego zjednoczenia w duchowości Karmelu. Edyta Stein 
zginęła w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, doświadczając tajemnicy Krzyża 
Chrystusowego i ofiarowując się za swój naród.

Słowa kluczowe:  Edyta Stein, prawda, Bóg, miłość, krzyż.

Seeking of the truth way to discover God. 
Considerations based on the life of Edith Stein  

 
Summary

Edith Stein is a person who was born in the Jewish traditionally religious family. 
In her youth she lost her faith in God. However in her life she was seeking the truth. 
In this search she was very honest. The article first shows different definitions of truth. 
Then he takes the presentation of Edith Stein’s, the ways of phenomenological discov-
ery of the truth about a human person. Finally, it shows her coming to the discovery 
of the God of Love, who has drawn her to mystical union in the spirituality of Carmel. 
Edith Stein died in the concentration camp in Auschwitz, experiencing the mystery of 
the Cross of Christ and sacrificing herself for her people.

Keywords:  Edith Stein, truth, god, love, cross.

Die Suche nach der Wahrheit als ein Weg der Entdeckung Gottes. 
Eine Reflexion inspiriert bei Edith Stein  

 
Zusammenfassung

Edith Stein wurde in einer jüdisch-traditionell-religiösen Familie geboren. Schon 
in der Jugendzeit hat sie aufgehört zu beten und den Glauben an Gott verloren. Sie 
hat jedoch niemals aufgehört, außerordentlich ehrlich nach Gott zu suchen. Diese 
Suche nach Gott wurde zu Passion ihres Lebens. Im Artikel werden zuerst verschie-
dene Definitionen der Wahrheit dargestellt. Des Weiteren wurden verschiedene Arten 
des phänomenologischen Weges der Erkenntnis der Wahrheit über den Menschen, so 
charakteristisch für Edith Stein, besprochen. Letztendlich wurde ihre Entdeckung der 
Liebe Gottes analysiert, die sie zur mystischen Vereinigung mit Gott in der karmeliti-
schen Spiritualität geführt hat. Edith Stein wurde im Konzentrationslager Auschwitz 
ermordet, wodurch sie das Geheimnis des Kreuzes Christi am eigenen Leibe erfahren 
und für ihr Volk aufgeopfert hatte.    

Schlüsselworte:  Edith Stein, Wahrheit, Gott, Liebe, Kreuz. 
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WIELOŚĆ INTERPRETACJI

WPROWADZENIE

W toczącej się nieprzerwanie od momentu ukazania się adhortacji papieża 
Franciszka Amoris laetitia dyskusji uwaga komentatorów koncentruje się za-
zwyczaj na implikacjach pastoralnych w odniesieniu do spornej praktyki sa-
kramentalnej osób żyjących w tzw. „sytuacjach nieregularnych”. To zawężenie 
sprawia niestety, że wiele innych cennych, zawierających trafne, realistyczne, 
a przede wszystkim zgodne z duchem Ewangelii refleksje fragmentów tego pa-
pieskiego dokumentu pozostaje niezauważonych i niedocenionych. Nie moż-
na jednak nie dostrzec tego, że wspomniane sporne fragmenty Amoris laetitia 
dotyczą nie tylko kwestii pastoralnych, ale także fundamentalnych, po części 
również dogmatycznych. Chodzi tu nie o drugorzędne kwestie praktyczne, ale 
o rozumienie małżeństwa, Eucharystii i grzechu. 

W odniesieniu do sytuacji nieregularnych Franciszek, przywołując dokument 
końcowy synodu o rodzinie, podkreśla w Amoris laetitia, że kluczem odniesienia 
do osób znajdujących się w takich sytuacjach jest „przyjęcie, towarzyszenie […] 
cierpliwie i z delikatnością”1. W sytuacji rozpadu więzi małżeńskiej Kościół nie 
pozostawia małżonków samym sobie, jak uczy nie tylko papież Franciszek, ale 
także jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej. Franciszek proponuje jednak nowe 
podejście, bazujące na rozróżnieniu zaistniałych sytuacji. Przedmiotem niniejszego 
artykułu jest jedno z kluczowych pojęć w zaproponowanym przez papieża Francisz-
ka nowym postępowaniu wobec osób żyjących w tzw. sytuacjach nieregularnych – 
pojęcie „okoliczności łagodzących”. W powiązaniu z innym ważnym wyrażeniem, 
jakim jest „prawo stopniowości”, ma ono przyczynić się, jak chce Franciszek, do 
lepszej integracji, włączenia w życie Kościoła osób, których życie (jeszcze) nie 

1 AL 294 .
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w pełni odzwierciedla ewangeliczny ideał małżeństwa. Poniżej zostaną przeanali-
zowane różne sposoby rozumienia pojęcia okoliczności łagodzących na tle teolo-
gicznomoralnej analizy znaczenia okoliczności w ocenie moralnej czynu ludzkiego.

1. ZNACZENIE OKOLICZNOŚCI W TRADYCYJNEJ NAUCE  
O TZW. ŹRÓDŁACH MORALNOŚCI

Analizę rozumienia tzw. okoliczności łagodzących w Amoris laetitia wy-
pada rozpocząć od syntetycznego przedstawienia nauki o znaczeniu okolicz-
ności w ramach teologicznomoralnej analizy czynu ludzkiego. By ocenić mo-
ralny wymiar ludzkiego działania, podręczniki teologii moralnej wskazują na 
trzy elementy ludzkiego czynu: przedmiot działania, intencję działającego oraz 
okoliczności. Elementy te stanowią naukę o tzw. źródłach moralności (fon-
tes moralitatis), która ukształtowała się już w średniowieczu i z późniejszymi 
modyfikacjami stanowi trzon teologicznomoralnej analizy czynu ludzkiego2 . 
Kluczowym wyznacznikiem wartości moralnej czynu jest zatem najpierw tzw. 
przedmiot moralny. Chodzi o pierwszy i bezpośredni rezultat, należący do istoty 
danego działania i weń wpisany, na który zostaje skierowana wola osoby dzia-
łającej. Nie chodzi jednak o sam fizyczny skutek działania, ale jego ludzko-
-osobową zawartość i sens. Chodzi o moralną finalność działania, będącą przed-
miotem świadomego wyboru i chcenia osoby działającej, chociaż różną od jej 
intencji3. Ta jest drugim wyznacznikiem wartości moralnej czynu. Jej istotnym 
elementem jest moralna wartość celu, jaki działający chce osiągnąć poprzez wy-
bór konkretnego działania. Chodzi tu zatem o subiektywny powód, motyw, dla 
którego działający podejmuje dane działanie oraz jego plan. Wreszcie trzecim 
wyznacznikiem wartości moralnej czynu są okoliczności, na ile mają wpływ na 
jego wartość moralną. Są to uwarunkowania, które dochodzą niejako z zewnątrz 
do konkretnego czynu, okalają go4 . 

Zgodnie z klasyczną teologią moralną decydującym źródłem moralności 
czynu jest pierwszy ze wspomnianych wyznaczników, czyli przedmiot moral-
ny czynu, na który zostaje ukierunkowana wola działającego. Moralna wartość 
czynu może być wprawdzie zmodyfikowana zarówno przez intencję, jak i oko-
liczności. Nigdy jednak czyn ze swej natury moralnie zły nie stanie się dobrym 
poprzez moralnie dobrą intencję czy też okoliczności. Przykładem czynu ze 

2 K.-H. Peschke, Quellen der Moralität, w: H. Rotter, G. Virt (red.), Neues Lexikon der Christ-
lichen Moral, Innsbruck–Wien: Tyrolia 1990, s. 621-626.

3 VS 78.
4 A. Günthör, Anruf und Antwort. Handbuch der katholischen Moraltheologie, t. 1, Allgemeine 

Moraltheologie, Vallendar-Schönstatt: Patris 1987, s. 382-392.
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swej natury złego, który określany jest jako intrinsece malum5, jest cudzołó-
stwo. Zgodnie z klasyczną nauką moralną, nie można usprawiedliwić wyboru 
cudzołóstwa z racji jakichkolwiek okoliczności oraz jako środka do osiągnięcia 
jakichkolwiek celów.

Podstawą moralnej oceny ludzkich czynów jest oczywiście założenie, że 
człowiek działa w sposób świadomy oraz z przyzwoleniem woli, tzn. że wie, 
co czyni i chce czynić to, co zamierza. Nie chodzi tu oczywiście o jakąś mate-
matycznie idealną i absolutną, ale o realistyczną świadomość i dobrowolność, 
kierujące ludzkim działaniem. Tam, gdzie ta świadomość i dobrowolność dzia-
łania zostaje całkowicie wykluczona, nie mamy już do czynienia z aktem ludz-
kim (actus humanus), który podlegałby ocenie moralnej, a jedynie z czynnością 
wykonywaną wprawdzie przez człowieka (actus hominis), jednak niemożliwą 
do oceny w kategoriach dobra lub zła. W obszarze działań mieszczących się 
w kategorii moralnie poczytalnego czynu ludzkiego zakres świadomości i do-
browolności może jednak być różny. Świadomy i wolny czyn człowieka może 
zostać zakłócony zarówno przez czynniki zewnętrzne, jak i uwarunkowania sa-
mego podmiotu. W efekcie stopień winy w razie popełnienia czynu, który sam 
w sobie musi być oceniony jako zły, może być różny tak dalece, że w pewnych 
sytuacjach wina moralna podmiotu może zostać nawet zniesiona. Do ogranicze-
nia świadomości może dojść w sytuacjach niewiedzy (nieznajomości normy), 
nieuwagi, błędu czy zapomnienia, natomiast wolność działania może zostać 
ograniczona przez afekty, lęk, przemoc lub nacisk6 .

Właśnie do tej klasycznej nauki moralnej nawiązuje papież Franciszek, pi-
sząc o okolicznościach łagodzących. 

  2. ZNACZENIE TZW. OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCYCH  
W AMORIS LAETITIA

Przywołując adhortację Jana Pawła II Familiaris consortio7 papież Franci-
szek, podobnie jak jego poprzednik, wskazuje na konieczność rozróżniania od-
miennych sytuacji, które mogą być określone jako „nieregularne”. To właśnie 
różne sytuacje związane są ze szczególnymi okolicznościami, które należy wziąć 

5 Por. VS 79-83. Czyny z natury moralnie złe bywają też określane jako absoluty moralne. Ka-
tegoria intrinsece malum jest we współczesnej dyskusji teologicznomoralnej krytykowana, szcze-
gólnie u autorów, którzy skłaniają się ku przesuwaniu akcentu w ocenie moralnej wartości działania 
ludzkiego wyraźnie w stronę okoliczności oraz intencji działającego. Por. J.A. Selling, Reframing 
Catholic Theological Ethics, Oxford: Oxford University Press 2016, s. 169-185.  

6 A. Günthör, Anruf und Antwort, s. 429-463.
7 FC 84.
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pod uwagę, oceniając wartość moralną działania poszczególnych osób. Papież 
wskazuje na sytuację osób, które weszły w nowy związek na krótko po tym, jak 
zostały przez swojego sakramentalnego współmałżonka zdradzone i porzucone, 
i odróżnia ją od sytuacji tych osób, które skrzywdziły swojego współmałżonka, 
porzucając go i wchodząc w nowe związki8. Odmienna jest sytuacja tych, którzy 
swoją decyzją wejścia w nowy związek pragną wpłynąć na zmianę nauczania 
Kościoła, wręcz tę zmianę wymusić, i dlatego afiszują się „z obiektywnym grze-
chem tak, jakby był częścią ideału chrześcijańskiego”9. Jeszcze inna jest sytu-
acja tych, którzy wielokrotnie nie wypełniali swoich zobowiązań rodzinnych10 . 
Można się domyślać, że chodzi tu o osoby, które nie tylko porzuciły swojego 
sakramentalnego współmałżonka, ale wchodziły wielokrotnie w nowe związki, 
podejmując nowe zobowiązania, by później ponownie je złamać. Wymienione 
powyżej okoliczności rozpadu sakramentalnej więzi małżeńskiej w narracji pa-
pieża trudno uznać za łagodzące, a trzeba by je raczej zaliczyć do okoliczności 
obciążających.

Od tych – zapewne schematycznych i niewyczerpujących całej typologii 
– sytuacji papież wyraźnie jednak odróżnia sytuację osób żyjących w nowym, 
stabilnym związku, „z nowymi dziećmi, ze sprawdzoną wiernością, wielko-
dusznym poświęceniem, zaangażowaniem chrześcijańskim, świadomością nie-
prawidłowości swojej sytuacji i wielką trudnością, by cofnąć się wstecz bez 
poczucia w sumieniu, że popadłoby się w nowe winy”11. Właśnie ta ostatnia 
charakterystyka zdaje się wskazywać na kategorię osób, z których życiową sy-
tuacją papież pragnie powiązać własną interpretację okoliczności łagodzących. 
Generalnie rzecz biorąc, zmniejszenie winy osoby żyjącej w sytuacji nieregu-
larnej może nastąpić, jak pisze papież Franciszek, nie tylko w wyniku niezna-
jomości normy moralnej, ale także wtedy, gdy norma moralna jest wprawdzie 
znana, ale osoba ma trudności ze zrozumieniem, o jaką wartość moralną chodzi, 
którą norma ma chronić12. Takie niezrozumienie może mieć znaczny wpływ na 
motywację osoby w podejmowaniu życiowych decyzji. Świadomość tych uwa-
runkowań należała zawsze do nauczania Kościoła, stąd papież Franciszek może 
się tu powołać na dokumenty Magisterium i nauczanie swoich poprzedników13, 
cytując np. wypowiedzi Katechizmu Kościoła Katolickiego: 

Poczytalność i odpowiedzialność za działanie mogą zostać zmniejszone, a nawet 
zniesione, na skutek niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu, przyzwyczajeń, 

8 AL 298 .
9 AL 297 .
10 AL 298 .
11 AL 298 .
12 AL 301 .
13 FC 33.
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nieopanowanych uczuć […], niedojrzałości uczuciowej, nabytych nawyków, 
stanów lękowych lub innych czynników psychicznych czy społecznych14 . 

Wydaje się jednak, że papieżowi nie chodzi ani o sytuację nieznajomości 
normy, ani też o inne wymienione powyżej czynniki, przynajmniej w klasycz-
nym ich rozumieniu. Kluczowa charakterystyka, do której zdaje się zmierzać 
Franciszek, brzmi następująco: 

Sumienie może jednak uznać nie tylko to, że dana sytuacja nie odpowiada obiektyw- 
nie ogólnym postanowieniom Ewangelii. Może także szczerze i uczciwie uznać 
to, co w danej chwili jest odpowiedzią wielkoduszną, jaką można dać Bogu i od-
kryć z jakąś pewnością moralną, że jest to dar, jakiego wymaga sam Bóg pośród 
konkretnej złożoności ograniczeń, chociaż nie jest to jeszcze w pełni obiektywny 
ideał15 . 

Osoba znajdująca się w opisanej sytuacji zna bowiem normę moralną, do-
strzega też i rozumie wartość przez tę normę chronioną. A jednak uważa, że nie 
może postępować inaczej, tzn. że musi trwać w niesakramentalnym związku, by 
nie spowodować nowej winy. Uważa, że żyje w „warunkach, które nie pozwala-
ją [jej] działać inaczej i podjąć inne decyzje bez nowej winy”16 . 

