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NACZELNA ZASADA I PRZEWODNIE IDEE
TEOLOGII JOSEPHA RATZINGERA
S³owa kluczowe: Kard. Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Bo¿e objawienie, eklezjologia, liturgia,
teologia.
Schlüsselworte: Kard. Joseph Ratzinger/Benedikt XVI, göttliche Offenbarung, Ekklesiologie,
Liturgie, Theologie.

U podstaw sposobu oraz rozumienia uprawiania teologii przez Josepha
Ratzingera, obecnego papie¿a Benedykta XVI, le¿y styl tych, którzy byli jego
nauczycielami i których myl z zami³owaniem poznawa³ i zg³êbia³  Gottlieb
Söhngen, Romano Guardini, Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, Karl
Rahner, Yves Congar. Sam wyznaje, ¿e myl swoj¹ rozwija³ nade wszystko
w twórczym dialogu ze w. Augustynem z pozycji cz³owieka wspó³czesnego.
Nazywa siebie zdecydowanym augustynikiem, a przej¹³ odeñ pewien sceptycyzm, którego wyrazem jest wyrane przekonanie, ¿e Koció³ zawsze powinien byæ znakiem sprzeciwu wobec tendencji panuj¹cych w wiecie1.
Z refleksji w. Augustyna obecny Papie¿ wyczyta³ zasadê, któr¹ póniej
konsekwentnie stosowa³ w interpretacji teologicznych treci. W pracy doktorskiej uchwyci³ jej sedno, a w ramach wyk³adów na temat Apostolskiego Symbolu Wiary2 przed³o¿y³ jej interpretacjê. Chodzi o zasadê prymatu tego, co
otrzymane, zasadê pierwszeñstwa przyjmowania (Primat des Empfangens)
przed dzia³aniem, w myl której cz³owiek staje siê najbardziej sob¹ nie przez
to, co czyni, lecz przez to, co otrzymuje3.
1 Por. Z. Falczyñski, Wspó³pracownik prawdy, w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku,
pod red. J. Majewskiego, J. Makowskiego, Warszawa 2003, s. 282.
2 Zob. J. Ratzinger, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, München 1968. W artykule wykorzystano polski przek³ad: J. Ratzinger, Wprowadzenie
w chrzecijañstwo, t³um. Z. W³odkowa, Kraków 1994.
3 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, s. 260.
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1. Byæ chrzecijaninem
Rozprawa doktorska Ratzingera4 stanowi wnikliwe studium eklezjologicznej nauki w. Augustyna poprzedzone analiz¹ zasadniczych tez prekursorów afrykañskiej eklezjologii: Tertuliana, w. Cypriana i Optata z Milewo.
Analizuj¹c polemikê Augustyna z donatystami i przedstawicielami kultury
pogañskiej, m³ody doktorant z Monachium odkry³ zasadnicze elementy jego
wyk³adni to¿samoci chrzecijañskiej. Ustali³, ¿e o byciu chrzecijaninem
 w przekonaniu biskupa Hippony  decyduje udzia³ ochrzczonego w obiektywnej mi³oci mi³osiernej, czyli trwanie w relacji mi³oci eucharystycznej do
innych chrzecijan na ca³ym wiecie5. Nie chodzi bynajmniej o trwanie
w mi³oci do siebie nawzajem, lecz o bycie-w-mi³oci poprzez uczestnictwo
w Boskiej agape, czyli moc¹ wewnêtrznej jednoci istoty Boga, która sta³a
siê osob¹ w Duchu wiêtym6. Zanurzenia w Duchu wiêtym, którego okrela
vinculum amoris, nie da siê osi¹gn¹æ bez osobowego nañ otwarcia ludzkiego
serca. Dlatego jest konieczne, by ludzie rozeznali w Bogu summum bonum i je
przyjêli. Ich wiara umo¿liwia jednocz¹ce dzia³anie Boskiej caritas i jako taka
okazuje siê byæ niezbêdna w kszta³towaniu chrzecijañskiej egzystencji. Tym
samym ¿aden moralny, osobowy wysi³ek chrzecijanina nie mo¿e byæ oderwany od wiary, od ¿yciodajnego przyjêcia mi³oci Boga. Myl Augustyna biegnie
w sposób nastêpuj¹cy: jestemy zjednoczeni z Bogiem przez wiarê, dziêki
której zamieszka³ w nas Chrystusowy Duch, uosobienie Boskiej caritas rozdzielanej w nasze serca. Takie zjednoczenie sprawia, ¿e przekraczamy indywidualne granice i urzeczywistnia siê wspólnota Chrystusowego Cia³a.
W ten sposób Ratzinger dochodzi do zasadniczego tematu swej interpretacji chrzecijañstwa  eklezjologii eucharystycznej. Wyjania, ¿e przez przyjmowanie Cia³a Pañskiego w Eucharystii, chrzecijanie s¹ realnie wcielani
w Pana, i tak, stale na nowo urzeczywistniaj¹ to, czym stali siê w chrzcie
 rzeczywiste Cia³o Chrystusa7.
We Wprowadzeniu w chrzecijañstwo Papie¿ wyranie pog³êbia i rozwija
myl o pierwszeñstwie ¿yciodajnego przyjmowania przed jakimkolwiek innym
dzia³aniem. W punkcie wyjcia okrela specyfikê ludzkiego bytu. Podejmuj¹c
myl Johanna Adama Moehlera stwierdza, ¿e cz³owiek jako istota ca³kowicie
4

J. Ratzinger, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, München 1954.
Ibidem, s. 138.
6 Ibidem, s. 153.
7 Por. J. Ratzinger, Einleitung, w: Dogmatische Konstitution über die Kirche. Lateinisch und
deutsch, Münster 1965, s. 10. Realnoæ owego eklezjalnego bycia Cia³em Chrystusa oznacza, wed³ug
Ratzingera, zwi¹zanie spo¿ywaj¹cych Cia³o Pañskie z Chrystusem i miêdzy sob¹; chrzecijañskie bycie
jest dlañ mo¿liwe tylko przez udzia³ w Ciele Pañskim. Por. T. Weiler, Volk Gottes  Leib Christi. Die
Ekklesiologie Joseph Ratzingers und ihr Einfluß auf das Zweite Vatikanische Konzil, Mainz 1997, s. 275.