Mamy tu do czynienia z nową w nauczaniu Magisterium kategorią czynni-
ków, które mogą wpływać na poczytalność i decyzję osoby, zmniejszając bądź 
eliminując jej winę moralną. W tym zapewne kontekście papież twierdzi, że „nie 
można już powiedzieć, że wszyscy, którzy są w sytuacji tak zwanej «nieregular-
nej», żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej”17 . Za-
pewne też właśnie w odniesieniu do takiej kategorii osób żyjących w związkach 
cywilnych po rozpadzie związku sakramentalnego papież precyzuje: 

Ze względu na uwarunkowania i czynniki łagodzące możliwe jest, że pośród pew-
nej obiektywnej sytuacji grzechu osoba, która nie jest subiektywnie winna albo nie 
jest w pełni winna, może żyć w łasce Bożej, może kochać, a także może wzrastać 
w życiu łaski i miłości, otrzymując w tym celu pomoc Kościoła18 .

Jak wynika z dodanego do tego fragmentu przypisu, chodzi także o pomoc 
sakramentów, co jest powszechnie interpretowane jako dopuszczenie do Sakra-
mentów Pokuty i Eucharystii19 .

Taka konkluzja wynika ze sposobu, w jaki papież Franciszek wiąże rozumie-
nie okoliczności, w których „ludzie napotykają na poważne trudności, by działać 

14 KKK 1735 oraz 2352.
15 AL 303 .
16 AL 301 .
17 AL 301 .
18 AL 305 .
19 AL 305, przyp. 351.
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inaczej”20, z pojęciem „prawa stopniowości”. To użyte przez Jana Pawła II w od-
niesieniu do stopniowego dojrzewania małżonków do życia zgodnego z norma-
mi moralności małżeńskiej pojęcie, które oznacza, że człowiek „poznaje, miłuje 
i czyni dobro moralne, odpowiednio do etapów swego rozwoju”21, papież Fran-
ciszek stosuje do sytuacji osób żyjących w sytuacjach nieregularnych. Oznacza 
ono „stopniowość w roztropnym wypełnianiu wolnych aktów w podmiotach, 
które nie są w stanie zrozumieć, docenić lub w pełni zrealizować wymogów 
prawa”22 .

Wobec tej przedstawionej w Amoris laetitia koncepcji roli okoliczności ła-
godzących i prawa stopniowości w zmodyfikowanej praktyce pastoralnej wobec 
osób żyjących w tzw. sytuacjach nieregularnych formułowanych jest szereg py-
tań. Kluczowe wydaje się pytanie o to, czy i w jaki sposób koncepcja ta wpływa 
na rozumienie statusu cywilnego związku po rozwodzie, stopnia grzeszności 
pozostawania w takim związku, ale także na samo rozumienie nierozerwalności 
małżeństwa. 

4. RÓŻNE INTERPRETACJE NAUKI AMORIS LAETITIA  
O OKOLICZNOŚCIACH ŁAGODZĄCYCH

Tym, co musi zastanawiać, jest nie tyle sama wielość interpretacji przed-
stawionych powyżej tekstów papieża Franciszka dotyczących okoliczności ła-
godzących, ile diametralna odmienność ich rozumienia. Poniżej przedstawione 
zostaną trzy możliwe interpretacje.

a) Okoliczności mogą zmienić kwalifikację moralną czynu
Tam, gdzie dotychczasowe nauczanie moralne o małżeństwie i rodzinie, 

opierające się na takich dokumentach, jak encyklika Humanae vitae Pawła VI 
(1968 r.), czy też adhortacja Familiaris consortio Jana Pawła II (1981 r.) były 

20 AL 302 .
21 FC 34. Jan Paweł II zaznaczył jednak, że prawo stopniowości nie oznacza stopniowości 

prawa, tzn. że małżonkowie „nie mogą jednak patrzeć na prawo tylko jako na czysty ideał osiągalny 
w przyszłości, lecz powinni traktować je jako nakaz Chrystusa do wytrwałego przezwyciężania 
trudności” (tamże). Podczas gdy jedni dostrzegają w tym punkcie wyraźne różnice między stanowi-
skiem Jana Pawła II a Amoris laetitia, inni twierdzą, że mamy do czynienia jedynie z kontynuacją 
nauczania papieża-Polaka. Por. A. Sporniak, Doktryna ruszyła, „Tygodnik Powszechny” 3545/25 
(2017), s. 34-35. Por. także W. Kasper, Amoris laetitia: Bruch oder Aufbruch? Eine Nachlese, 
„Stimmen der Zeit” 11 (2016), s. 727-729.

22 AL 295 .
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w ostatnich dziesięcioleciach kontestowane23, nauczanie Amoris laetitia bywa 
rozumiane jako dogłębna zmiana podejścia nie tylko do tej wybranej kwestii 
moralności małżeńskiej, ale do całej etyki seksualnej. Mówi się nawet, że jest 
to punkt zwrotny (niem. Wendepunkt) dla całej teologii moralnej24. Kto w ten 
sposób podchodzi do papieskiej adhortacji, nie będzie stronił od twierdzenia, 
że zmianie ulega nie tylko praktyka pastoralna, ale i sama doktryna. Zapropo-
nowane przez papieża zmiany mają dotyczyć nie tylko rozumienia grzeszności 
pozamałżeńskich kontaktów seksualnych, ale i samego małżeństwa. Nowy nie-
sakramentalny związek staje się zgodnie z takim rozumieniem tak dalece źród-
łem nowych zobowiązań moralnych, że pozostawanie w nim nie tylko nie sta-
nowi już ciężkiej winy moralnej, ale trudno już w ogóle mówić o cudzołóstwie. 
Pierwsze sakramentalne małżeństwo pozostaje, co prawda, faktem w historii 
życia małżonka, który pozostaje z nową osobą w nowym niesakramentalnym 
związku, jednak nie stanowi już źródła zobowiązań moralnych, a nawet – jak się 
czasami twierdzi – faktycznie już nie istnieje. Niemiecki teolog moralista Eber-
hard Schockenhoff twierdzi, że w takiej sytuacji sakramentalne małżeństwo po 
nieodwołalnym rozpadzie wspólnego życia, nie jest już przeżywaną rzeczywi-
stością, ale jedynie fikcją prawną (Rechtsfiktion) bądź też swoistym „duchowym 
kadłubem” (geistlicher Torso)25 . 

Jak jednak można pogodzić takie podejście z tradycyjną nauką Kościoła ka-
tolickiego o nierozerwalności małżeństwa? Zwolennicy tego poglądu wskazują 
na możliwość innego rozumienia śmierci, która zgodnie z małżeńską przysięgą 
może stanowić kres sakramentalnego małżeństwa. Jak twierdził już przed laty 
niemiecki moralista Bernard Häring, wskazując na prawosławną teologię mał-
żeństwa, nie chodzi jedynie o faktyczną śmierć jednego z małżonków, ale można 
mówić także o czymś w rodzaju „moralnej śmierci” małżeństwa („moralischer 
Tod” der Ehe). Kiedy pożycie małżeńskie nieodwołalnie się rozpada, szczegól-
nie z racji zdrady, poważnej krzywdy i naruszenia godności jednego ze współ-

23 Taka postawa jest charakterystyczna dla znacznej części teologów moralistów obszaru języ-
ka niemieckiego. Niektórzy autorzy twierdzą, że nowe podejście do sytuacji nieregularnych przed-
stawione przez papieża Franciszka w Amoris laetitia bazuje na rozwiązaniu znalezionym w grupie 
synodalnej języka niemieckiego. Zob. E. Schockenhoff, Traditionsbruch oder notwendige Wei-
terbildung? Zwei Lesarten des Nachsynodalen Schreibens „Amoris laetitia”, „Stimmen der Zeit” 
3 (2017), s. 150. Nie sposób nie dostrzec podobieństwa wypowiedzi Franciszka z tekstem kard. 
Waltera Kaspera w słynnym odczycie wygłoszonym na życzenie papieża wobec zgromadzonych 
na konsystorzu kardynałów na krótko przed otwarciem synodu o rodzinie. Zob. W. Kasper, Das 
Evangelium von der Familie. Die Rede vor dem Konsistorium, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2014, 
szczególnie s. 65-67. 

24 Zob. zbiór tekstów reprezentatywnych teologów moralistów obszaru języka niemieckiego: 
S. Goertz, C. Witting (red.), Amoris laetitia – Wendepunkt für die Moraltheologie?, Freiburg–Ba-
sel–Wien: Herder 2016.   

25 E. Schockenhoff, Traditionsbruch oder notwendige Weiterbildung?, s. 152-154. 
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małżonków czy zagrożenia jego życia, małżeństwo nie jest już znakiem Bożej 
zbawczej miłości i tym samym faktycznie przestaje istnieć26 .

Jak uzasadniają zwolennicy takiego poglądu, dotychczasowe nauczanie 
Kościoła o nierozerwalności małżeństwa było oparte z jednej strony na sztywnej 
metafizyce, która nie przystaje już do współczesnej mentalności. Kościół, który 
nie jest związany z jakąś jedną konkretną szkołą filozoficzną, może wyzbyć się 
pewnych pojęć filozoficznych, nie tracąc przy tym tego, co istotne w doktry-
nie. Z drugiej strony tradycyjna nauka o nierozerwalności małżeństwa, jak się 
twierdzi, naznaczona jest zbytnim jurydyzmem, co sprawia, że liczy się jedynie 
formalna poprawność, która nie uwzględnia stopnia skomplikowania sytuacji 
życiowych27 .

W kontekście takiego rozumienia już same określenia: „sytuacje nieregu-
larne” czy „okoliczności łagodzące” są wysoce nieadekwatne28. Nie chodziłoby 
zatem o to, że okoliczności zmniejszają winę moralną działającego podmiotu, 
ale o to, że zmieniają one ocenę moralną współżycia z partnerem w nowym 
związku. Nowa sytuacja nie zmniejsza ani poznania, ani wolności, ale niwelu-
je grzeszny charakter trwania w niesakramentalnym związku. Wierne małżeń-
stwo sakramentalne pozostaje wprawdzie ewangelicznym ideałem, do którego 
się dąży, jednak w pewnych warunkach może on być niemożliwy do realizacji. 
Zwolennicy takiej interpretacji idą jeszcze dalej: heteroseksualne małżeństwo 
sakramentalne wcale nie musi być obowiązującą formą relacji miłości. Złożo-
ność konkretnych sytuacji oraz stopniowość w dochodzeniu do ideału sprawiają, 
że każdy wybrany poważnie sposób życia ma swoje pozytywne strony i powi-
nien być respektowany, a co za tym idzie pozostawanie w nim nie musi stanowić 
subiektywnej ciężkiej winy moralnej, która oddzielałaby od sakramentów. De-
cydująca byłaby zawsze decyzja indywidualnego sumienia29 .

26 B. Häring, Ausweglos? Zur Pastoral bei Scheidung und Wiederverheiratung, Freiburg–Ba-
sel–Wien: Herder 1989, s. 47-49. Por. S. Ernst, „Irreguläre Situationen” und persönliche Schuld in 
„Amoris laetitia”. Ein Bruch mit der Lehrtradition?, w: S. Goertz, C. Witting (red.), Amoris laetitia 
– Wendepunkt für die Moraltheologie?, s. 158-159.

27 Por. E. Schockenhoff, Chancen zur Versöhnung? Die Kirche und die wiederverheirateten 
Geschiedenen, Freiburg–Basel–Wien: Herder, s. 144-151.

28 Co ciekawe, autorzy opowiadający się za tą interpretacją wskazują na to, że nie powinno się 
traktować zmiany podejścia do sytuacji nieregularnych w kontekście miłosierdzia duszpasterskiego, 
jak czyni to papież Franciszek, Kościół nie powinien, jak twierdzą, czynić wrażenia, że wyświadcza 
osobom żyjącym w niesakramentalnych związkach jakąś łaskę, dopuszczając ich do sakramentów, 
ale powinien zaakceptować pluralizm form i relacji miłości. W tym sensie Amoris laetitia ma być 
nieśmiałym i wstępnym krokiem zmierzającym w tym kierunku. Por. S. Goertz, C. Wittig, Wende-
punkt für Moraltheologie? Kontext, Rezeption und Hermeneutik von Amoris laetitia, w: S. Goertz, 
C. Witting (red.), Amoris laetitia – Wendepunkt für die Moraltheologie?, s. 80-81.

29 A. Autiero, Amoris laetitia und das sittliche Gewissen. Eine Frage der Perspektive, w: 
S. Goertz, C. Witting (red.), Amoris laetitia – Wendepunkt für die Moraltheologie?, s. 95-112.
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Za taką interpretacją Amoris laetitia zdaje się przemawiać fakt, że papież 
w Amoris laetitia kilkunastokrotnie mówi o nierozerwalności małżeństwa jako 
o ideale, do którego należy dążyć, ale ani razu w całym dokumencie nie pojawia 
się odniesienie do tzw. logiów rozwodowych z Nowego Testamentu, tzn. słów 
Jezusa określających oddalenie żony i poślubienie innej jako cudzołóstwo30 . Jed-
nak z drugiej strony papież wielokrotnie wskazuje na to, że nie zamierza zmie-
niać nauki Kościoła dotyczącej małżeństwa31, wydawać jakichś nowych norm 
ogólnych32, czy też sprawiać wrażenia, że w Kościele istnieje jakaś podwójna 
moralność33. Jednocześnie adhortacja zawiera jasne stwierdzenie, że „rozwód 
jest złem”34 oraz że nawet jeżeli inne niż sakramentalne małżeństwo chrześci-
jan formy związków mogą realizować ideał małżeński przynajmniej częściowo 
i analogicznie, to jednak są „radykalnie sprzeczne z tym ideałem”35 .

Zdecydowanie nieprzekonująca pozostaje także krytyka tradycyjnej wizji 
nierozerwalności małżeńskiej. Jest prawdą, że nauka Kościoła nie jest ściśle 
związana z żadną koncepcją filozoficzną36, jednak nauka o nierozerwalności 
małżeństwa nie jest dopiero wynikiem powiązania Objawienia ze średniowiecz-
ną metafizyką, ale stanowiła od początku właściwą Kościołowi katolickiemu 
interpretację słów Jezusa. Również zarzut jurydyzmu nie jest do końca prawdzi-
wy. Owszem, nie ulega wątpliwości, że kwestie małżeńskie stanowią obecnie 
znaczny odsetek spraw, którymi zajmują się sądy kościelne. Jednak kategorie 
prawne (figura węzła małżeńskiego) są wobec samej nauki wtórne i czasowo 
późniejsze. Rozrost, a czasami przerost tego aspektu był właśnie efektem, a nie 
przyczyną wiary w absolutną nierozerwalność małżeństwa.

Przedstawiona powyżej modyfikacja nauczania Kościoła oznaczałaby, że 
wizja małżeństwa jako Bożego dzieła, które nie tylko nie powinno, ale faktycz-
nie nie może być unicestwione, miałaby zostać zastąpiona wizją małżeństwa, 
które jest wprawdzie zawierane w obliczu Boga, trwa jednak tylko tak długo, 
jak długo trwa faktyczna wspólnota małżeńska. Nie ma już zatem węzła małżeń-
skiego (płaszczyzna prawno-ontologiczna), a istnieje jedynie więź małżeńska 
(płaszczyzna moralno-egzystencjalna). Oznaczałoby to odrzucenie przekonania, 
którym Kościół żył od samych początków. Trudno nie dostrzec podobieństwa 

30 W adhortacji znajdują się wprawdzie noty bibliograficzne do sporu Jezusa z faryzeuszami, 
którego zwieńczeniem jest jedno z logiów (Mt 19,1-12; Mk 10,1-12), jednak ani razu nie przytacza 
się tekstu samych logiów: 1 Kor 7,10-11, Mk 10,10-12; Mt 5,32; Mt 19,9; Łk 16,18. Stanowisko Je-
zusa w ostatniej ze wspomnianych wersji brzmi następująco: „Każdy, kto oddala swoją żonę, a bie-
rze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.

31 AL 2-3.
32 AL 300 .
33 AL 301 .
34 AL 246 .
35 AL 292 .
36 Por. FR 76.
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takiej koncepcji nie tyle do prawosławnej teologii małżeństwa, ile do protestanc- 
kiej wizji małżeństwa, gdzie – jak to stwierdził Marcin Luter – małżeństwo jest 
„rzeczą świecką”37, chociaż jednocześnie sposobem życia, z którym wiąże się 
Boże błogosławieństwo. Nic nie skłania do wysuwania wniosku, że papież Fran-
ciszek miałby popierać tego rodzaju „reformę” w rozumieniu małżeństwa38, stąd 
także podejście do kwestii okoliczności łagodzących musi być widziane inaczej.

b) Okoliczności mogą wpłynąć na moralną kondycję działającego podmiotu
Jeżeli przyjąć założenie, że zamiarem papieża nie jest modyfikacja doktry-

nalna ani zasad dotyczących małżeństwa, ani też teologicznomoralnej oceny 
powtórnego związku po rozpadzie więzi między sakramentalnie związanymi 
małżonkami, pojęcie okoliczności łagodzących należy rozumieć inaczej. Sa-
kramentalne małżeństwo pozostaje ważne mimo rozpadu pożycia małżon-
ków, a nowy niesakramentalny związek oznacza pozostawanie w stanie grze-
chu z obiektywnego punktu widzenia ciężkiego. Sytuacja może być odmienna 
w niektórych przypadkach dlatego, że – jak powiada Franciszek – „stopień od-
powiedzialności nie jest równy w każdym przypadku i mogą istnieć czynniki, 
które ograniczają zdolność podejmowania decyzji”39 . 

Próbując odczytać wypowiedzi papieża Franciszka na temat okoliczności ła-
godzących w świetle dotychczasowych dokumentów Magisterium, warto w tym 
miejscu przypomnieć przykłady konkretnych obszarów moralności, w których 
klasyczne nauczanie moralne Kościoła wskazywało na zmniejszenie lub znie-
sienie winy moralnej działającego podmiotu. W wydanej w 1975 r. Deklara-
cji o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona humana podkreślony 
zostaje wprawdzie obiektywnie ciężko nieuporządkowany charakter grzechów 
natury seksualnej (masturbacji), jednak brak w pełni wolnego przyzwolenia, 
równowagi psychicznej, czy też nabyte przyzwyczajenia mogą sprawić, że „su-
biektywnie nie zawsze zaciąga się ciężką winę”40. Podobne uwagi odnoszą się 
w wydanych w 1995 r. Wskazaniach dla wychowania w rodzinie Ludzka płcio-
wość: prawda i znaczenie do aktywności homoseksualnej41. Nauka o możliwo-
ści zmniejszonej subiektywnej odpowiedzialności osoby działającej pojawia się 
także w kontekście grzechów skierowanych przeciwko życiu. Wydana w 1980 r. 
Deklaracja o eutanazji Iura et bona zawiera stwierdzenie, że chociaż błędny 
osąd sumienia kogoś, kto prosi o śmierć, nie jest w stanie zmienić natury aktu 

37 M. Luther, Von Ehesachen (WA 30,3,205,13n). 
38 Tak też twierdzi kard. Francesco Coccopalmerio w swoim komentarzu do VII rozdziału 

Amoris laetitia. Zob. F. Coccopalmerio, Radość miłości. Przewodnik po ósmym rozdziale adhortacji 
„Amoris laetitia” papieża Franciszka, Kraków: WAM 2017, s. 26-28.

39 AL 79. Por. S. Ernst, „Irreguläre Situationen” und persönliche Schuld in „Amoris laetitia”, 
s. 147-157.

40 PH 9-10. 
41 LPPZ 104-105.
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eutanazji, który pozostaje zawsze niedopuszczalny, jednak w okolicznościach 
związanych z długimi i ciężkimi cierpieniami wina proszącego o śmierć może 
być zmniejszona lub całkowicie wykluczona42. Podobnie samobójstwo zostało 
przez Jana Pawła II w encyklice Evangelium vitae uznane za akt z obiektywnego 
punktu widzenia głęboko niemoralny, chociaż 

określone uwarunkowania psychologiczne, kulturowe i społeczne mogą skłonić 
[kogoś] do popełnienia czynu tak radykalnie sprzecznego z wrodzoną skłonnością 
każdego człowieka do zachowania życia, łagodząc lub eliminując odpowiedzial-
ność subiektywną43 . 

Wypowiedzi te pokazują zatem sytuacje, w których osoby odczuwają tak 
silny nacisk wewnętrzny, że nie są w stanie działać inaczej. Ich postępowanie 
nabiera cech kompulsywnych, co sprawia, że w danym przypadku ich subiek-
tywna wina jest pomniejszona, chociaż nie zmienia się obiektywna ocena czynu.

Trzeba jednak postawić krytyczne pytanie: czy rzeczywiście uprawniona 
jest analogia do sytuacji osób żyjących w niesakramentalnym związku? Nie ule-
ga wątpliwości, że chociaż trwały rozpad pożycia małżeńskiego jest zazwyczaj 
spowodowany błędami popełnionymi przez oboje małżonków, to jednak mogą 
być sytuacje zdrady czy poważnej krzywdy z jednej strony, gdzie współmałżonek 
zostaje porzucony i nie ma wpływu na postępowanie drugiej strony. O ile jednak 
rozwód można by traktować jako sytuację losową, to wejście w nowy związek 
trudno traktować jako efekt kompulsywny nacisku. Jest to zawsze świadomy 
wybór. Osoba wprowadza siebie samą świadomym i wolnym aktem – mimo 
pełnego rozeznania dotyczącego zarówno normy moralnej, jak i wartości, którą 
norma ta chroni – w sytuację, która z biegiem czasu staje się źródłem nowych 
zobowiązań moralnych. Na czym więc w tym kontekście miałaby polegać „nie-
możliwość postępowania inaczej”?44 Najpierw może się ona odnosić do tego, że 
dana osoba uważa, że nie chce / nie może pozostać samotną i dlatego decyduje 
się na nowy, niesakramentalny związek. Będąc już w nim, osoba uważa, że nie 
potrafi wziąć na siebie możliwości takiego sposobu życia, by nie zaprzeczało 
ono nauce Kościoła o małżeństwie. Chodzi o tzw. cohabitatio fraterna, czyli 
powstrzymanie się od aktów seksualnych. Jednocześnie jednak osoba nie chce 
/ nie może powstrzymać się od przyjmowania sakramentów, uważając, że są jej 
niezbędne do duchowego wzrostu. 

Warto w tym kontekście wspomnieć sformułowaną już w 1983 r. teorię nie-
mieckiego moralisty Josepha G. Zieglera, który rozważając sytuację osób żyjących 
po rozwodzie w niesakramentalnym związku, przywołał znaną z historii teologii 

42 IeB 2.
43 EV 66.
44 Ch.E. Brugger, Five serious problems with chapter 8 of Amoris Laetitia, w: http://www.

catholicworldreport.com/2016/04/22/five-serious-problems-with-chapter-8-of-amoris-laetitia/ 
(dostęp: 3.07.2017).
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moralnej figurę argumentacyjną zwaną casus perplexus45. Chodziłoby o przypa-
dek, w którym osoba widzi siebie wplątaną w nierozwiązalną aporię, gdzie każde 
z możliwych działań związane jest popełnieniem grzechu. Zdaniem Zieglera moż-
na by tu zastosować jedną z zasad dotyczących casus perplexus, a mianowicie, że 
nikt nie może być zobowiązywany do czegoś, co przekracza jego siły (Ultra posse 
nemo tenetur). Ziegler proponuje, by Kościół wprawdzie oficjalnie nie udzielał 
takim osobom absolucji w sakramencie pokuty, ale respektował ich decyzję, gdy 
przystępują do komunii św., pozostawiając rozstrzygnięcie ich sumieniu. Formu-
łując ten postulat, Ziegler przyznaje jednak, że przypadek ten tym różni się od 
klasycznej sytuacji casus perplexus, że sytuacja aporii nie jest tu sytuacją losową, 
ale świadomie i dobrowolnie wybraną i zainicjowaną przez daną osobę.

Skoro mamy do czynienia z wolnym wyborem, który – jak dokonująca go oso-
ba może się spodziewać i przewidywać – stanie się w przyszłości źródłem pewne-
go „przymusu”, to nie sposób nie zadać pytania, jak w tym kontekście traktować 
decyzje, podjęte przez inne osoby znajdujące się w podobnej sytuacji, by właśnie 
ze względu na wierność Ewangelii nie wchodzić w nowy związek, odczuwając bo-
leśnie brzemię samotności? Jak traktować decyzje osób, które będąc już w nowym 
związku i odczuwając niemożliwość np. pozostawienia nowego partnera, który 
wymaga opieki bądź też dzieci, które urodziły się w nowym związku, zdecydowały 
się na cohabitatio fraterna, bądź też uznały, że ze względu na wierność małżeńską 
należy powstrzymać się od przyjmowania komunii św.? Czy są to jedynie pewne 
równorzędne opcje? Od czego będą uzależnione te różne modele postępowania? 
Jedynie od subiektywnie odczuwanej „niemożności”? Nie sposób nie zadać także 
kolejnego pytania: w imię czego ktoś rozwiedziony miałby brać na siebie poważne 
ciężary, związane ze sposobem życia zgodnym z nauką Kościoła, skoro inni, dzia-
łając wbrew tej nauce, będą mogli również korzystać z sakramentów w oparciu 
o rzekomy „przymus”, jaki wyrasta z ich nieregularnej życiowej sytuacji? Trudno 
negować wagę zobowiązań moralnych, jakie mogą powstać w nowym niesakra-
mentalnym związku, czy jednak unieważniają one zobowiązanie wierności wobec 
prawowitego małżonka i wobec opuszczonych dzieci? Przede wszystkim jednak 
nie można nie zadać zasadniczego pytania: czy grzech cudzołóstwa z biegiem 
czasu i pod wpływem nowych okoliczności przestaje być subiektywnie grzechem 
ciężkim, skoro nie wchodzi w grę ani niewiedza, ani też kompulsywny przymus? 

c) Sytuacja osób, których pierwsze sakramentalne małżeństwo nie zostało 
zawarte ważnie 

Pomimo krytycznych uwag wobec powyższego rozumienia okoliczności 
łagodzących trzeba w tym miejscu wskazać na pewną możliwość, która doty-

45 Pojęcie to należy odróżnić od podobnego pojęcia conscientia perplexa oznaczającego pewną 
formę skrzywienia sumienia, mianowicie sumienie pogmatwane. Por. K.-H. Peschke, Christliche 
Ethik. Grundlegung der Moraltheologie, Trier: Paulinus 1998, s. 198.
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czy wprawdzie jedynie niektórych osób znajdujących się w omawianej sytuacji, 
która jednak może sprawić, że realizacja sformułowanych w Amoris laetitia po-
stulatów mogłaby zostać w pełni zharmonizowana z dotychczasową nauką Koś-
cioła o małżeństwie. Chodzi o sytuację osób żyjących w drugim związku, a więc 
w sytuacji obiektywnie nieregularnej, mających jednak uzasadnione przeświad-
czenie, że ich pierwsze sakramentalne małżeństwo nie zostało zawarte ważnie.

Poważna grzeszność powtórnego małżeństwa osoby rozwiedzionej polega 
na naruszeniu zobowiązań płynących z sakramentalnego małżeństwa. Co jed-
nak w sytuacji, gdy nie zostało ono ważnie zawarte? Kościół przewiduje w tej 
sytuacji drogę procesową mającą wykazać nieważność pierwszego małżeństwa. 
Jeżeli sakramentalne małżeństwo rzeczywiście nie zaistniało, to wynikające zeń 
zobowiązania nie istnieją również. Sprawa komplikuje się wtedy, gdy mimo 
subiektywnej pewności o nieważności sakramentalnego małżeństwa, z racji 
niemożności udowodnienia tego faktu w ramach kanonicznego procesu, osoba 
znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji: będąc (faktycznie) wolną i pragnąc 
zawrzeć sakramentalne małżeństwo z wolnym partnerem, nie może tego uczynić 
ze względu na przeszkodę, która w jej przekonaniu, ale także z uwagi na poważ-
ne (choć kanonicznie niewystarczające) racje, nie istnieje. W liście Kongrega-
cji Nauki Wiary na temat przyjmowania komunii św. przez żyjących w drugim 
małżeństwie z 1995 r. zaleca się dołożenie starań, by „ustalić, czy na forum 
zewnętrznym, ustanowionym przez Kościół, taka nieważność małżeństwa ist-
niałaby obiektywnie”46, podkreślając jednocześnie wyłączność kościelnych try-
bunałów w dokonywaniu takiej oceny. Wydaje się jednak, że istnieje możliwość 
modyfikacji dyscypliny kościelnej w tym punkcie bez naruszania doktryny do-
tyczącej małżeństwa. Chodzi o modyfikację, która wzięłaby pod uwagę cały wa-
chlarz sytuacji, których nie są w stanie uwzględnić obowiązujące obecnie normy 
prawa kanonicznego.

Kościół nie może zmieniać nauki o nierozerwalności sakramentalnego mał-
żeństwa. Może jednak i powinien precyzować warunki decydujące o ważności 
sakramentalnego małżeństwa. Powinny one odzwierciedlać sytuację, w jakiej 
znajdują się współczesne społeczeństwa. Papież Benedykt XVI podkreślał ko-
nieczność dokładniejszego badania kwestii ważności małżeństwa: 

Dotychczas w prawie kościelnym zakładano, że ktoś, kto zawiera małżeństwo, 
wie, czym ono jest. Pod warunkiem tej wiedzy małżeństwo jest ważne i nierozer-
walne. W panującym dzisiaj chaosie przekonań, w całkowicie zmienionej konste-

46 Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania 
komunii świętej przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, n. 9, w: K. Lubo-
wicki (red.), Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, Kraków: 
Wydawnictwo M 1999, s. 113-114.
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lacji, „wie” się raczej, że normalne jest złamanie przysięgi małżeńskiej. Dlatego 
trzeba pytać, jak rozpoznać ważność i gdzie możliwe są uzdrowienia47 . 