5
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zale¿na nie mo¿e staæ siê sob¹ sama przez siê. Za s³uszn¹ uznaje korektê
kartezjañskiego Cogito, ergo sum dokonan¹ przez monachijskiego filozofa
Franza von Baadera: zosta³em pomylany, dlatego jestem. Jako taki, byt
cz³owieka jest wspó³bytem i egzystuje tylko w powi¹zaniach z innymi. Jego
realizacja domaga siê sta³ego exodusu, przezwyciê¿ania samego siebie i ¿ycia
dla drugich (proegzystencji). Nie wystarcza jednak osobiste przezwyciê¿anie
samego siebie. Zdaniem Benedykta XVI tylko cz³owiek, który pozwala siê
obdarowaæ, mo¿e staæ siê sob¹. Kto chce tylko dawaæ, a nie jest gotów
przyjmowaæ, kto tylko chce byæ dla drugich, a nie chce uznaæ, ¿e sam ¿yje
tak¿e z dobrowolnego, nieoczekiwanego daru, czyjego daru dla «innych», ten
zapoznaje zasadnicz¹ cechê bytu ludzkiego i tak musi wprost zniszczyæ prawdziwy sens bycia jednych dla drugich. Wszelkie przezwyciê¿anie siebie, by
by³o owocne, wymaga odbierania od kogo drugiego, a ostatecznie od Tego
drugiego, który jest naprawdê drugim w stosunku do ca³ej ludzkoci, a zarazem ca³kowicie z ni¹ zjednoczony: od Boga-Cz³owieka, Jezusa Chrystusa8.
Dlatego  rozwija myl dalej  nie jest jeszcze chrzecijaninem, kto ci¹gle
tylko oblicza, co musi zrobiæ, by by³o dosyæ i by z pomoc¹ kazuistycznych
sztuczek móg³ siê jeszcze uwa¿aæ za cz³owieka czystego sumienia. [...] Chrzecijanin to raczej cz³owiek, który wie, ¿e ¿yje przez to, i¿ zosta³ obdarowany,
i st¹d wszelka jego sprawiedliwoæ na tym tylko mo¿e polegaæ, ¿e sam staje
siê ofiarodawc¹, podobnie jak ¿ebrak, który wdziêczny za to, co otrzyma³,
hojnie dalej rozdaje9.
Ostatecznie Ratzinger wnosi, ¿e aktywnoæ absolutyzuj¹ca sam¹ siebie,
która bycie cz³owiekiem chce wydaæ z siebie samej jest sprzeczna z istot¹
cz³owieka. [...] cz³owiek staje siê najbardziej sob¹ nie przez to, co czyni, lecz
przez to, co otrzymuje. Musi oczekiwaæ na dar mi³oci i nie mo¿e otrzymaæ
mi³oci inaczej ni¿ jako dar. Nie mo¿na jej «zrobiæ» samemu [...]; trzeba na ni¹
czekaæ, pozwoliæ daæ j¹ sobie. Mo¿na staæ siê ca³kowicie cz³owiekiem tylko
przez to, ¿e siê zostanie pokochanym, ¿e siê pozwoli pokochaæ. [...] cz³owiek
mo¿e liczyæ na swe «zbawienie» przez to, ¿e zostaje mu ono przekazane. Jeli
jednak nie pozwala siê tak obdarowaæ, to gubi sam siebie10. W ten sposób
Papie¿ wskazuje, jak wiara i mi³oæ warunkuj¹ siê i domagaj¹ siê siebie nawzajem. Ich cis³y zwi¹zek z nieco innej strony podkrela w encyklice Deus
caritas est (nr 7): cz³owiek nie mo¿e ¿yæ wy³¹cznie w mi³oci ofiarnej, zstêpuj¹cej. Nie mo¿e zawsze tylko dawaæ, musi tak¿e otrzymywaæ. Kto chce
dawaæ mi³oæ, sam musi j¹ otrzymaæ w darze. Oczywicie, cz³owiek mo¿e
 jak mówi nam Chrystus  staæ siê ród³em, z którego wyp³ywaj¹ rzeki ¿ywej
8
9
10

J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, s. 247 n.
Ibidem, s. 253 n.
Ibidem, s. 260 n.
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wody (por. J 7,3738). Lecz aby staæ siê takim ród³em, sam musi piæ wci¹¿
na nowo z tego pierwszego, oryginalnego ród³a  Jezusa Chrystusa, z którego
przebitego serca wyp³ywa mi³oæ samego Boga (por. J 19,34).
Nastêpstwem czerpania z Boskiego ród³a jest w przekonaniu Papie¿a
tak¿e wiara i caritas Kocio³a. Pokazuje, jak obie rzeczywistoci przeplataj¹
siê w eklezjalnej komunii.
2. Misja i tajemnica Kocio³a
Interpretacjê roli Kocio³a w wiecie Joseph Ratzinger opiera³ zawsze na
fundamencie prawdy objawionej o koniecznoci Chrystusa w dziejach zbawienia. Poza Nim nie ma zbawienia dla nikogo (Extra Christum nulla salus)11. Nie
zbawia nas nasza mi³oæ bliniego, lecz Chrystusowa mi³oæ. Z pe³ni swej
mi³oci Chrystus udziela siebie ludziom, tzn. rozdaje swego Ducha i zbawia
tych, którzy przyjmuj¹ Go z wiar¹. Rzecz realizuje siê zw³aszcza w chwilach
naszego otwarcia na potrzeby blinich. Wówczas, w nasze otwarte serce,
Chrystus mo¿e wlaæ swoj¹ mi³oæ12 . W tej perspektywie zadanie Kocio³a
sprowadza siê do bycia narzêdziem Chrystusa, do bycia jakby naczyniem,
którym Chrystus czerpie wodê ¿ycia i rozlewa w ludzkie serca, co oznacza,
¿e Koció³ nie musi byæ wszêdzie. Wystarczy, ¿e bêdzie ma³¹ trzódk¹, zaczynem, który ca³e ciasto zakwasza, czyli ród³em wielkiego potencja³u wiary
i mi³oci13.
Gdy podejmujemy siê interpretacji misterium Kocio³a, istniej¹ powa¿ne
racje, które pozwalaj¹ uznaæ w Papie¿u Benedykcie XVI najbardziej skutecznego promotora eklezjologii communio. Rozwijana przez m³odego Ratzingera
idea chrzecijañskiego braterstwa, cis³e wi¹zanie Kocio³a z Eucharysti¹, analiza lokalnego wymiaru powszechnej wspólnoty Kocio³a znalaz³y swe odzwierciedlenie w dokumentach Soboru. M³ody soborowy ekspert przyczyni³
siê do tego, ¿e wczesnochrzecijañska idea communio sta³a siê centraln¹
11

J. Ratzinger stwierdza: Nie mo¿e ludzkoæ wyjæ poza Niego  pod tym wzglêdem jest
Chrystus koñcem; musi ona natomiast wejæ w Niego  o tyle jest On prawdziwym pocz¹tkiem. Zob.
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, s. 257.
12 Myl tê J. Ratzinger rozwija szerzej w ksi¹¿ce: Die christliche Brüderlichkeit, München 1960.
Pisze: Prawdziwa Paruzja Chrystusa ma miejsce zawsze wtedy, gdy cz³owiek rozpoznaje i odpowiada
na ¿¹danie pod adresem jego mi³oci, które p³ynie od cz³owieka-brata znajduj¹cego siê w potrzebie.
Cyt. za: J. Ratzinger, Christian Brotherhood, London 1966, s. 83; por. A. Nichols, Myl Benedykta XVI.
Wprowadzenie do myli teologicznej Josepha Ratzingera, prze³. D. Chabrajska, Kraków 2006, s. 106.
13 W ksi¹¿ce-wywiadzie J. Ratzinger stwierdza: Obietnica Chrystusa  «A oto ja jestem z wami
przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia wiata»  nie oznacza, ¿e ka¿da diecezja ma gwarancjê wiecznego istnienia. Oznacza natomiast, ¿e Koció³ jako taki a¿ do ponownego przyjcia Pana bêdzie Jego
przestrzeni¹ ¿yciow¹, Jego organizmem, Jego cia³em, Jego krzewem winnym  Bóg i wiat. Wiara
i ¿ycie w dzisiejszych czasach. Z kardyna³em Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, prze³.
G. Sowiñski, Kraków 2001, s. 334.
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i podstawow¹ w dokumentach Soboru14. Tu¿ przed II Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Generalnym Synodu Biskupów w Rzymie w 1985 r., jako Prefekt
Kongregacji Nauki Wiary, wyranie apelowa³ o promocjê eklezjologii communio w celu zaradzenia zbyt socjologicznym interpretacjom Kocio³a po Vaticanum II. T³umaczy³, ¿e w Kociele nie mo¿na widzieæ tylko struktury i organizacji. W wyk³adzie w Foggi (21 padziernika 1985 r.) dobitnie podkrela³:
[...] nikt nie mo¿e sam sobie stworzyæ Kocio³a. [...] Do Kocio³a przynale¿y
istotowo element «otrzymywania», tak jak wiara wyp³ywa ze s³uchania [...].
Koció³ nie jest aparatem, zwyk³¹ instytucj¹, ani tym bardziej jednym z bytów
socjologicznych; jest osob¹15.
Ratzinger wiele uwagi powiêci³ w³aciwemu rozumieniu pojêcia communio, które mo¿e oznaczaæ zarówno Eucharystiê, jak i Koció³16. Istotne
wnioski wyprowadzi³ z analizy rozumienia terminu koinonia w wiecie greckim, jego u¿ycia w tekstach w. £ukasza (£k 5,10; Dz 2,42) i w. Paw³a
(Ga 2,9n) oraz z analizy stosowania jego hebrajskiego odpowiednika chaburah
w judaizmie miêdzytestamentalnym. Uwa¿a³, ¿e rozmaite p³aszczyzny communio christiana, ods³aniane przez autorów biblijnych (zwi¹zanie z nauk¹ apostolsk¹ i ³amaniem chleba; wymiar instytucjonalny i duchowy), ostatecznie
sprowadzaj¹ siê do jednej i tej samej, a mianowicie do wspólnoty z wcielonym S³owem Bo¿ym, które przez sw¹ mieræ daje nam udzia³ w swoim ¿yciu,
a przez to chce nas prowadziæ do s³u¿enia sobie nawzajem, do widzialnej
i prze¿ywanej wspólnoty17.
W ramach w³asnej interpretacji Kocio³a jako komunii, Ratzinger mówi
o trojakim pierwszeñstwie wewn¹trz wzajemnego przenikania siê dwóch rzeczywistoci. Korzenie tej myli wyrastaj¹ z naczelnej zasady pierwszeñstwa
przyjmowania przed dzia³aniem i nietrudno odnaleæ je w jego trynitologii. Poniewa¿ preferuje relacyjn¹ koncepcjê osoby, dlatego, choæ Boskie relacje uznaje
za równie pierwotne, co Boska substancja, równoczesnoæ jednoci i troistoci
w Bogu poddaje wyranie dominacji ogarniaj¹cej wszystko substancji18. W jego
14 Thomas Weiler, komentuj¹c ten etap refleksji Ratzingera, pisze: Ja, für Ratzinger hat das
Volk Gottes seine eigentliche Wesensart darin, sakramentale Leib-Christi-Gemeinschaft, das ist corpus
Christi zu sein. Zob. T. Weiler, Volk Gottes  Leib Christi, s. 67.
15 Przy okazji zgromadzenia kolegium kardynalskiego odbywaj¹cego siê w przeddzieñ zgromadzenia biskupów, Ratzinger wyjania³: Koció³ nie jest monarchi¹ papiesk¹ na wzór monarchii wieckiej, w której wola króla jest najwy¿szym prawem i ca³a w³adza pochodzi jedynie od niego. Przeciwnie,
Koció³ jest Cia³em organicznie o¿ywianym przez Ducha Chrystusa. [...] s³owo communio w³aciwie
opisuje istotê Kocio³a. Cyt. za: A. Tornielli, Ratzinger stra¿nik wiary, prze³. B. Tomaszek, Kraków
2005, s. 93 n.
16 Por. J. Ratzinger, Communio. Eucharystia  wspólnota  pos³anie, w: idem, Pielgrzymuj¹ca
wspólnota wiary. Koció³ jako komunia, prze³. W. Szymona, Kraków 2003, s. 5674.
17 Ibidem, s. 62.
18 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, s. 169179.
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eklezjologii rzecz przedstawia siê nastêpuj¹co. W punkcie wyjcia mówi
o pierwszeñstwie komunii z Bogiem, doskonale zrealizowanej w Chrystusie,
stanowi¹cej Bo¿y dar i oczekuj¹cej ludzkiego przyjêcia, postrzeganej jako
ród³o i warunek komunii miêdzy ludmi. Papie¿ wyjania: Koció³ powsta³
i realizuje siê przez to, ¿e Pan komunikuje siê z ludmi, ¿e wchodzi z nimi
w komuniê i w ten sposób doprowadza ich do komunii miêdzy sob¹. Koció³
jest komunikowaniem siê Pana z nami, które stwarza od razu prawdziwe komunikowanie siê ludzi miêdzy sob¹19. Wspólnota z Bogiem powstaje za
porednictwem wspólnoty Boga z ludmi, któr¹ reprezentuje Chrystus w samej
swej osobie. Spotkanie z Chrystusem tworzy wspólnotê z nim samym, a przez
to równie¿ z Ojcem w Duchu wiêtym; w tej wspólnocie jednocz¹ siê ludzie
wzajemnie ze sob¹20 . Dlatego, wnioskuje, kiedy mówi siê o komunii Kocio³a, trzeba mieæ na uwadze dynamiczny proces horyzontalnego i wertykalnego
zjednoczenia. Jest to wertykalne zjednoczenie cz³owieka z trynitarn¹ mi³oci¹
Boga, a wiêc integracja cz³owieka w sobie samym i ze samym sob¹. Ale
poniewa¿ prowadzi cz³owieka tam, gdzie zmierza ca³a grawitacja ludzkiej natury, staje siê tym samym zjednoczeniem horyzontalnym: przyjmuj¹c za punkt
wyjcia napêdow¹ si³ê zjednoczenia wertykalnego, mo¿na osi¹gn¹æ zjednoczenie horyzontalne, zjednoczenie rozdartego rodzaju ludzkiego21.