Zmiana współczesnej mentalności dotyczy także generalnie kwestii wiary 
nupturientów, która wpływa na to, co rozumieją oni w chwili zawarcia małżeń-
stwa pod pojęciem jedności i nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa. 
Małżeństwo konstytuuje zgoda, jednak małżonkowie wyrażają zgodę na kon-
kretną formę małżeństwa, co w przypadku małżeństwa sakramentalnego wiąże 
się z akceptacją warunków jego zawarcia, a te są ściśle związane z wiarą. Nie-
wątpliwie można stwierdzić, że wiara należy do istoty tego sakramentu. Prob-
lemem może być określenie jej stopnia, niezbędnego do tego, by sakramentalne 
małżeństwo zostało zawarte w sposób ważny. Zgodnie z dotychczasową dyscy-
pliną Kościoła wystarcza wyrażona implicite intencja działania zgodnego z tym, 
co czyni Kościół. Czy jednak w przypadku małżeństwa nie jest raczej konieczna 
wiara wyrażona bardziej explicite?48 Czy wspomniane trudności nie są przy-
czyną tego, że, jak podkreśla wielu teologów i duszpasterzy, liczba małżeństw 
nieważnych jest dzisiaj znacznie wyższa niż w przeszłości?49 Jeżeli tak rzeczy-
wiście jest, to Kościół musi uwzględnić tę sytuację w swoim prawie i praktyce 
duszpasterskiej, która sytuuje niewątpliwie szczególne okoliczności. Kanoniści 
wskazują na możliwość wspomnianego już powyżej konfliktu między forum 
wewnętrznym a forum zewnętrznym; konfliktu, który powstaje w sytuacji, gdy 
małżeństwo rzeczywiście nieważne nie może być uznane za takie przez trybunał 
kościelny, gdyż okoliczności powodujące nieważność nie dadzą się udowodnić 
bądź też nie obejmuje ich obecny kształt prawa kanonicznego50. Zawarcie no-
wego sakramentalnego małżeństwa w takiej sytuacji jest niemożliwe, ale można 

47 Światłość w ciemności. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Kraków: Znak 
2011, s. 153. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę także na przemówienie Benedykta XVI do człon-
ków Trybunału Roty Rzymskiej z 26 stycznia 2013 r. Papież podkreślił w nim, że „zamknięcie się na 
Boga lub odrzucanie sakralnego wymiaru związku małżeńskiego i jego wartości w porządku łaski 
utrudnia konkretne urzeczywistnienie wzniosłego modelu małżeństwa, jak pojmuje je Kościół zgod-
nie z Bożym planem i może doprowadzić do podważenia samej ważności przymierza, w wypadku 
gdyby, jak przyjmuje ugruntowane prawodawstwo Trybunału, przełożyło się na odrzucenie zasady 
samego małżeńskiego obowiązku wierności czy też innych elementów bądź właściwości istotnych 
dla małżeństwa”. Por. Benedykt XVI, Małżeństwo a relacje między wiarą i porządkiem moralnym. 
Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
benedykt_xvi/przemowienia/rota_26012013.html (dostęp: 24.09.2016).

48 Por. Nadzieja rodziny. Z kardynałem Gerhardem Ludwigiem Müllerem rozmawia Carlos 
Granados, Kraków: Salwator 2014, s. 59.

49 Por. R. Dodaro, Wprowadzenie w istotę sporu, w: R. Dodaro (red.), Pozostać w prawdzie 
Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech 
2015, s. 21.

50 Por. U. Nowicka, Przeszkoda węzła małżeńskiego, w: W. Góralski (red.), Przeszkody mał-
żeńskie w prawie kanonicznym, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2016, s. 192-193.
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by się tu zastanowić nad szczególną formą towarzyszenia takiej parze, jak to 
zostało przewidziane w Amoris laetitia, traktując ich sytuację jako okoliczności 
łagodzące. Można zatem zapytać, czy wspomniana powyżej figura argumenta-
cyjna dotycząca casus perplexus nie mogłaby mieć tu swojego zastosowania. 

ZAKOŃCZENIE

Spór wokół znaczenia okoliczności łagodzących w adhortacji Amoris laeti-
tia, przy wielu niewątpliwych zaletach tego ważnego dokumentu papieskiego, 
wskazuje na jego największą słabość, jaką jest jego niejednoznaczność. Wobec 
wielu możliwych interpretacji nie jest to już spór jedynie o kwestie drugorzędne 
i czy wyłącznie dyscyplinarne. Ostatecznie dotyczy on sedna katolickiej nauki 
o małżeństwie, a także kontynuacji w nauczaniu moralnym Magisterium. Uzna-
jąc ciągłość nauczania i niezmienność sedna nauki o sakramentalności i niero-
zerwalności małżeństwa, można wydobyć z adhortacji Amoris laetitia istotne 
impulsy dla duszpasterstwa osób w sytuacjach nieregularnych. Problem leży 
jednak w tym, że z powodu niejednoznaczności papieskiego dokumentu można 
również wysnuć zupełnie odmienne wnioski. 

W kontekście powyższych rozważań nasuwa się jeszcze jeden wniosek na-
tury ogólnej. W ostateczności chodzi przecież o właściwą interpretację słów 
i ducha Ewangelii. Niemiecki egzegeta, Gerhard Lohfink, analizując podejście 
św. Pawła do założonych przezeń wspólnot chrześcijańskich, podkreśla, że Apo-
stoł Narodów uwzględnia zarówno nieskończoną dobroć Boga, jak też potrafi 
w bardzo ostrych słowach piętnować zło. Konkluzja Lohfinka pozostaje aktual-
na także w odniesieniu do toczącej się dyskusji na temat implikacji pastoralnych 
adhortacji Amoris laetitia. Przy całej konieczności podkreślania Bożego miło-
sierdzia Kościół powinien wystrzegać się jednostronności: 

Wobec faktu, że wielu teologów, a nawet kościelni hierarchowie mówią jedy-
nie o miłosierdziu, dobroci, serdeczności i delikatności Boga, ta klarowność jest 
dla Kościoła absolutnie niezbędna. Nie wolno niczego ujmować z tej dialektyki 
pomiędzy miłosierdziem a sprawiedliwością, łaską a sądem, odkupieniem a os-
tatecznym oczyszczeniem z każdego bezprawia51 .

51 G. Lohfink, Im Ringen um die Vernunft. Reden über Israel, die Kirche und die Europäische 
Aufklärung, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2016, s. 320.
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Znaczenie okoliczności łagodzących  
w adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia . 

Wielość interpretacji 
 

Streszczenie

Do najbardziej kontrowersyjnie dyskutowanych wypowiedzi w adhortacji papie-
ża Franciszka Amoris laetitia należą numery 300-305. Pojawia się w nich sugestia, 
że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą czuć się subiektywnie nie-
zdolne do zmiany swojej życiowej sytuacji bez zaciągnięcia nowej winy moralnej, 
przy jednoczesnej świadomości, że obecna sytuacja jest obiektywnie ciężko grzeszna. 
Osoby takie – jak uważa papież – nie są pozbawione łaski Bożej i mogą w pewnych 
okolicznościach zostać dopuszczone do sakramentów. Wypowiedzi te bywają różnie 
rozumiane. Zgodnie z pierwszą interpretacją konkretne okoliczności mogą tak dalece 
zmienić charakter czynu, że ostatecznie pozostawanie w związkach niesakramental-
nych nie przestaje być cudzołóstwem, a więc grzechem ciężkim. Inna interpretacja 
wskazuje na to, że sytuacja może stanowić formę moralnego „przymusu”, który – jak 
inne formy przymusu – zmniejszają odpowiedzialność osoby, chociaż jej działania 
pozostają obiektywnie ciężko grzeszne. Wreszcie w ramach trzeciej interpretacji wy-
powiedzi Franciszka odniesione zostały do pewnej kategorii osób żyjących w związ-
kach niesakramentalnych, mianowicie do osób subiektywnie pewnych o tym, że ich 
pierwsze małżeństwo było zawarte nieważnie.

Słowa kluczowe:  Amoris laetitia, okoliczności łagodzące, zmniejszenie od-
powiedzialności, małżeństwo sakramentalne, nierozerwalność małżeństwa, ważność 
małżeństwa.

The meaning of mitigating factors  
in the exhortation of Pope Francis Amoris laetitia . 

Diversity of interpretations 
 

Summary

The paragraphs 300-305 belong to the most controversially discussed quotations 
of the Pope’s Francis Exhortation Amoris laetitia. A suggestion appears in them, that 
people living a non-sacramental unions can find themselves subjectively unable to 
act differently without causing a new harm, though at the same time they are fully 
aware that their present living conditions are objectively a grave sin. Such people – so 
the Pope says – are not deprived of the divine grace and could under some circum-
stances received the sacraments. These statements are interpreted in different ways. 
According to the first interpretation the particular circumstances can change the moral 
character of the person’s act so far that the life in a non-sacramental union can no 
more be assessed as an adultery i.e. a grave sin. The supporters of the second inter-
pretation claim that the particular circumstances could cause a grave moral constraint 
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which – like other forms of constraint too -  can diminish one’s moral responsibility, 
though his/her act remain objectively a grave sin. Eventually according to the third 
interpretation the statements of Pope Francis are in the present article related to the 
particular category of people living in non-sacramental unions namely those ones who 
are subjectively convinced that their first marriage was never valid.            

Keywords:  Amoris laetitia, mitigating factors, responsibility limitation, sacra-
mental marriage, indissolubility of marriage, validity of marriage.   

Die Bedeutung von den mildernden Umständen  
in der Adhortation von Papst Franziskus Amoris laetitia . 

Vielfalt der Interpretationen 
 

Zusammenfassung

Zu den am meisten kontrovers diskutierten Stellen in der Adhortation von Papst 
Franziskus Amoris laetitia gehören die Nummern 300-305. In ihnen erscheint eine 
Suggestion, dass Personen, die in den nicht-sakramentalen Lebensgemeinschaften 
leben, sich subjektiv außerstande sehen können, ihre gegenwärtige Situation zu än-
dern ohne dabei eine neue Schuld auf sich zu legen, wobei sie sich gleichzeitig wohl 
bewusst sind, dass ihre gegenwärtige Lebensweise objektiv eine schwere Sünde be-
deutet. Solchen Personen ist nach Meinung des Papstes die göttliche Gnade nicht 
entzogen und sie können unter gewissen Umständen zu den Sakramenten zugelas-
sen werden. Diese Äußerungen können auf verschiedene Weise interpretiert werden. 
Nach der ersten Interpretation können die partikulären Umstände den moralischen 
Charakter einer Tat derart verändern, dass das Leben in einer nicht-sakramentalen 
Lebensgemeinschaft nicht mehr als Ehebruch also eine schwere Sünde bezeichnet 
werden kann. Eine zweite Interpretation verweist darauf, dass eine konkrete Situa-
tion mit einer Art moralischem „Zwang“ verbunden werden kann, der – wie andere 
Zwangssituationen – die Verantwortlichkeit der Person vermindern, wenngleich ihre 
Taten auf der objektiven Ebene schwer sündhaft bleiben. Letztendlich im Rahmen 
der dritten Interpretation wurden die Äußerungen von Franziskus an die Situation 
einer Sondergruppe unter den in nicht-sakramentalen Lebensgemeinschaften leben-
den Personen angewandt, nämlich an jene, die subjektiv sicher sind, dass ihre erste 
(sakramentale) Ehe niemals gültig war.              

Schlüsselworte:  Amoris laetitia, mildernde Umstände, Verminderung der Ver-
antwortlichkeit, sakramentale Ehe, Unauflöslichkeit der Ehe, Gültigkeit der Ehe. 
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Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Teologia dialogu, Olsztyn 2016, 185 s.

Dialog (gr. dialegein – „rozmawiać”) to spotkanie, mające na celu wzajemne 
poznanie i zrozumienie poglądów, współdziałanie w zakresie poszukiwania oraz 
dochodzenia do prawdy, obrony praw, wartości ogólnoludzkich, troski o sprawied-
liwość społeczną i pokój. Zagadnienie dialogu można rozpatrywać na różnych, ale 
dopełniających się, płaszczyznach: psychologicznej, socjologicznej, teologicznej.

Dialog to podstawa demokracji. Prowadzi do zgodnego współistnienia społe-
czeństw. Jest także potrzebny w osiąganiu właściwych, dojrzałych postaw religij-
nych. Ze względu na konieczność rozwijania umiejętności dialogicznych i wpro-
wadzania dialogu w relacje społeczne, rodzinne, osobiste, zawodowe rozwija się 
wielopłaszczyznowa refleksja badająca zagadnienie dialogu. W kontekst tych roz-
ważań wpisuje się publikacja Katarzyny Parzych-Blakiewicz Teologia dialogu .

Powyższa publikacja koncentruje się na teologicznym rozumieniu dialogu i sy-
stematyzacji zagadnień z obszaru teologii dialogu. Podstaw wiedzy na ten temat do-
starcza filozofia, zwana dialogiką. Wnioski filozoficzne stają się fundamentem dla 
dalszych badań. Teologia jest dyscypliną naukową, dopełniającą dialogikę w za-
kresie aksjologicznych i personalistycznych uwarunkowań dialogu. Dialogiczna 
perspektywa badawcza ma jednak szerszy zakres. Dla teologii dialogu ważne są 
wnioski pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, antropologiczne.

Prezentowana książka stanowi podsumowanie teologicznych badań nad zagad-
nieniem dialogu, prowadzonych przez Autorkę od 1996 r., uwieńczonych rozpra-
wą doktorską pt. Dialog jako metoda ewangelizacji współczesnego świata według 
Jana Pawła II, Kraków 2000. Autorka przytacza tu również fragmenty własnych 
artykułów podejmujących problematykę teologii dialogu, m.in. Obecność jako 
teologiczny aspekt ewangelizacji według nauczania Jana Pawła II, „Poznań-
skie Studia Teologiczne” 2002 t. 13, s. 237-256; Na progu teologii dialogu. Dar 
według studium „Osoba i czyn” Karola Wojtyły, „Filozofia Dialogu” 2003 t. 1, 
s. 167-174; Pojęcie dialogu według Karola Wojtyły – Jana Pawła II i jego zasto-
sowanie teologiczne, „Filozofia Dialogu” 2004 t. 2, s. 185-200; Między Bogiem 
a człowiekiem. Teologiczna refleksja nad myślą Emmanuela Lévinasa, „Filozofia 
Religii” 2006 t. 2, s. 93-102; „Dialog” i „dialogiczność” jako narzędzia teologii, 
„Teologia w Polsce” 2007 nr 1, s. 137-148; Eklezjalny aspekt kulturowego wymiaru 
dialogu na podstawie encyklik „Dives in misericordia” i „Deus caritas est”, „Filozo-
fia Dialogu” 2007 t. 5, s. 103-115; Chrześcijańskie powołanie do samotności w ekle-
zjalnym aspekcie teologii dialogu, „Filozofia Dialogu” 2008 t. 6, s. 11-23; Teologia 
dialogu jako perspektywa myślenia eklezjalnego. Zarys problematyki, „Filozofia 
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Dialogu” 2009 t. 7, s. 151-166; Dialog Przymierza. Dialogika komunikacji między 
Bogiem a człowiekiem, „Filozofia Dialogu” 2009 t. 8, s. 167-184; Dialog wewnątrz-
kościelny, „Ateneum Kapłańskie” 153(2009) z. 2, s. 255-267; Dialog z ateistami 
i niewierzącymi, „Ateneum Kapłańskie” 153(2009) z. 3, s. 495-506; Sperancyjny 
aspekt teologii dialogu w encyklice „Spe salvi” Benedykta XVI, „Studia Warmiń-
skie” 2012 t. 49, s. 55-65; Cierpienie w optyce chrześcijańskiej, czyli zagadnienie 
cierpienia w „Spe salvi”, „Ateneum Kapłańskie” 160(2013) z. 1, s. 78-85; Cier-
pienie w kategoriach dialogiki, w: R. Kozłowski, D. Bieńkowska (red.), Człowiek 
człowiekowi, Słupsk 2015, s. 65-78. Wnioski z tych tekstów są względem siebie 
komplementarne, tworząc fundament ujęcia tezy zawartej w tytule niniejszego 
opracowania.