W interpretacji Kocio³a jako communio sanctorum, Ratzinger mówi
o pierwszeñstwie Boskiej dynamiki obdarowywania przed ludzk¹ dynamik¹
przyjmowania Bo¿ych darów. Podkrela, ¿e w urzeczywistnianiu siê kocielnej
komunii na pierwszym planie nie stoi zgrupowanie ludzi, tylko dar Bo¿y,
który cz³owieka zwraca ku nowemu istnieniu, którego sam sobie daæ nie mo¿e,
ku wspólnocie, któr¹ mo¿e jedynie przyj¹æ22. Bóg obdarowuj¹c, stwarza komuniê przyjmuj¹cych. Czyni to w ten sposób, ¿e obdarowuje Duchem i daje
w Duchu; w Nim komunia Kocio³a znajduje i z Niego czerpie wszelkie
¿yciodajne rodki23. Dziêki samoudzielaniu siê Ducha powszechna komunia
Kocio³a ¿yje i rozwija siê w przestrzeni wiary poprzez przyjmowanie s³owa
Bo¿ego i wiêtych sakramentów, trwa w tych lokalnych Kocio³ach, które
przyjmuj¹ eklezjalnoæ ze wspólnoty Kocio³a przenikaj¹cego dzieje, a jej
urzêdowymi s³ugami s¹ tylko ci, którzy swoj¹ misjê przyjmuj¹ na drodze
sukcesji z kolegium apostolskiego. Tym samym Koció³ najbardziej jest nie
19 J. Ratzinger, Gemeinde aus der Eucharistie, w: idem, Vom Wiederauffinden der Mitte. Grundorientierungen. Texte aus vier Jahrzehnten, hrsg. von Schülerkreis, Freiburg 1997, s. 35.
20 J. Ratzinger, Eklezjologia Konstytucji Lumen gentium, w: idem, Pielgrzymuj¹ca wspólnota
wiary, s. 117.
21 J. Ratzinger, Koció³ wspólnot¹, prze³. W. ¯yciñski, Lublin 1993, s. 50.
22 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, s. 332.
23 Die Bewegung des Schenkens ist die spezifisch heilig-geistliche Bewegung  J. Ratzinger,
Der Heilige Geist als communio, w: Erfahrung und Theologie des Heiligen Geistes, hrsg. von
C. Heitmann, H. Mühlen, Hamburg 1974, s. 230.
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tam, gdzie siê organizuje, reformuje, rz¹dzi, tylko w tych, którzy po prostu
wierz¹ i w nim przyjmuj¹ dar wiary, który staje siê dla nich ¿yciem24. Nie jest
zbudowany z tego, co my robimy, ale z tego, co nam wszystkim jest darowane;
o jego ¿ywotnoci decyduje bardziej contemplatio, ani¿eli ludzkie actio. [...]
struktury pozostaj¹ rzeczami drugorzêdnymi [...] i gdy bêdzie ewentualnie taka
potrzeba, musz¹ znikn¹æ, aby nie przerodzi³y siê, by tak rzec, w Koció³. [...]
Jedynym elementem instytucjonalnym koniecznym dla Kocio³a jest ten dany mu
przez Pana: struktura sakramentalna ludu Bo¿ego zerodkowana na Eucharystii25.
Wskutek polemiki z kard. Kasperem odnonie do rozumienia communio
Ecclesiarum, uwidoczniona zosta³a Ratzingerowa zasada uprzednioci (ontycznej i czasowej) Kocio³a powszechnego. Uwa¿a on, ¿e wykluczyæ nale¿y
opiniê, wed³ug której w Jerozolimie powsta³ najpierw pierwszy Koció³ lokalny, a po nim nastêpne, które z biegiem czasu jednoczy³y siê w Koció³ powszechny. Sytuacja wygl¹da³a odwrotnie: najpierw powsta³ jedyny Koció³
powszechny, bo mówi¹cy wszystkimi jêzykami  ecclesia universalis  rodz¹cy nastêpnie kolejne Kocio³y lokalne, ale zawsze bêd¹ce aktualizacj¹ tego
samego i jedynego Kocio³a26. T¹ opini¹ nie podwa¿a wzajemnej zale¿noci
Kocio³a powszechnego i ka¿dego Kocio³a lokalnego. Jest wyranie zwolennikiem mówienia o wzajemnym przenikaniu siê Kocio³a powszechnego i Kocio³ów partykularnych27. Teza o ontycznej i czasowej uprzednioci Kocio³a
powszechnego dotyczy genezy, a nie funkcjonowania communio Ecclesiarum.
Ontyczna uprzednioæ Kocio³a uniwersalnego wynika  wed³ug Ratzingera
 z patrystycznego nauczania o preegzystencji Kocio³a28. Wewnêtrzny pocz¹tek Kocio³a w czasie wi¹¿e on z moc¹ i dzia³aniem Ducha wiêtego. W relacji
w. £ukasza o dniu Piêædziesi¹tnicy absolutnym pocz¹tkiem nie jest pierwsza
gmina jerozolimska, lecz fakt, ¿e w Dwunastu stary Izrael, który jest jeden
jedyny, staje siê nowym Izraelem i ¿e ten jeden jedyny Izrael Boga, dziêki
cudowi jêzyków ukazuje siê  zanim jeszcze dosz³o do powstania jerozolimskiego Kocio³a lokalnego  jako jednoæ, która obejmuje wszelki czas
i wszelk¹ przestrzeñ29.
24

J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, s. 340.
Cyt. za: A. Tornielli, Ratzinger stra¿nik wiary, s. 124 n.
26 Por. J. Ratzinger, Koció³ wspólnot¹, s. 29.
27 Por. J. Ratzinger, Duszpasterskie implikacje nauki o kolegialnoci biskupów, Concilium 110
(1965/66) s. 55. Tu te¿ (s. 60 n) analogicznie mówi o perychorezie uprzednio danego my kocielnego
urzêdu i jego ja.
28 Por. J. Ratzinger, Pytania o Koció³, cz. I, t³um. G. Sowiñski, Azymut 28 (2000), s. 5 n.
29 Por. ibidem, s. 6. Po dyspucie z Kasperem, Ratzinger przyznaje, ¿e byæ mo¿e by³oby lepiej
mówiæ o teleologicznej zamiast ontycznej uprzednioci. Koció³ powszechny zaistnia³ w zbawczym
planie Boga jako wewnêtrzny cel stworzenia i historii zbawienia. Por. J. Ratzinger, The Local Church
and The Universal Church, America 185 (2001) nr 17, s. 711. Przebieg dysputy omawia M. Kehl, Der
Disput der Kardinäle. Zum Verhältnis von Universalkirche und Ortskirchen, Stimmen der Zeit 128
(2003) z. 4, s. 219232.
25
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W eklezjologii Benedykta XVI widaæ te¿ mocne zaakcentowanie wymiaru chrystologicznego i pneumatologicznego. Ca³oæ swej interpretacji opiera
na dwóch wydarzeniach, które w Eucharystii stale siê uobecniaj¹: wcielenie
S³owa (Logosu) Bo¿ego i przekazywanie przez Chrystusa swego ¿ywego Cia³a
(Sarx) w tajemnicy mierci i zmartwychwstania. Podkrela, ¿e dziêki wcieleniu Syna Bo¿ego sta³a siê mo¿liwa komunia miêdzy Bogiem i Jego stworzeniem, która wczeniej wydawa³a siê sprzeczna z Bosk¹ transcendencj¹. Realizuje siê dziêki Chrystusowemu ofiarowaniu nam swego ¿ycia, a mianowicie
w postaci in-egzystencji, tzn. w osobie i przez osobê Jezusa Chrystusa jako
Jego mistyczne Cia³o. Jego nieustannym O¿ywicielem jest Duch wiêty.
W Nim upatruje Porednika absolutnego30 . Dziêki potêdze Jego dzia³ania
w Chrystusie i w historii, przez umo¿liwianie spotkania z Chrystusem, przez
budzenie wiary, uzdalnianie cz³owieka do przyjmowania Chrystusa i jego darów, Duch wiêty sprawia, ¿e uwielbiony Chrystus nie istnieje jako idea, lecz
wraz z trwa³¹, ponadczasow¹ wspólnot¹, która jest Jego Cia³em31.
3. Istota i reforma liturgii
Refleksja na temat liturgii, jej odnowy, jest jednym z najbardziej odwa¿nych i jednoczenie najbardziej oryginalnym wk³adem Ratzingera we wspó³czesn¹ myl teologiczn¹32 . Jako uczestnik przedsoborowego ruchu liturgicznego, bardzo wra¿liwy na misterium i piêkno liturgii, jest od samego pocz¹tku
zaniepokojony sposobem wdra¿ania w ¿ycie soborowej odnowy liturgii, a z czasem niektórymi formami interpretacji liturgii jako takiej.
W swojej autobiografii pisze: ¯adnemu z ojców Soboru nie przysz³oby
do g³owy, ¿eby dostrzec w tym tekcie [konstytucji Sacrosanctum Concilium]
«rewolucjê», która oznacza³aby «koniec redniowiecza», jak chcieli interpretowaæ to niektórzy z teologów33 . T³umaczy, ¿e reforma liturgiczna by³a na
Soborze postrzegana jako kontynuacja reform rozpoczêtych przez Piusa X
i dalej prowadzonych przez Piusa XII. Dlatego w autobiogarfii wyznaje, ¿e
30 Ratzinger wyjania, ¿e Duch wiêty zapewnia zwi¹zek trynitarny, na którym opieraj¹ siê
wszystkie inne zwi¹zki i z którego te inne zwi¹zki wynikaj¹. Jako taki jest najdok³adniejszym przeciwieñstwem Szatana  sprawcy wszelkich podzia³ów i niszczyciela wszelkich relacji. Por. Raport
o stanie wiary. Z Ksiêdzem Kardyna³em Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Kraków
Warszawa 1986, s. 131.
31 Por. J. Ratzinger, Eklezjologia Soboru Watykañskiego II, w: idem, Koció³  Ekumenizm
 Polityka, prze³. J. Kruczyñska, PoznañWarszawa 1990, s. 15.
32 Ratzinger jest wiadom donios³oci tematu. W Raporcie o stanie wiary (s. 103) stwierdza: Za
ró¿nymi koncepcjami liturgicznymi kryj¹ siê ró¿ne koncepcje Kocio³a, a zatem Boga i zwi¹zku cz³owieka z Nim. Dyskusja o liturgii nie jest marginesowa: sobór przypomnia³, ¿e chodzi tutaj o serce wiary
chrzecijañskiej.
33 J. Ratzinger, Moje ¿ycie, oprac. W. Winiowski, Czêstochowa 22005, s. 102.
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g³êboko zaniepokoi³ go zakaz u¿ywania dawnego msza³u, jaki zosta³ wyranie
wyra¿ony przy publikacji msza³u Paw³a VI. Podobna sytuacja nie mia³a dot¹d
miejsca w ca³ej historii liturgii. Zawsze chodzi³o o nieustaj¹cy proces wzrostu
i oczyszczenia, w którym ci¹g³oæ nigdy nie zosta³a zniszczona. Nie by³o
w¹tpliwoci, pisze, ¿e nowy msza³, przyniós³ w niektórych rzeczach rzeczywist¹ poprawê i wzbogacenie. Ale sam fakt, ¿e by³ on przedstawiany jako nowa
konstrukcja, przeciwstawiana tej, która uformowa³a siê przez wieki historii, ¿e
zabraniano u¿ywania starego msza³u i w pewien sposób sprawiano wra¿enie,
¿e liturgia nie jest ju¿ ¿ywym procesem, lecz produktem specjalistycznej erudycji i jurysdykcyjnej kompetencji, przyniós³ nam wyj¹tkowo powa¿ne straty.
W ten sposób powsta³o rzeczywicie wra¿enie, ¿e liturgia jest «robiona», ¿e
nie jest czym, co istnieje przed nami, czym «danym», ale ¿e zale¿y od
naszych decyzji. Z tego wynika konsekwentnie, ¿e [...] ostatecznie ka¿da
«wspólnota» mog³aby ustaliæ swoj¹ w³asn¹ liturgiê. Gdy jednak liturgia jest
czym, co ka¿dy sam tworzy, wtedy nie daje nam tego, co stanowi o jej
autentycznej jakoci: spotkania z tajemnic¹, która nie jest naszym produktem,
ale naszym pocz¹tkiem i ród³em naszego ¿ycia34 .