Przedstawiana monografia omawia trudne zagadnienia z zakresu teologii dialo-
gu w sposób ciekawy i zrozumiały dla Czytelnika. Na jej całość składają się: wstęp; 
siedemnaście rozdziałów; zakończenie; wykaz skrótów; bibliografia.

Rozdział pierwszy podejmuje kwestię komunikacji i dialogu. Znajdujemy tu 
następujące bloki tematyczne: porozumienie dla dialogicznych więzi; komunikacja 
dla zrozumienia; dialog dla wspólnoty; komplementarność komunikacji i dialogu; 
dialogiczność komunikacji.

Rozdział drugi prezentuje problematykę sytuacji dialogicznej i dialogu. Nawiązuje 
do filozofii Martina Bubera, który dokonał analizy zjawiska relacji podmiotu do 
przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Wyprowadził z tego dwa zasadnicze 
słowa „Ja-Ty”, „Ja-Ono”, wyrażające dynamizm podmiotu wchodzącego w rela-
cje z różnymi przedmiotami, świadomość własnego bytu oraz poznania istnienia 
innych bytów. Znajdujemy tu również zagadnienia, dotyczące zasady dialogicznej, 
relacji, dialogicznego ciągu wydarzeń, poszukiwań dialogicznych (horyzonty ba-
dań, wieloaspektowe ujęcie dialogu).

Trzeci rozdział dotyczy obecności i spotkania. Istotnym momentem definiu-
jącym wydarzenie dialogiczne jest obecność i prawdziwe spotkanie dwóch osób. 
Chodzi tu nie tylko o zwrócenie uwagi na inną osobę, ale przede wszystkim świa-
dome, realne, zdecydowane trwanie wobec kogoś innego. W tym kontekście należy 
rozpatrywać obecność drugiej osoby, dialogiczne Naprzeciw i Między, dialogiczną 
obecność – czyli „Jestem”, fenomen spotkania, dialogiczne spotkanie – czyli „Ty 
Jesteś”.

Rozdział czwarty analizuje osobę jako uczestnika dialogu. Ukazuje kategorie 
osób, autonomię osoby, osobową dynamikę (działanie i dzianie się, uprzedmiota-
wianie podmiotowe, spełnianie się), podmiotowość osoby, granice międzypodmio-
towe i ich przekraczanie, osobę partnera w relacjach dialogicznych, równorzędność 
partnerów dialogu.

W rozdziale piątym pojawia się tematyka dynamiki dialogicznej. Mamy tu za-
gadnienie czynu osoby, czynu w dialogu (słowo), aksjologicznych uwarunkowań 
dialogu, ofiarowania i przyjmowania w dynamice relacji podmiotowych, mowy – 
jako wyrazu dialogicznej aktywności podmiotu, symetryczności i niesymetryczno-
ści relacji międzyludzkich, niepowtarzalności podmiotowej, „natężenia” dialogicz-
nego, dystansu wobec Innego według Filozofii Twarzy.
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Rozdział szósty omawia informację dialogiczną. Ukazuje osobę jako aksjolo-
giczną treść dialogicznego przekazu, dialogiczny dar, strukturę informacji dialo-
gicznej, kwalifikację teologiczną definicji daru (dynamizm życia wewnątrztrynitar-
nego, fieri osoby ludzkiej).

Rozdział siódmy obejmuje dialogiczną aksjologię. Podejmuje zagadnienie po-
winności dialogicznej, Czegoś i Kogoś, przestrzeni aksjologicznej, wartościowa-
nia, spełnienia w odniesieniu do wartości.

Rozdział ósmy określa dopełnienie sytuacji dialogicznej. Pokazuje owoce dia-
logu jako efekt wieńczący dynamikę dialogiczną. Podejmuje też tematykę pojedna-
nia i poznania, które są owocami dialogu.

W rozdziale dziewiątym występuje problematyka ciągłości dialogicznej. 
Uwzględnia ona „dialogikę” Filozofii Dramatu, żywotność dialogicznego Między, 
spełnienie bytowe będące kierunkiem ciągłości dialogicznej.

Rozdział dziesiąty prezentuje wspólnotę, która stanowi cel dialogu. Omawia 
społeczności grupowe (miejsca i czasu, celu [instytucjonalna], podobieństwa), spo-
łeczność dialogiczną, wspólnotę jako „organizm dialogiczny”, imperatyw osobo-
wy uczestnictwa we wspólnocie, Teorię Uczestnictwa, aspekty „współbytowania” 
(moralny, charyzmatyczny), cechy relacji (zaangażowanie uczestników w relacje 
wewnątrzwspólnotowe, atmosfera dramatu, ślad relacji w osobie).

Rozdział jedenasty ukazuje miłość jako kategorię dialogiczną. Podaje typolo-
gię komunikacji międzyludzkich (nadawanie, dopominanie się, dialog), akcentuje 
imperatyw dobra i prawdy, podaje zaniedbania w tym zakresie (obszar komunika-
cji i typy nadawania, dopominania się, dialogu), warunki jego zachowania (więzy 
i więzi, dialog a miłość).

Rozdział dwunasty przedstawia kulturę dialogu. Omawia problematykę ukie-
runkowania do tworzenia wspólnoty, harmonii osoby z otoczeniem, wytrwałości 
w relacji, kompetencji dialogicznych (słuchanie, odpowiedź zwrotna, asertywność, 
komunikatywność), uczciwości dialogicznej, oceny sytuacji komunikacyjnej, sytu-
acji konfliktowej a dialogu (dialogiczny próg, dialogiczność napięcia aksjologicz-
nego, pokonywanie dialogicznego progu, postawy antydialogiczne).

Rozdział trzynasty zawiera teologalną strukturę dialogu. Ukazuje przejście od 
filozofii do teologii dialogu, Boski Ślad w człowieku, dialogiczny charakter relacji 
człowieka z Bogiem, realizm Ja-Ty Boga z człowiekiem.

Rozdział czternasty wymienia biblijne podstawy dialogu. Akcentuje historio-
zbawczą intencję dialogiczną, dialogiczne Naprzeciw z Bogiem, intencję dialogicz-
ną w biblijnym przesłaniu sytuacji dialogicznych, dialogiczne dopełnienie według 
sytuacji biblijnych.

Rozdział piętnasty podkreśla znaczenie Przymierza z Bogiem. Wskazuje 
na biblijne podstawy Przymierza Boga z człowiekiem (posłuszeństwo [„Słuchaj 
Izraelu!”], miłość [„Nowe” Przymierze]), Boską inicjatywę dialogu, człowieka 
w dialogu z Bogiem, nierówność partnerów w komunikacji między Bogiem a czło-
wiekiem, zbawczy sens Przymierza (powszechna wola zbawcza Boga, człowiek – 
ośrodek historyczny wydarzenia zbawczego, wspólnoto twórczy sens relacji Boga 
z człowiekiem), wspólnotę Przymierza.



288 RECENZJE I OMÓWIENIA 

Rozdział szesnasty omawia dialogiczną wspólnotę teandryczną. Prezentu-
je relacje wewnątrz i międzykategorialne („we” wspólnocie, „przez” wspólnotę, 
„do” nowej wspólnoty), teologiczno-dialogiczną wizję wspólnoty, historiozbawczy 
aspekt wspólnoty teandrycznej, Parakleta jako sprawcę mesjańskiego sensu Eklezji 
w wyjaśnieniach dialogiki teologicznej, kenozę będącą zasadą eklezjalności, Eu-
charystię jako podstawę życia Eklezji.

Rozdział siedemnasty prezentuje kwestie teologiczne i egzystencjalne w per-
spektywie teologii dialogu. Wymienia wspólnotę jako założenie teologii dialogu, ka-
tegorie teologiczno-dialogiczne (przebaczenie, cierpienie, współtworzenie, nadzie-
ja). Ukazuje sperancyjny wymiar teologii dialogu w encyklice Spe salvi Benedykta 
XVI, „miłość eklezjalną” w dialogicznym aspekcie sakramentalności Kościoła, po-
wołanie do samotności w perspektywie teologii dialogu, cierpienie według dialogiki 
(refleksja na kanwie filozofii i teologii dialogu [„cierpienie pożyteczne i szkodliwe”, 
różnice dialogiczne, sprzeciw dialogiczny, teologiczna perspektywa, realizm zbaw-
czy]). W rozdziale tym znajdziemy także ewangelizacyjne aspekty kwestii teolo-
giczno-dialogicznych (dialogiczna obecność jako metoda dialogu w ewangelizacji, 
radość chrześcijańska, kapłan – człowiek dialogu). Występuje tu również tematyka 
Kościoła w dialogu (dialogiczny charakter dynamiki eklezjalnej, dialog wewnątrz-
kościelny, eklezjalny dialog dzieł, dialog z ateistami i niewierzącymi).

Lektura omawianej publikacji prowadzi do wniosku, że dialog to rzeczywistość 
doświadczana w najbardziej intymnej sferze osoby – ludzkim Ja. Dramatyczność 
tego wydarzenia uwidacznia się w czasie konfrontacji dialogicznego Ja z Innym. 
Dynamika rozwoju powyższego dramatu polega na zdolności przekształcenia wza-
jemnych relacji w dialog. To osobowe spotkanie Ja-Ty musi opierać się poszukiwa-
niu prawdy i dobra.

Dialog rozwija się tylko wtedy, gdy uczestnicy zachowują prawdę i dobro, 
świadcząc o tym w swoich postawach akceptacji, ofiarności i miłości wobec in-
nych ludzi. Teologiczne spojrzenie na kwestię dialogu koncentruje się na Biblii, 
wzajemnych relacjach między Bogiem (Stwórca) a człowiekiem (stworzenie na 
obraz i podobieństwo Boże). Jest to „dialog Przymierza”, w którym Bóg i człowiek 
są partnerami. Przymierze służy zbawieniu ludzkości i świata. Człowiek staje się 
odbiorcą Bożej łaski, przekazując je całemu stworzeniu.

Teologia dialogu dostarcza metodyki badaniom teologicznym, które mają wy-
miar historiozbawczy. Jej specyfika koncentruje się na kwestii eklezjologicznej, 
gdzie Kościół jawi się jako wspólnota teandryczna, funkcjonująca w dwóch wy-
miarach (wertykalny i horyzontalny) oraz kierunkach (globalny i międzypokole-
niowy).

Książka Katarzyny Parzych-Blakiewicz to kompendium wiedzy z zakresu teo-
logii dialogu. Jest to publikacja wartościowa nie tylko pod względem teoretycznym 
(naukowym), ale także praktycznym (cenne wskazówki dotyczące prowadzenia 
dialogu). Można ją polecić filozofom, teologom, duszpasterzom oraz wszystkim, 
którzy podejmują dialog na różnych płaszczyznach.
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KS. ZDZISŁAW KUPISIŃSKI SVD

Ks . Leonard Fic, Zbawienie w buddyzmie, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2016, 
195 s . 

Pojęcie zbawienia funkcjonuje w każdej religii. Przyszły stan, w którym  
znajdzie się człowiek, w jednych religiach nazywany jest zbawieniem, w innych 
nirwaną, „zdmuchnięciem” czy po prostu ostatecznym wyzwoleniem. Egzystując 
w obecnym świecie, można patrzeć na współczesną rzeczywistość przez pryzmat 
doświadczenia mistycznego bądź też wiary własnej religii. W ten sposób można 
przygotować się do uczestnictwa w wyższej rzeczywistości – w zbawieniu. Być 
„w tym świecie”, a jednocześnie w tym samym czasie wyzwolić się z niego – to 
propozycja buddyzmu. Jak ten stan opisuje ta religia, przedstawia ks. Leonard Fic 
w książce pt. Zbawienie w buddyzmie .

Książka składa się ze spisu treści, wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia 
i bibliografii. We wstępie (s. 7-16) autor wprowadza Czytelnika w tematykę mono-
grafii, prezentując zarys historii buddyzmu. Zwraca uwagę na początki powstania 
tej religii, jej twórcę –  Siddharthę Gautamę (560-480 r. przed Chr.), który miał 
doświadczyć oświecenia. Przytacza imiona, jakie nadawali mu rodzice (Siddhart-
ha – „ten, który wypełnił swoje zadanie”) i jego wyznawcy (Bhagavan – „Pan”). 
Podkreśla, że Budda (sanskr./pal. [sanskryt/język pali] uddha) nie jest imieniem 
własnym Gautamy, „lecz tytułem honorowym, odnoszącym się do człowieka, który 
urzeczywistnił doskonale oświecenie, rozumiane jako otwarcie się więźnia pogrą-
żonego w bolesnym cyklu narodzin i śmierci (sanksr./pal. samsära) na radykalne 
istnienie w nirwanie (sanskr. nirwana, pal. nibbäna)” (s. 7). Zwraca uwagę na istotę 
buddyzmu, którą stanowi osiągnięcie nirwany, czyli „całkowitego wygaśnięcia”, 
„całkowitego unicestwienia” w człowieku „trzech korzeni zła: chciwości (namięt-
ności), nienawiści i omroczenia” (s. 7).

Patrząc na życie Buddy – uzasadnia ks. L. Fic – dostrzega się dwie formy stanu 
nirwany. Pierwsza dostępna jest za życia. Związane z nią jest oświecenie. Budda 
„wszedł” w nirwanę podczas medytacji w Bodh-Gaja, pozostając jednak w świe-
cie. Druga forma – jako zupełna (sanskr. parinirväna, pal. parinibhäna) – stała 
się udziałem Buddy w chwili jego śmierci fizycznej, stanowiącej kres ponownych 
narodzin oraz istnienia w świecie sansary (sanskr./pal. samsära). 

Ks. Leonard Fic, charakteryzując księgi buddyjskie, zaznacza, że to, co zostało 
w nich wypowiedziane przez Buddę, uważane jest za słowo święte. Buddyjskie 
księgi dzielą się na tzw. Trójkosz (sanskr. tripitaka, pal. tipitaka), „zebrany” przez 
wspólnotę po śmierci Buddy: Winajapitaka (sanskr./pal. Vinayapitaka) zawiera 
reguły monastyczne; Sutrapitaka (sanskr . Sütra – pitaka, pal. – Sutta – pitaka) – 
mowy doktrynalne Buddy oraz jego bezpośrednich uczniów; Abhidhamma – Pitaka 
to kompendium początkowej refleksji filozoficzno-psychologicznej.