Maj¹c wiadomoæ du¿ego zagro¿enia i analizuj¹c kolejne etapy posoborowej odnowy liturgii, Ratzinger jako jeden z pierwszych podj¹³ trud odwa¿nej
krytyki. W swojej ksi¹¿ce Das Fest des Glaubens. Versuche zur Theologie des
Gottesdienstes (Einsiedeln 1981) pisa³: Je¿eli siê upraszcza i uprzystêpnia
formu³y liturgii, nale¿y to robiæ tak, by jednoczenie ochroniæ misterium dzia³ania Boga w Kociele, czyli tak, by nie naruszyæ istoty liturgii i jej eklezjalnego charakteru  nietykalnych i dla kap³ana, i dla wspólnoty. Dlatego nale¿y siê
zdecydowanie przeciwstawiæ temu, co dzieje siê obecnie: racjonalistycznemu
sp³ycaniu liturgii, dyskusjom rozrachunkowym, infantylizmowi pastoralnemu
degraduj¹cemu liturgiê katolick¹ do rangi towarzyskiego spotkania, do poziomu komiksu. Nawet wprowadzone ju¿ reformy powinny byæ zrewidowane
z tego punktu widzenia, zw³aszcza jeli chodzi o rytua³35 .
W wielu miejscach i na ró¿ne sposoby obecny Papie¿ wyjania³ istotê
i przybli¿a³ misterium liturgii: Liturgia to nie schow, to nie spektakl wymagaj¹cy genialnych re¿yserów i aktorów z talentem. Liturgia nie ¿yje «sympatycznymi» niespodziankami ani wynalazkami, jest uroczystym powtórzeniem. Nie
ma ona wyra¿aæ efemerycznej aktualnoci, ale wiêt¹ tajemnicê36. Liturgia
34

Ibidem, s. 132 n.
Cyt. za: Raport o stanie wiary, s. 104.
36 Ibidem, s. 108. Nieco dalej J. Ratzinger stwierdza: Dla katolika liturgia to wspólna ojczyzna,
samo ród³o jego to¿samoci. Dlatego te¿ powinna byæ «ponadczasowa», «nienaruszalna», poniewa¿
w obrz¹dku objawia siê wiêtoæ Boga. Burzenie siê przeciw temu i nazywanie tego «przestarza³ym
usztywnionym schematem» spowodowa³o, ¿e liturgia straci³a inspiruj¹ce twórczo mo¿liwoci, popadaj¹c w niebezpieczeñstwo samowoli, a przez to zosta³a strywializowana.
35
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nigdy nie jest tylko spotkaniem grupy ludzi [...]. Uczestnicz¹c w Jezusie Chrystusie, który staje przed Ojcem, zawsze stoimy równie¿ we wszechwiatowej
wspólnocie ca³ego Kocio³a, a tak¿e w communio sanctorum. [...] jest to poniek¹d [...] wielka liturgia otwartego nieba, które pozwala siê nam przy³¹czyæ
do anielskiego chóru adoracji37, [...] oznacza wejcie w obejmuj¹c¹ niebo
i ziemiê jawnoæ oddawania czci Bogu, zapocz¹tkowan¹ wraz z Krzy¿em
i Zmartwychwstaniem. [Jako taka] nie jest nigdy dzia³aniem okrelonej grupy,
okrelonego rodowiska lub okrelonego Kocio³a lokalnego. Zbli¿anie siê
ludzkoci do Chrystusa wi¹¿e siê ze zbli¿aniem siê Chrystusa do ludzi. Chrystus chce zjednoczyæ ludzkoæ i doprowadziæ do tego, ¿e bêdzie istnia³ jeden
Koció³, jedno zgromadzenie Bo¿e wszystkich ludzi. Zatem wymiar horyzontalny i wertykalny, jedynoæ Boga i jednoæ ludzkoci, wspólnota wszystkich
oddaj¹cych czeæ w Duchu i prawdzie s¹ ze sob¹ cile zwi¹zane38. Oznacza
to, ¿e liturgia zawdziêcza swoj¹ wielkoæ temu, czym jest, a nie temu, co my
czynimy. Nasze uczestnictwo jest na pewno konieczne, ale jako rodek, aby
w³¹czyæ siê pokornie w ducha liturgii i aby s³u¿yæ Temu, kto jest prawdziwym
podmiotem liturgii: Jezusowi Chrystusowi. [On] przychodzi w ciele i duszy,
w ciele i krwi, Bóstwie i Cz³owieczeñstwie, aby nas zjednoczyæ ze sob¹,
uczyniæ z nas jedno «cia³o»39.
Papie¿ uwa¿a, ¿e dzi bardzo potrzebujemy nowej wiadomoci liturgicznej, abymy w niej nie szukali samorealizacji i abymy znów nauczyli siê
w niej widzieæ Bo¿y dar i zarazem ¿ywe dziedzictwo wiary minionych wieków. Musi znikn¹æ osobliwe i samowolne konstruowanie liturgii, poniewa¿ ma
charakter z góry ustalony, a nie dowolny i trzeba obudziæ wewnêtrzny
zmys³ sacrum. Soborowego participatio actuosa nie mo¿na dalej interpretowaæ bez uznania siebie za otrzymuj¹cego, a nie konstruuj¹cego40. Tych zadañ
nie da siê zrealizowaæ bez podjêcia procesu wychowawczego. Jednak edukacja
liturgiczna nie mo¿e polegaæ na uczeniu siê i wykonywaniu zewnêtrznych
czynnoci, ale na wprowadzaniu do zasadniczego actio, tzn. przemieniaj¹cego
dzie³a Boga. Obecny Papie¿ jest wyranie zwolennikiem przywrócenia pluralizmu liturgii41 i wskazuje na potrzebê rozwoju nowego ruchu liturgicznego,
który zaanga¿uje wiernych i pozwoli ludowi Bo¿ego odkryæ dog³êbny sens
liturgii42.
37

Ibidem, s. 380.