Autor podkreśla, że buddyzm jako system autosoteriologiczny głosi koniecz-
ność troski o własne wyzwolenie, rozumiane jako „zbawienie”. Religia ta nie od-
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wołuje się do Boga czy żadnego pośrednika między człowiekiem a bóstwem. Czło-
wiek jest w stanie sam rozwiązać problem cierpienia i nie potrzebuje do tego żadnej 
pomocy z zewnątrz. Natomiast Budda nie deklarował wiary w Boga czy inne bó-
stwa. Nie wypowiadał się na temat „transcendencji”. Ksiądz prof. Fic zwraca uwa-
gę, że Dharmy podległe są prawu przyczyny i skutku. Jeśli dana osoba wykonała 
czyny dobre, otrzymuje nagrodę. Jeśli popełniła zło, wówczas poniesie karę. Od 
wartości etycznej uczynków, czyli od prawa karmana zależy „postać” czy rodzaj 
kolejnego wcielenia, które „przybiera” dana jednostka. Celem człowieka jest zatem 
praca na rzecz samodoskonalenia się. Rezultatem tego ma być osiągnięcie stanu 
wyższego „bytu”, który można zdobyć przez zerwanie ze światem zewnętrznym, 
ale też i przez obojętność na jego ponęty (s. 9-10). Dla buddysty tym najwłaściw-
szym miejscem izolacji od świata są wspólnoty mnisze, które powstały już za życia 
Buddy. „Credo” buddysty to tzw. Trzy Klejnoty (tri – ratna): „Wierzę w Buddę 
(Buddha), wierzę w jego naukę (Dharma), wierzę w sanghę (Sangha)”.

We wstępie książki autor zwraca uwagę na dialog między buddyzmem a Koś-
ciołem katolickim, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II. Dialog staje się nie tylko 
potrzebą, ale i koniecznością podyktowaną zjawiskiem tzw. „zderzenia cywiliza-
cji” oraz procesem globalizacji. Do dialogu zobowiązany jest Kościół ze swej natu-
ry, gdyż jest posłany do wszystkich narodów i kręgów społeczno-kulturowych, jak 
i wyznawców religii niechrześcijańskich (s. 11). Ksiądz profesor, opisując postawę, 
jaka powinna towarzyszyć prowadzeniu dialogu, powołuje się na dokumenty Sobo-
ru Watykańskiego II oraz nauczanie papieży Pawła VI i Jana Pawła II.  

Rozdział pierwszy – Założyciel buddyzmu – przedstawia postać twórcy tej reli-
gii  Siddharthy Gautamy, jego narodziny i młodość oraz drogę, która doprowadziła 
go do oświecenia (bodhi). Autor zwraca uwagę na jego działalność nauczycielską. 
Wskazuje teksty buddyjskie stanowiące kanon świętych ksiąg omawianego syste-
mu religijnego. Po śmierci Buddy, czyli jego wejściu w stan parinirwany, zwo-
lennicy buddyzmu ustalili reguły zakonne i treść Dobrej Nauki (dharmy). Do tego 
czasu nauka Buddy była bowiem przechowywana jedynie w tradycji ustnej i recy-
towana przez mnichów. Cała jego nauka została zebrana w tzw. Trójkoszu (sanskr. 
Tripitaka, pal. Tipitaka): Tipitaka szkoły therawadinów, Tripitaka chińska, Kanon 
Tybetański. Dalej autor omawianego dzieła podaje i charakteryzuje trzy podstawo-
we nurty buddyzmu: buddyzm południowy (hinajana, czyli „mały wóz”), buddyzm 
dalekowschodni (mahajana, czyli „wielki wóz”) i buddyzm północny (wadżrajana, 
tj. „wóz diamentowy”, zwany też buddyzmem tybetańskim lub lamaizmem). Każ-
dy z tych nurtów odwołuje się do określonych świętych tekstów.

W drugim rozdziale – Przesłanie duchowe Buddy ks. prof. Fic przybliża ducho-
wy przekaz Buddy, wyjaśniając Cztery Szlachetne Prawdy (catväri äryasatyüni). 
Omawia tzw. Ośmiostopniową Ścieżkę, podzieloną na trzy podstawowe człony: 
mądrość, moralność i kontemplację. Ponadto przedstawia naukę o „nie-ja” i Prawo 
Współzależnego Powstania (pratityasamutpäda). Formułując to prawo, Budda na-
uczał, że żądza jest „nasieniem” reinkarnacji oraz ukazał, w jaki sposób rodzi się 
ona w człowieku. Wskazał przy tym na łańcuch dwunastu przyczyn wraz z ogni-
wami (sanskr. nidäna) stale warunkującymi reinkarnację (s. 95). Kolejny rozdział, 
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trzeci – Ostateczna rzeczywistość – ukazuje koncepcję pustki (śünyatä) oraz dok-
trynę Trzech Ciał Buddy. 

Rozdział czwarty pt. Droga zbawienia stanowi istotę opracowania, opisuje bo-
wiem metody służące osiągnięciu upragnionego stanu, w których kluczową rolę 
odgrywa własny wysiłek (theraväda). Autor w tej części pracy rozważa nadto ta-
kie zagadnienia, jak: fenomen narodzin, starości i smutku, pojęcie cierpienia, pięć 
czynników tworzących osobowość, które według przekonania buddyjskiego two-
rzą empiryczną osobowość (s. 124). Ksiądz profesor, opisując buddyjskie drogi 
prowadzące do wyzwolenia, zaznacza, że hinajana zna jedynie drogę do zbawienia 
prowadzącą przez własny wysiłek, czyli panowanie nad sobą. Mahajana naucza 
o wyzwoleniu poprzez: mądrość, wiarę w buddów transcendentnych, pomoc bodhi-
sattów i kult. Zatem wczesnobuddyjska metoda samowyzwolenia – uzasadnia autor 
– schodzi na dalszy plan, a pojawia się droga wyzwolenia, prowadząca z zewnątrz 
(s. 131).

 W rozdziale piątym, pt. Soteriologiczny cel wyzwolenia, ukazana została kon-
cepcja nirwany, która jest ostatecznym celem buddyjskiej szkoły wyzwolenia, jego 
summum bonum, Absolutem soteriologicznym. Autor prezentuje tu pojęcie i stan 
zbawienia w nirwanie. Koncepcja nirwany (traktowanej jako ideał najwyższego 
doświadczenia duchowego) kształtowała się wraz z powstawaniem nowych odła-
mów, szkół i sekt w obrębie buddyzmu (139-140). Zbawienie w nirwanie oznacza-
łoby więc wydostanie się z tego, co negatywne – wyzwolenie z czegoś ku wolności. 
W absolutnej wolności leży absolutna szczęśliwość, czyli zbawienie (s. 152-153). 

Ostatni, szósty rozdział – Soteriologia w dialogu chrześcijańsko-buddyjskim – 
przedstawia wypowiedzi na temat Jezusa Chrystusa współczesnych przedstawicieli 
buddyzmu, takich jak: Buddhadasa Indapanno, Daisetz Teitaro Susuki, Masao Abe, 
Tenzin Gyatso (Dalajlama XIV). Prezentuje również specyfikę buddyjskiej nauki 
o zbawieniu. Buddyzm nie przyjmuje idei historycznego objawienia ani potrzeby 
Bożej łaski. Wychodzi od egzystencjalnego doświadczenia świata jako rzeczywi-
stości nietrwałej i przenikniętej cierpieniem. Buddyzm chce dostarczyć cierpiącym 
praktycznych wskazówek, prowadzące w tym życiu do spokoju i nirwany. Pracę 
wieńczy zakończenie i bibliografia.

Autor monografii, podejmując się zaznajomienia czytelnika z zagadnieniami 
zbawienia w buddyzmie, przedstawił je w sposób interesujący i klarowny, nie tylko 
dla osób zainteresowanych buddyzmem, religioznawców, teologów religii czy mis- 
jologów, ale również dla współczesnego człowieka żyjącego w kręgu cywilizacji 
zachodniej, często „znudzonego” tradycyjnymi religiami, a poszukującego „lep-
szego życia” w tzw. „innym świecie”. Choć wiedza przeciętnego Europejczyka na 
temat buddyzmu jest coraz większa, to jednak wielu badaczy interpretuje tę religię 
przez pryzmat zachodniej mentalności, nie uwzględniając właściwego cywiliza-
cyjno-kulturowego kontekstu powstania i rozwoju tego systemu soteriologicznego. 
Ks. Leonard Fic przybliża buddyjską koncepcję zbawienia poprzez omówienie nir-
wany oraz dróg prowadzących do jej osiągnięcia. W buddyzmie proponowany cel 
można osiągnąć przez osobisty wysiłek człowieka, bez chrześcijańskiej koncepcji 
Bożej łaski, pośredników zbawienia i wiary w osobowego Boga. Rola buddów czy 
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bodhisattwów ogranicza się jedynie do pomocy ludziom przy ich odrodzeniu (jeśli 
tej pomocy pragną) w niebach. 

Po zapoznaniu się z nauką Buddy i buddyjską soteriologią czytelnik-chrześci-
janin bardziej może sobie uświadomić wartość własnej religii i docenić koncepcję 
drogi wiodącej do zbawienia, zaproponowaną przez Chrystusa. 
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Ks . Józef Grzywaczewski, The Biblical Idea of Divine Mercy in the Early Church, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go 2016, 378 s.

Dzieje chrześcijaństwa są dziejami Miłosierdzia. Biblia – zarówno Stary Testa-
ment, jak i Nowy Testament stanowi wielki „hymn” wychwalający przymiot Boga, 
o którym święci i mistycy oraz teologowie i kaznodzieje jednogłośnie mówią, iż 
jest najwyższym – Miłosierdzie. Bóg Stwórca, Wszechmogący Pan podtrzymuje 
świat w trwaniu, istnieniu mocą swojej – niewyobrażalnej przez człowieka – Mi-
łości miłosiernej.

Przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia po narodzeniu Jezusa Chrystusa okazał 
się czasem wzmożonej modlitwy uwielbiającej miłosiernego Boga. Wraz z prakty-
ką kultyczną pojawiła się głęboka refleksja teologiczna na temat Boga „bogatego 
w Miłosierdzie”. Św. Jan Paweł II, niestrudzony Apostoł Miłosierdzia Bożego, któ-
ry w Kościele katolickim ożywił jego kult, w dniu 30 listopada 1980 r. ogłosił ency-
klikę Dives in misericordia, kładąc w ten sposób trwałe podwaliny pod pobożność 
„misericordyjną” (określenie moje – ES), która bardzo dynamicznie rozwija się 
we wszystkich Kościołach partykularnych, na całym „okręgu ziemi”, na każdym 
kontynencie. 

W kontekście nauczania Jana Pawła II o Miłosierdziu Bożym, jego tajemnicy 
i głębi, a także sposobach oddziaływania na każdego „człowieka dobrej woli”, do-
strzec należy beatyfikację siostry Faustyny Heleny Kowalskiej (18 kwietnia 1993 r.) 
oraz jej kanonizację (30 kwietnia 2000 r.). Oprócz papieża – Misjonarza Miłosier-
dzia Bożego – Kościół otrzymał dar w postaci świętej Apostołki tegoż Miłosierdzia 
– Siostry Faustyny. Ojciec Święty Jan Paweł II „wpisał” w 2000 r. do kalendarza 
liturgicznego Kościoła powszechnego święto Miłosierdzia Bożego, przypadające 
w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim. W ten sposób dał wyraźnie 
do zrozumienia, iż misterium niewyczerpanego, wspaniałomyślnego Miłosierdzia 
Bożego postrzegać należy w optyce Paschy Jezusa Chrystusa. W 2002 r. Jan Pa-
weł II konsekrował świątynię Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, 
czyniąc zeń sanktuarium dla całego świata.

„Wyobraźnię Miłosierdzia Bożego”, o której kształtowanie zabiegał Jan Pa-
weł II, rozwijali jego następcy na Stolicy Piotrowej. W dniu 11 kwietnia 2015 r. 
Papież Franciszek podpisał encyklikę Misericordiae vultus, a następnie ogłosił Rok 
Miłosierdzia, który celebrowany był w Kościele katolickim od 9 grudnia 2015 r. do 
20 listopada 2016 r. 

Prezentowane dzieło – The Biblical Idea of Divine Mercy in the Early Church, 
autorstwa ks. Józefa Grzywaczewskiego, profesora patrologii na Wydziale Teolo-
gicznym UKSW w Warszawie (wcześniej wieloletniego rektora Seminarium Pol-
skiego w Paryżu), z pewnością zostało zainspirowane powyższymi wydarzeniami 
z najnowszej historii zbawienia (warto zauważyć, że fakty, uroczystości, epizody, 
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zdarzenia, w których centrum sytuuje się troska Kościoła o zbawienie człowieka, 
zawsze stanowią punkty orientacyjne wciąż aktualnej i żywej historii zbawienia). 
Nie sposób też nie zauważyć, iż szereg powyższych wydarzeń wiąże się z Polską. 

Książka została napisana w języku angielskim. Na pewno anglojęzyczna edycja 
dzieła koresponduje z wcześniejszymi pracami naukowo-badawczymi, które au-
tor prowadził i prezentował właśnie w tym języku na konferencjach i sympozjach, 
odbywających się w różnych krajach Europy. Dzięki temu prowadzony w książce 
tok myśli jest dość dynamiczny. Książkę czyta się tak, jakby się jej słuchało. Język 
angielski może, ale nie musi utrudniać korzystanie z tego dzieła w Polsce. Znajo-
mość języka angielskiego – i to na dobrym poziomie – staje się bowiem coraz bar-
dziej powszechna wśród młodzieży. Książka The Biblical Idea of Divine Mercy… 
na pewno trafi do różnych bibliotek na świecie, będzie też dostępna w Internecie. 
Odnotowana zostanie w specjalistycznych katalogach z zakresu bibliograficznej 
informacji naukowej. Co więcej, dzięki lekturze czytelnik anglojęzyczny będzie 
miał sposobność poznać polskie doświadczenie Miłosierdzia Bożego, trud i wy-
siłek wspomnianego Apostoła i Apostołki Miłosierdzia w krzewieniu tego kultu.

Autor postawił sobie niełatwe zdanie. Chciał wykazać, że kult Miłosierdzia 
Bożego, chociaż wiąże się z prywatnymi objawieniami udzielonymi przez Boga 
polskiej zakonnicy, to w istocie oparty jest na Piśmie Świętym Starego i Nowego 
Testamentu. Co więcej, kult ten czerpie z wiary Kościoła w Miłosierdzie, obecnej 
od czasów apostolskich. U zarania chrześcijaństwa cześć oddawana Miłosierdziu 
Bożemu była znakiem rozpoznawczym społeczności uczniów Pana, o czym świad-
czą pisma teologów okresu patrystycznego, żyjących w pierwszych wiekach „na-
szej ery” – „ery Jezusa Chrystusa”.