J. Ratzinger, Duch liturgii, prze³. E. Pieciul, Poznañ 2002, s. 46.
39 J. Ratzinger, Teologia liturgii, Christianitas 9 (2001), s. 33 n.
40 Por. Bóg i wiat. Wiara i ¿ycie w dzisiejszych czasach, s. 382384.
41 Pocz¹tek pójcia we w³aciwym kierunku Ratzinger widzi w indulcie (z 3 X 1984 r.), zezwalaj¹cym na sprawowanie liturgii przedsoborowej w jêzyku ³aciñskim. Zaznacza jednak: Byleby tylko zosta³
zachowany charakter powszechny liturgii zreformowanej i byleby zosta³ jasno okrelony zakres i sposób
udzielania zezwoleñ na nadzwyczajne sprawowanie liturgii sprzed soboru. Raport o stanie wiary, s. 107.
42 Por. Bóg i wiat. Wiara i ¿ycie w dzisiejszych czasach, s. 383.
38
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4. Bo¿e Objawienie i teologia
Ratzingerowe rozumienie teologii wyrasta nade wszystko z interpretacji
Bo¿ego Objawienia, odkrytej w refleksji w. Bonawentury oraz zwi¹zanej
z ni¹ interpretacji Tradycji. Stanowi³y one zasadniczy wynik analizy rozwiniêtej w pracy habilitacyjnej (podwa¿onej przez Michaela Schmausa) i przynios³y
owoc w postaci zasadniczego wk³adu m³odego wówczas eksperta soborowego
w opracowanie (wraz z Karlem Rahnerem) Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bo¿ym Dei verbum.
Zdaniem Ratzingera studium myli redniowiecznej, a tak¿e soboru trydenckiego nie pozwala uto¿samiaæ Objawienia z ca³oci¹ objawionych treci.
Objawienie oznacza akt, poprzez który Bóg siê objawia. Dlatego te¿ pojêcie
Objawienia implikuje podmiot otrzymuj¹cy okrelone treci; gdzie nikt nie
otrzymuje objawienia, tam nie dokonuje siê ¿adne objawienie, jako ¿e tam nic
nie zosta³o objawione. Objawienie jest czym ¿ywym. Nie jest meteorytem,
który spad³ na ziemiê i le¿y gdzie jako masa skalna, z której mo¿na pobraæ
próbki minera³ów i zanieæ do laboratorium i przeanalizowaæ43. Ma na celu
zgromadziæ ludzi, zjednoczyæ ich miêdzy sob¹. Aby mog³o siê urzeczywistniaæ, musi zostaæ przyjête i zrozumiane, i jako takie implikuje Koció³. Oznacza to najpierw, ¿e ostatniego s³owa o Objawieniu nie mo¿na przyznaæ metodzie historyczno-krytycznej, lecz ¿ywemu organizmowi wiary wszystkich wieków. Widaæ te¿, ¿e Objawienie nie jest zwyczajnie to¿same z Pismem; ono
poprzedza Pismo i w nim siê odbija. Tym samym nie mo¿e istnieæ czysta sola
scriptura. Z Pismem jest zwi¹zany podmiot pojmuj¹cy  Koció³ i to wyjania
istotny sens Tradycji, któr¹ trzeba rozumieæ jako ¿ywy proces, poprzez który
Duch wiêty prowadzi nas do ca³ej prawdy i uczy nas rozumieæ to, czego
wczeniej nie bylimy w stanie poj¹æ44.
W takiej perspektywie staje siê zupe³nie jasne, dlaczego Ratzinger postrzega teologiê (a nawet wszelk¹ pos³ugê w Kociele) jako s³u¿bê prawdzie
i dlaczego stawia sobie za zadanie bycie wspó³pracownikiem prawdy. Po
przyjêciu biskupiej pos³ugi pisze wymownie: Wydawa³o mi siê, ¿e s³owa te
[Cooperatores veritatis; z Trzeciego Listu w. Jana, w. 8] dobrze ukazuj¹
ci¹g³oæ pomiêdzy moim poprzednim i nowym zadaniem: pomimo wszelkich
ró¿nic, chodzi przecie¿ zawsze o tê sam¹ rzecz  iæ za prawd¹, byæ na jej
s³u¿bie45. W Instrukcji o powo³aniu teologa w Kociele Donum veritatis (nr 2)
43

A. Tornielli, Ratzinger stra¿nik wiary, s. 49.
Por. ibidem, s. 32, 39, 49.
45 Ibidem, s. 64. Por. J. Ratzinger, Przedmowa, w: idem, S³u¿yæ prawdzie. Myli na ka¿dy dzieñ,
t³um. A. Warkotsch, Wroc³aw 1986, s. 5 n. W ksi¹¿ce-wywiadzie Bóg i wiat. Wiara i ¿ycie w dzisiejszych czasach daje do zrozumienia, ¿e urz¹d Prefekta Kongregacji Nauki Wiary przyj¹³, dostrzegaj¹c
w nim szczególn¹ formê s³u¿by Kocio³owi poprzez promocjê prawdy objawionej.
44
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Prefekt Kongregacji Nauki Wiary stwierdza, ¿e teologia musi dok³adaæ
wszelkich starañ, by «trwaæ» w prawdzie (J 8,31), zdaj¹c sobie równoczenie
sprawê z nowych problemów, przed którymi staje ludzki umys³.
Ratzinger jest wiadom, ¿e realizacja tego trudnego zadania domaga siê
wolnoci poszukiwañ, a równoczenie stawia przed teologiem wymóg odwa¿nego i krytycznego mylenia. Szczególnym zadaniem teologa, dopowiada
w Instrukcji, jest zdobywanie coraz g³êbszego zrozumienia S³owa Bo¿ego
zawartego w natchnionym Pimie w. i przekazanego przez ¿yw¹ Tradycjê
Kocio³a (nr 6). Teolog ma tego dokonywaæ we wspó³pracy z Magisterium
Kocio³a46. Musi pamiêtaæ, ¿e wolnoæ poszukiwañ jest wpisana w poznanie
rozumowe, którego przedmiot pochodzi z Objawienia, przekazanego i interpretowanego w Kociele pod zwierzchnictwem Urzêdu Nauczycielskiego i przyjêtego przez wiarê. Pominiêcie tych [...] za³o¿eñ oznacza³oby zaprzestanie
uprawiania teologii (nr 12).
W Magisterium Kocio³a nie mo¿na widzieæ jedynie narzêdzia nadzoru,
lecz organ wspieraj¹cy teologa w odpowiedzialnej realizacji powierzonej mu
misji. Wolnoæ nauczaj¹cego nie jest jedynym ani najwy¿szym dobrem, które
nale¿y chroniæ. Pierwszorzêdnym dobrem, za które Koció³ ponosi odpowiedzialnoæ, jest wiara maluczkich. Poszanowanie tego musi byæ wewnêtrzn¹
miar¹ ka¿dego teologicznego nauczania. Musi sobie to uwiadomiæ ten, kto nie
uprawia jedynie prywatnych badañ, lecz naucza w imieniu Kocio³a. Podjêcie
tego zadania i przemawianie w imieniu wspólnego podmiotu Kocio³a [...],
zawiera w sobie zobowi¹zanie, poprzez które pojedyncza osoba narzuca samemu sobie granice47.