W pierwszym rozdziale pracy (Divine Mercy in the Old Testament) zaprezento-
wana została – zgodnie z tytułem – idea Miłosierdzia Bożego w Starym Testamen-
cie. Punktem wyjścia jest analiza dwóch pojęć ze Starego Testamentu: hesed i ra-
hamim, które wyrażają miłość Bożą. Autor skupił się na Psalmie 50 (51), którego 
analizę przeprowadził. Tradycja judaistyczna oraz chrześcijańska uznają ten psalm 
za najstarszy i najpiękniejszy hymn ku czci Miłosierdzia Bożego. Autor przybliża 
również ideę Miłosierdzia Bożego w historii Izraela. Psalm ten ma charakter pokut-
ny i stanowi typ modlitwy przebłagalnej. 

Naród przez Boga wybrany po zamieszkaniu w Ziemi Obiecanej zaczął odcho-
dzić od Przymierza zawartego z Bogiem na Górze Synaj, gdzie go przed Jahwe re-
prezentował Mojżesz (Wj 19,1-25; 120,1-21). Odwracanie się od tego Przymierza 
oznaczało jednocześnie zapoznawanie pierwszego Przymierza, jakie zawarł Abra-
ham po przyjściu z Babilonii do Kanaan (Rdz 17,1-26). Nieustabilizowany jeszcze 
organizm państwowy rozpadł się po śmierci Salomona na dwie wrogie sobie części: 
Królestwo Judy ze stolicą w Jerozolimie oraz Królestwo Izraela ze stolicą w Sy-
chem. 

Asymilacja pogaństwa z zastaną kulturą – jak zauważa ks. J. Grzywaczewski – 
następowała szybciej w Królestwie Izraela, co doprowadziło do jego upadku (721 r. 
przed Chr.). W królestwie Judy również zaczęto naśladować i przyjmować kulty 
pogańskie, wskutek czego upadła Jerozolima i rozpoczął się okres niewoli babiloń-
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skiej (586 r. przed Chr.). Dla zwykłych ludzi podwodem degradacji mógł być brak 
świadomości oraz to, że religia Starego Przymierza była dla wiernych „trudna”, tak 
od strony teologicznej, jak i moralnej. Nie był praktykowany żaden rodzaj „dusz-
pasterstwa” – lud w dużej mierze był pozostawiony sam sobie. Ulegał bezwiednie, 
niejako samoczynnie atrakcyjnym kultom pogańskim. Królowie, a także zamoż-
ne kręgi społeczeństwa poddawały się wpływom obcych religii z Syrii i Babilonu, 
również z Egiptu. 

W kontekście tych dramatycznych dziejów Hebrajczyków i w ogóle religii bi-
blijnego Izraela Jahwe nie przestał okazywać im Miłosierdzia. Prowadził naród 
wybrany, doświadczał go na wieloraki sposób, niejako „ogniem próbował”. Nie 
pozwolił na jego unicestwienie.

W dalszej części tego rozdziału autor mówi o Izraelitach, którzy znalazłszy się 
na wygnaniu uświadomili sobie w końcu, iż to oni zerwali Przymierze z Bogiem. 
Dzięki prorokom, których Bóg im darował, zaczęli Go prosić o Miłosierdzie. Odro-
dzenie ducha narodu wybranego nastąpiło w Babilonii. Część ludu Izraela powróci-
ła z tej deportacji do Jerozolimy (538 r.), aby odbudować świątynię i zorganizować 
na nowo życie społeczne. Ks. Józef Grzywaczewski wskazuje na liczne perykopy 
Biblii, które ukazują powrót Izraelitów z niewoli jako wyraz Miłosierdzia Bożego. 
W związku z powyższym można dzieje przedstawione przez natchnionych pisarzy 
Starego Testamentu określić jako dzieje Miłosierdzia Bożego. 

W drugim rozdziale (Divine Mercy in the New Testament) autor wskazuje na 
ideę Miłosierdzia Bożego w Nowym Testamencie. Sięga do nauki Jezusa Chrystusa 
i Listów Apostolskich, głównie do pism św. Pawła. W dalszej części prowadzonej 
analizy przechodzi do okresu poapostolskiego.

W rozdziale trzecim (God’s Mercy Experienced in the Early Church in the Se-
cunda Paenitentia) ks. Grzywaczewski wskazuje na Kościół, który w pierwszych 
wiekach doświadczał siebie jako wspólnotę świętych. Zresztą to postrzeganie było 
zgodne z autopercepcją pierwszych wyznawców Jezusa Chrystusa, którzy uważali 
siebie za świętych. Na początku wierzono, iż Pan Bóg odpuszcza grzechy tylko raz 
– we chrzcie. Nie widziano później takiej możliwości ani potrzeby. Wraz z rozwo-
jem liczebnym wierzących pojawiać się zaczęły przypadki cięższych występków. 
Rozwiązaniem sytuacji, w której dominowało zło – grzech, zawsze mający cha-
rakter publiczny, była ekskomunika. Zresztą, praktyka ta znana była także w juda-
izmie.

Za najcięższy grzech uważano wówczas apostazję. Gdy pod koniec pierwszego 
wieku liczba odchodzących od Kościoła znacznie wzrosła, jego władze stanęły wo-
bec dylematu: co robić z tymi, którzy odwrócili się od Kościoła, a teraz chcą doń 
powrócić? Nieprzyjęcie ich na powrót mogło tylko pogorszyć sytuację. Wielu spo-
śród nich mogło też przejść do „wyradzających się” wówczas sekt. W tym kontek-
ście cenne było wystąpienie Hermasa, który w dziele Pasterz głosił możliwość po-
wtórnej pokuty po chrzcie (secunda paenitentia). Skorzystano niewątpliwie z tego 
orędzia o kierowaniu się Miłosierdziem Bożym, jednak „rygoryzm dyscyplinarny” 
nadal się utrzymywał. Świadczy o tym życie Tertuliana szczególnie wtedy, gdy stał 
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się zwolennikiem montanistów – nieortodoksyjnego radykalnego ruchu religijne-
go, głoszącego m.in. rychłe nadejście czasów Ducha Świętego i paruzji Chrystusa. 

W czwartym rozdziale (The Theological Considerations on Divine Mercy and 
the Practice of Remission of Sins in the East) ksiądz profesor wskazuje na wypo-
wiedzi najbardziej reprezentatywnych autorów greckich. Szkicuje Klemensa Alek-
sandryjskiego koncepcję Kościoła jako Szkoły Logosu. W Szkole tej ma miejsce 
proces formacji chrześcijańskiej przebiegający na trzech etapach: początkowym, 
średnim i zaawansowanym. Oznacza to, iż Klemens nie postrzegał Kościoła jako 
wspólnoty wyłącznie świętych. Widział konieczność akceptowania ludzi słabych 
i grzesznych pod warunkiem, że będą oni nad sobą pracować. U św. Bazylego mo-
żemy znaleźć pouczenia ogólne o Bożym Miłosierdziu oraz napomnienie i jedno-
cześnie zachętę skierowaną do osób upadłych – mnichów i mniszek. Mogą oni 
pomimo grzechu – zgodnie z wypowiedziami św. Bazylego – dostąpić Miłosierdzia 
Bożego. Z kolei św. Grzegorz z Nyssy – na którego uwagę zwraca w dalszej części 
książki jej autor – podejmował liczne refleksje na temat Bożego Miłosierdzia. Uka-
zywał je jako jedną z cech Boga, nadto jako motyw Pasji Chrystusa – Jego męki 
i śmierci oraz w ogóle dzieła zbawienia. Św. Grzegorz z Nazjanzu, którego poglądy 
również są przybliżone w tym rozdziale, wskazywał na Miłosierdzie jako cnotę 
chrześcijańską, która się wyraża w dziełach podejmowanych na rzecz biednych. 
Podobnie pisał św. Bazyli. Ojcem Kościoła, który wiele uwag poświęcił Miłosier-
dziu, był św. Jan Chryzostom. Pisał on o Miłosierdziu jako cnocie chrześcijańskiej, 
wyrażającej się w niesieniu pomocy potrzebującym. Odnosił nadto Miłosierdzie 
do możliwości odpuszczenia grzechów. Ten aspekt Bożego Miłosierdzia akcentują 
tzw . Konstytucje apostolskie, najprawdopodobniej powstałe w IV w. 

Piąty rozdział (The Remission of Sins Based on Divine Mercy in the Western 
Theology  and Practice) dotyczy autorów łacińskich. Sporo miejsca ks. J. Grzy-
waczewski poświęca św. Cyprianowi z Kartaginy, który stanął wobec zagadnienia 
apostazji i rekoncyliacji po prześladowaniach za cesarza Decjusza (251 r.). Wielu 
chrześcijan pod wpływem lęku wyparło się wiary, a potem prawie wszyscy chcieli 
powrócić. Odpowiedź Kościoła odrzucająca ich pragnienie była wprost niemoż-
liwa. Znany był wówczas zwyczaj, według którego skazani na śmierć wystawiali 
tzw . libelli pacis, czyli listy, w których zapewniali, że gdy za parę dni znajdą się 
wobec Chrystusa, poproszą Go o przebaczenie dla osoby, która taki list otrzyma. 
Wierzono, że Chrystus niczego nie odmawia męczennikom, a zatem apostata może 
liczyć na przebaczenie, nawet jeśli sam nie pokutuje. Biskupi musieli uznawać tego 
rodzaju „pisma” i czynili to, chociaż niechętnie. „Listy pokoju” stawiały grzeszni-
ków poza jurysdykcją biskupa. 

W czasach św. Cypriana pojawiały się tysiące tego rodzaju listów, przy czym 
często były one fałszywe. Ich adresaci czasem uważali, że nie muszą o nic prosić 
biskupa. Nie muszą pokutować. Wystarczy im sam list (nawet ewidentnie fałszy-
wy), aby powróć do wspólnoty wiernych, jakby nic się nie stało. Nie można było 
jednakże podtrzymywać tego zwyczaju o charakterze magicznym. Św. Cyprian 
nie mógł wprost zabronić tej praktyki. Podjął natomiast działania, aby pojednanie 
grzeszników ująć w struktury Kościoła. 
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Św. Ambroży nawiązywał do Miłosierdzia jako cnoty. Pisał też o Kościele 
jako miejscu Miłosierdzia Bożego. Wiele uwagi zagadnieniu Miłosierdzia poświę-
cił również św. Augustyn – ukazywał je głównie jako jeden z przymiotów Boga. 
Wzywał wiernych do korzystania z Bożego Miłosierdzia w przypadku popełnienia 
grzechu oraz do naśladowania Bożego Miłosierdzia w relacjach z innymi ludźmi. 
Św. Cezary z Arles skupiał się na relacji pomiędzy Bożym Miłosierdziem a Bożą 
sprawiedliwością. W kontekście dużej liczby grzeszników podkreślał znaczenie 
Bożego Miłosierdzia. Podobnie uważał św. Leon Wielki, papież – odwołując się 
do wcześniejszej tradycji, kierując się prawdą o Miłosierdziu Bożym, podejmował 
decyzje dotyczące odpuszczenia grzechów w Kościele, 

Ostatni, szósty rozdział książki (The Application of the Idea of Divine Mer-
cy in our Times) ma charakter nietypowy dla prac patrystycznych (taką pracą jest 
omawiane dzieło). Autor omawia aplikację w naszych czasach zarówno biblijnej 
idei Bożego Miłosierdzia, jak i nauczania Kościoła na ten temat, „podawanego” 
w ciągu wieków. Akcentuje wkład św. Faustyny, św. Jana Pawła II oraz papieża 
Franciszka w dzieło promocji Miłosierdzia Bożego we współczesnym świecie. 

Książka posiada wysoki walor poznawczy. Autor wyraźnie wskazuje na biblij-
ną ideę Bożego Miłosierdzia obecną w nauczaniu i praktyce pierwotnego Kościo-
ła oraz okresie patrystycznym. Ojcowie Kościoła i pisarze wczesnochrześcijańscy 
przywołują w swoim nauczaniu te same fragmenty Pisma Świętego proklamujące 
Miłosierdzie Boże. Zarówno pasterze Kościoła – biskupi, jak i wspomagający ich 
w pełnieniu misji teologowie zwracają uwagę na Miłosierdzie jako przymiot Boga. 
Wzywają wiernych Kościoła do naśladowania Boga, który jest „bogaty w Miło-
sierdzie”. Mogą podjąć tę drogę naśladowania, przebaczając doznane krzywdy, 
podejmując pracę charytatywną. Ważne jest tu także właściwe i odpowiedzialne 
„korzystanie” z Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty. 

Książka powstała w oparciu o teksty źródłowe – biblijne i patrystyczne, które 
autor przytacza w tłumaczeniu. Sięga także do wersji oryginalnych, szczególnie 
przy omawianiu terminów kluczowych. Przy interpretacji wybranych fragmentów 
z Biblii oraz z dzieł Ojców Kościoła odwołuje się do opracowań specjalistycz-
nych, głównie angielskich, czasem francuskich, a także polskich. Bibliografia jest 
imponująca (s. 354-374), zawiera setki not. Spis literatury podmiotu i przedmiotu 
stanowi cenne vademecum dla czytelnika, który zechce pogłębić swoją teologiczną 
wiedzę na temat Miłosierdzia Bożego.

Symboliczna jest informacja „zamykająca” książkę – zakończenie (Conclu-
sion) swojego dzieła napisał autor w dniu 20 listopada 2016 r., w uroczystość Chry-
stusa Króla, zamykającą Rok Miłosierdzia Bożego (s. 351).

Na koniec życzyć należy, by dzieło The Biblical Idea of Divine Mercy in the 
Early Church zostało przełożone w całości (lub przynajmniej we fragmentach) na 
język polski. 
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KS. ZBIGNIEW TEINERT

Andrzej Kuciński, Naturrecht in der Gegenwart. Anstöße zur Erneuerung natur-
rechtlichen Denkens im Anschluss an Robert Spaemann, Paderborn: Schöningh 
2017, 622 s.

Prezentowana praca (tytuł w polskim tłumaczeniu brzmi: Prawo naturalne dziś. 
Impulsy odnowienia idei prawa naturalnego w nawiązaniu do Roberta Spaeman-
na) jest rozprawą doktorską przedstawioną na Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu Friedricha Wilhelma w Bonn. Pochodzący z Warszawy ks. Andrzej Kuciński 
(1978) jest absolwentem seminarium duchownego Redemptoris Mater w Bonn i od 
roku 2009 kapłanem archidiecezji kolońskiej. Obecnie pełni urząd wicerektora te-
goż seminarium.

Rozprawa składa się z wprowadzenia, dwóch części oraz wniosków końco-
wych. Przedstawiwszy problematykę oraz metodę badawczą Autor na szerokim tle 
zarysowuje problem prawa naturalnego we współczesnej filozofii (retoryczne py-
tanie Wolganga Kluxena z roku 1979: „Prawo naturalne jest martwe, ale czym je 
zastąpić?”), następnie prezentuje postać i dzieło Roberta Spaemanna (1927), który 
według niego „zajmuje należną sobie pozycję w centrum bieżących dyskusji w Eu-
ropie zachodniej, gdzie znany jest jako partner świadomy, profesjonalny, wierny za-
sadom, a jednocześnie otwarty na nowe dystynkcje i dyskusje” (s. 22). Spaemann, 
który w środowisku niemieckim uważany jest za filozofa „kontrowersyjnego”, za-
wsze próbował łączyć problem filozoficzny prawdy z problemem Boga, zawsze 
też usiłował myślenie laickie, zsekularyzowane, godzić z chrześcijaństwem (s. 24). 
W oparciu m.in. o wywody Spaemanna Kuciński podkreśla, że w tzw. postmoder-
nie są pewne wątki „wyzwalające” w porównaniu z poprzedzającą moderną, jako 
choćby próba „odklejenia” rozumu od jednolitego światopoglądu scjentystyczne-
go, dostrzegania wielości dyskursów, historii, postępów, konsensusów i ewolucji 
procesów historycznych (s. 26). 

Spaemann zainicjował dyskusję nad jednym z głównych problemów nie tylko 
postmoderny, ale i całego ludzkiego myślenia, mianowicie nad telosem i w ogó-
le sensem ludzkiego działania. Nie kieruje się jakimś romantyzmem lub tęsknotą 
za rozumnością, ale dobrem rodzaju ludzkiego, któremu grozi unicestwienie. Od-
rzucając pokusę nihilizmu, Spaemann staje w obronie prawdy obiektywnej i rzuca 
koło ratunkowe modernie oraz postmodernie.

W pierwszej części, po naszkicowaniu dziejów idei prawa naturalnego od staro-
żytności aż po enuncjacje Benedykta XVI Kuciński definiuje aktualny stan debaty 
i przedstawia zarys chrześcijańskiej idei prawa naturalnego. Stawia fundamentalne 
pytanie, czy natura ludzka w ogóle istnieje, jaki jest jej stosunek do wiary, oraz czy 
należy się spodziewać jakiejś istotnej „zmiany paradygmatu”.

W drugiej, znacznie obszerniejszej części (od s. 231), Autor ukazuje aktualność 
myśli Roberta Spaemanna w tym zakresie. Z ogromnego dorobku intelektualnego 
niemieckiego filozofa umiejętnie wydobywa istotne wątki dotyczące przedmiotu 
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pracy. Koncentruje się na tzw. teleologii naturalnej, czyli istocie ludzkiej wolności, 
na zagadnieniu subiektywności i obiektywności w kontekście bytu oraz osobowo-
ści jako paradygmacie bytu, ale nie w klasycznej już dziś interpretacji personali-
stycznej, lecz w znaczeniu ontologicznym.

Konsekwentne odrywanie prawa naturalnego od teleologii, co miało miejsce 
w ciągu wieków, na tle Spaemannowskich studiów nad de Bonaldem (doktorat) 
i Fénelonem (habilitacja) Autor określa jako „historię upadku”. Konsekwentny 
antyteleologizm cechujący myśl nowożytną, wyrażający się w idei „inwersji tele-
ologii” (odrzucenie antropomorfizmu jako jedynej godziwej formy ochrony życia 
i zastąpienie go samookreśleniem się człowieka, co w konsekwencji prowadzi do 
samolikwidacji idei człowieczeństwa i w ogóle człowieka), prowokuje do ostrej 
krytyki tak ewolucjonizmu, jak i teleonomii, która jest zwykłą „symulacją” teleolo-
gii. Jeżeli nasza kultura ma przetrwać, musimy się opowiedzieć za „teleologią na-
turalną”, za zakorzenieniem antropologii w metafizyce. Tylko tak można „dotrzeć” 
do rzeczywistości takiej, jaka ona jest, odkryć jej naturę i „poręczyć” naturę i życie 
w kontekście ekologii. Autor jest świadom, że oznacza to ostry spór z nowożytną 
nauką.

Kuciński skupia się następnie na kwestii pojęcia natury ludzkiej, jego niejed-
noznaczności oraz na podstawach prawa naturalnego, nadto na szansach pojedna-
nia się człowieka z naturą. Skrajne różnice antropologiczne między naturalizmem 
i spirytualizmem powodują ucieczkę od teleologii i „zapominanie” o naturze, którą 
traktuje się tylko jako „kryterium działania”. Jako przeciwwagę niepohamowanej 
skłonności rodzaju ludzkiego do panowania nad naturą Autor − uwydatniając za-
warte w niej aspekty osobowe − proponuje rekonstrukcję pojęcia natury.

Kuciński spogląda na ideę osoby jako na afirmację jej człowieczeństwa. Skoro 
„wszyscy ludzie są osobami” (Spaemann w dziele Personen), a subiektywność oso-
by, która pośredniczy między tym, co indywidualne, a tym, co ogólne, „staje się” 
obiektywna, a skoro w osobie odbywa się korelacja tego, co subiektywne, z tym, 
co obiektywne, to człowiek jako osoba musi być uznany za „kogoś”, nie może być 
nadal tylko „czymś”. A bycie „kimś” określa specyficzny osobowy sposób istnienia 
i bycia. Z jednej strony pozwala to na rewaloryzację osoby jako indywidualno-
ści, co w dzisiejszym postmodernistycznym świecie jest niezbędnym warunkiem 
przetrwania, a jednocześnie – zgodnie z tradycją chrześcijańską – pozwala osobie 
ponownie „zakorzenić się” w teologii chrześcijańskiej.

Autor wskazuje na implikacje płynące z powiązania bycia osobą z życiem oraz 
na dramatyczne konsekwencje eliminacji życia z pojęcia osoby, co często ma miej-
sce (np. Peter Singer); trzeba więc „zrehabilitować” duszę, która jest medium „ży-
wotności”. Często zapomina się, co jest źródłem godności człowieka, nie pamięta 
się o jej transcendentalnej naturze. W dyskusjach godność jest zwykle traktowana 
instrumentalnie, pozbawiona głębi metafizycznej, na zbyt niskim poziomie trans-
cendencji, a życie ludzkie jest redukowane do zwyczajnej „pozycji statystycznej”, 
jak choćby w medialnych relacjach z katastrof czy aktów terroru. Należy położyć 
kres takiego rodzaju „obiektywizacji” życia, przywrócić życiu subiektywność, któ-
ra „wyrywa się” ku wolności, ku obiektywności. Warunkiem pokonania kryzysu 
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naszej cywilizacji jest odrzucenie błędnego sposobu myślenia o człowieku. Antro-
pologia naturalna, skierowana na bezwarunkowość, zawiera wskazania, co czynić, 
żeby zabezpieczyć pojęcie człowieczeństwa w warunkach nieładu moralnego, bę-
dącego rezultatem destabilizacji  statusu ontologicznego człowieka jako osoby. Czy 
musi to być antropologia religijna? Odpowiedź na to pytanie ma związek z odpo-
wiedzią na odwrotnie sformułowane pytanie, czy w ogóle można mówić o godno-
ści ludzkiej bez religii. Kuciński ujmuje to następująco: według Spaemannowskiej 
religijno-filozoficznej koncepcji istoty absolutnej, jeżeli ktoś jest świadom swej 
wolnej woli otwartej na całość sensu, a w swym życiu nie ogranicza się tylko do 
wyznania wiary, potrafi odkryć oczywistość także w sferze racjonalności (s. 426).

Jeśli chodzi o udział teleologii czynu oraz prawa naturalnego w etyce, która 
by dawała człowiekowi powody do uwolnienia się od ograniczeń, to musi się po-
jawić nie tylko problem czynów o podwójnym skutku, złym i dobrym, ale również 
czynów złych samych w sobie i odpowiedzialności za nie. Jest to jeden z istotnych 
wątków Spaemannowskiej refleksji. Klucz do rozwiązania tego problemu stanowi 
metafizyczna struktura odpowiedzialności, która niekiedy rozmywa się w obliczu 
sprzecznych interesów politycznych, prawnych i moralnych. W rozmaitego rodza-
ju eksperymentach i kalkulacjach należy brać pod uwagę to, co jest słuszne „tutaj 
i teraz”. Autor za Spaemannem wzywa do „przebudzenia się na rzeczywistość”, do 
zaakceptowania Innego w jego byciu (s. 454). 

Tu też ma swoje źródło surowa ocena konsekwencjalizmu, który zamiast od-
powiedzialności preferuje skutki działania, a także błędnie pojmowanego eudajmo-
nizmu, czyli etyki szczęśliwości. W kwestii konsekwencji czynów ani „klasyczna” 
opozycja: etyka przekonań – etyka odpowiedzialności, ani jej współczesna alter-
natywa: etyka deontologiczna – etyka teleologiczna nie dotykają istoty problemu. 
O ile konsekwencjalizm dąży jedynie do maksymalizacji wartości pozamoralnych 
– materialnych, estetycznych, humanitarnych – i w ich imię nie wyklucza z zało-
żenia żadnych czynów, to etyka deontologiczna odwołuje się do wewnętrznego 
charakteru danego czynu jako jego kryterium moralności. Ale i ona nie powinna 
abstrahować od konsekwencji czynów, pytanie tylko, za jakie konsekwencje czło-
wiek może ponosić odpowiedzialność (s. 456-457). 

Eudajmonizm i etyka obowiązku są w głębokim wewnętrznym napięciu. Spae- 
mann dąży do ich integracji. Powierzchowny eudajmonizm uwzględnia szczęście 
jednostki, ale rozumiane jedynie jako momentalny stan euforii, a nie – jak postuluje 
Spaemann – jako kompleksowy stan „udanego życia”, w którego definicji znajduje 
się też kwestia relacji do innych, a więc zespolenie wymiaru subiektywnego i obiek-
tywnego (s. 470-472). Tak pojmowana etyka szczęśliwości może stać się nośnikiem 
etyki obowiązku, ponieważ wszelka powinność ostatecznie bazuje na pierwotnym 
dążeniu do szczęścia. W analizie treści tego dążenia Spaemann odrzuca błąd hedo-
nizmu polegający na tym, że „prywatyzuje” on pojęcie szczęścia, ogranicza je do 
interesów czysto partykularnych („dobre-dla”). A od zawsze chodziło o działanie 
„piękne” samo w sobie. Hedonizm chce zaspokoić tylko naturę wegetatywno-sen-
sytywną, wcale nie dba o zasadniczą i konstytutywną teleologiczną orientację na 
samotrascendencję, która z racji rozumnej natury pozwala człowiekowi przyswoić 
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„właściwy” cel, nie nadużywając życia jako funkcji swoich popędów. Odrzuciwszy 
hedonizm jako sprzeczny sam w sobie, człowiek winien „przebudzić się na rzeczy-
wistość” poprzez „życzliwą” miłość. (zob. Spaemann, Glück und Wohlwollen, pol. 
Szczęście a życzliwość, Lublin 1997).

Idea prawa naturalnego wymaga zatem odnowienia, trzeba określić granice 
czynu oraz warunki normalności czynu w świetle chrześcijańskiego objawienia. 
Mottem jest dla Spaemanna zdanie Fiodora Dostojewskiego: „jeśli Bóg nie istnieje, 
wszystko jest dozwolone”. Chcąc uniknąć funkcjonalnego traktowania objawienia 
chrześcijańskiego i zredukowania religii do funkcji etycznej, co się zdarzało w spo-
łecznościach burżuazyjnych, gdzie cnoty chrześcijańskie uchodziły za sprawności 
obywatelskie, chcąc także uwolnić ideę prawa naturalnego od zarzutu ogołocenia 
z uniwersalności przez sprzężenie z chrześcijaństwem, należy się po prostu odwo-
łać się do rozumności natury. Jeżeli rzeczywiście lex divina ma mieć znaczenie 
w prawie naturalnym, to nie w takim sensie, żeby uznać jej rozpoznawalność tylko 
w warunkach określonego wyznania, lecz żeby każdy, zarówno wierzący jak nie-
wierzący, mógł uczestniczyć w prawie naturalnym ze względu na swą rozumną 
naturę.

Autor ze swoich rozważań wyprowadza kilka wniosków. Oto niektóre z nich. 
Po długim okresie rezerwy wobec idei prawa naturalnego dziś tworzy się pozytyw-
ny klimat dla jego restytucji. Potrzeby te w znacznym stopniu spełnia argumentacja 
ontologiczna w zastosowaniu do prawa naturalnego. Spaemann jest przekonany, że 
jeżeli religia zostanie uznana za ostateczny fundament prawa naturalnego, to dla 
ludzkości będzie to oznaczało szansę wewnętrznej integracji. Jednocześnie moralny 
punkt ciężkości przesuwa się z etyki cnót na etykę zasad; sprawiedliwość jest coraz 
częściej postrzegana jako zewnętrzna zgodność z przykazaniami. Zbyt konkretne 
wskazania prawa naturalnego muszą ustąpić miejsca szczęściu i życzliwości. To 
sprawia, że ideę prawa naturalnego są zdolne recypować różne systemy polityczne, 
a ład moralny oparty na przykazaniach można legitymizować nawet w warunkach 
pluralizmu kryteriów nadrzędnych. Gdyby okazało się, że proces ukazywania po-
zytywnych wartości odnowionej idei prawa naturalnego w zakresie zdolnym do 
przyswojenia sobie przez osobę nie mógł się zakończyć sukcesem, wówczas na 
aktorach sceny publicznej spoczywałby obowiązek przedstawienia konkretnego 
pakietu wskazań dających choćby minimum nadziei na konsens w tym zakresie. 
Nie mogą to być jakieś ogólne apele o tolerancję czy posłuszeństwo. Reguły oso-
bowości i wolności są stałymi cechami naturalnymi i nie można ich dowolnie mo-
dulować.

Jeżeli człowiek istotnie, jak dowodzi Spaemann, jest nastawiony na działanie, 
to jego strukturę popędową trzeba traktować jako przeciwwagę funkcji kontrolnej 
prawa naturalnego. Jeżeli w zakresie dóbr prawnych chce się zapewnić jedność 
ducha i ciała, jeżeli ma to być impuls rozwoju osobowego jednostki, komponenty 
obiektywne i subiektywne muszą być zrównoważone. Dynamiczny potencjał wol-
ności jest gwarantem statycznego ładu późniejszych decyzji dotyczących wolno-
ści. Tak więc fundamentem dóbr z personalno-obiektywnego punktu widzenia jest 
uwzględnienie praw nie tylko jednostki, ale i wspólnoty.
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Autor podkreśla, że bogaty dorobek intelektualny Spaemanna świadczy o głę-
bokim zaangażowaniu duchowym i poczuciu odpowiedzialności za przyszłość 
świata, która w decydującej mierze zależy od akceptacji teleologicznej struktury 
ludzkiej aktywności. Udział wybitnego niemieckiego filozofa w debacie nad od-
nowieniem idei prawa naturalnego jest nie do przecenienia, przedstawia określo-
ną strategię integrującą działanie ludzkie i stanowczo odrzuca wszelkie groźne 
z etycznego punktu widzenia działania niszczące ludzkie życie. W szczególności 
jest przeciwny medycznie wspomaganej eutanazji, samobójstwu i zapłodnieniu in 
vitro oraz w ogóle „produkowaniu” dzieci z probówki według dowolnie zaprogra-
mowanych cech.
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