Najpowa¿niejsze zagro¿enie teologii Ratzinger upatruje w pokusie zredukowania nowiny chrzecijañskiej do moralnoci, czyli do pelagiañskiego
sprowadzenia Chrystusa do wzoru moralnego, w kryzysie teologii wyzwolenia
oraz w relatywizmie48, przede wszystkim w wieloci samowolnych interpretacji soborowych dokumentów oraz w tzw. antyduchu Soboru (Konzil-Ungeist),
tzn. w przekonaniu, które ujawni³o siê ju¿ w czasie trwania Soboru, ¿e wszystko, co nowe jest o wiele lepsze od tego, co by³o lub jest. Zdaniem Ratzingera
46 Magisterium Kocio³a strze¿e wiary ludzi prostych; tych, którzy nie pisz¹ ksi¹¿ek, nie wystêpuj¹ w telewizji i nie pisz¹ artyku³ów z pierwszych stron gazet: to jest jego demokratyczne zadanie. Ono
musi udzieliæ g³osu tym, którzy go nie maj¹. Cyt. za: A. Tornielli, Ratzinger stra¿nik wiary, s. 75.
47 J. Ratzinger, Prawda w teologii, t³um. M. Mijalska, Kraków 2001, s. 78. Ratzinger pisze:
[...] co w³aciwie osi¹ga egzegeza, emancypuj¹c siê od Kocio³a? W jakiej trwa wolnoci? Staje siê
antykwariatem. Bada to, co by³o i stawia rozmaite hipotezy o pochodzeniu poszczególnych tekstów
i o ich stosunku do rzeczywistoci historycznej. [...] owocne, nowe pocz¹tki teologii nigdy nie wyrasta³y
z uwolnienia siê od Kocio³a, lecz zawsze z nowego zwrotu ku niemu. Ibidem, s. 73 i 75.
48 Por. J. Ratzinger, Wiara  prawda  tolerancja. Chrzecijañstwo a religie wiata, t³um.
R. Zaj¹czkowski, Kielce 2004, s. 9397.
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nale¿y zdecydowanie przeciwstawiæ siê schematycznemu dzieleniu historii
Kocio³a na przed i po Soborze, pokazywaæ prawdziwe oblicze Soboru
i stale podejmowaæ trud soborowej reformy, wiadomie odcinaj¹c siê od jej
redukowania do prostego uwspó³czenienia lub przeciwnie  do zwarcia
szyków ze strachu przed wiatem w ciasnym getcie ortodoksji, która nie
podejrzewa nawet swej bezowocnoci49. Postuluje potrzebê restauracji, przez
któr¹ rozumie nadanie Kocio³owi nowego kszta³tu, odzyskanie zagubionych
wartoci wewn¹trz nowej ca³oci, poszukiwanie sposobów odzyskiwania
równowagi po okresie przesadnego otwarcia siê na wiat, zbyt pozytywnego
interpretowania agnostycznego i ateistycznego wiata50 . Realizacji postulatu
mo¿e s³u¿yæ rozwój prawdziwego pluralizmu teologicznego, którego ko³em
zamachowym nie jest kreatywnoæ (inwencja) teologa, lecz jego wierna
s³u¿ba prawdzie51.
* * *
Ten krótki przegl¹d podstawowych tez teologicznej myli Ratzingera
ujawnia, jak bardzo zas³uguje on na miano wspó³pracownika prawdy, wielkiego augustynika, stra¿nika wiary. Pokazuje te¿, jak bardzo jest teologiem,
który ¿yje Kocio³em. Jego postawê dobrze zdaj¹ siê ujmowaæ s³owa Romano
Guardiniego, którego tak bardzo ceni³: Kto ¿yje z Kocio³em, na pocz¹tku
odczuje niecierpliwe oburzenie, ¿e Koció³ ustawia go w opozycji do rzeczy,
których chc¹ inni. Ale gdy siê mu kiedy otworz¹ oczy, bêdzie móg³ dostrzec,
jak bardzo Koció³ wci¹¿ uwalnia cz³owieka, który z nim ¿yje, od czaru presji
wywieranej przez epokê i nastawia go na trwa³e kryteria. Co osobliwe, nikt nie
jest bardziej sceptyczny i bardziej niezale¿ny wewnêtrznie wobec tego, «co
wszyscy mówi¹», ni¿ cz³owiek, który rzeczywicie ¿yje Kocio³em52 .

HAUPTGRUNDSATZ UND LEITENDE IDEEN DER THEOLOGIE
JOSEPH RATZINGERS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel stellt eine Durchschau und eine Analyse der fundamentalen Ideen der Theologie
von Kardinal Joseph Ratzinger dar. Vor allem werden vier Bereiche untersucht: die Auslegung des
Wesens des Christentums, die Interpretation der Sendung und des Geheimnisses der Kirche, das
Konzept des Wesens der Liturgie und ihrer Reform und das Verständnis der göttlichen Offenba49
50
51
52

Ibidem, s. 55 i s. 123.
Raport o stanie wiary, s. 31 n.
Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, s. 111114.
Cyt. za: Bóg i wiat. Wiara i ¿ycie w dzisiejszych czasach, s. 331.
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rung und der Theologie. Der Artikel zeigt auch, wie Benedikt XVI. diese Gedanken und Konzepte
entfaltet und in seinen Äußerungen als Papst vertieft, indem er auf den Grundsatz zurückgreift, den
er sich bei der Lektüre des heiligen Augustinus aneignete. Es geht um den Grundsatz des Primats
des Empfangenen, der auf die wichtigere Dimension als die reine Tätigkeit hinweist. Nach diesem
Grundsatz findet der Mensch am besten zu sich selbst durch das, was er empfängt. Aus diesem
Grundsatz heraus formuliert er weitere fundamentale Thesen. Dem christlichen Sein liegt der
Glaubensakt zugrunde, der in der Annahme der personifizierten Caritas Gottes in Jesus Christus
und im Heiligen Geist besteht. Die Kirche verwirklicht sich selbst und ihre Sendung in der
Dynamik des Empfangens der göttlichen Gaben und des Teilens mit anderen. Die aktive Teilnahme
an der Liturgie darf man nicht mit der menschlichen Kreativität verwechseln. Genauso darf die
Offenbarung Gottes nicht auf die vermittelten Inhalte eingeschränkt werden. Die Theologie soll ein
treuer Dienst an der Wahrheit sein.
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Aujourd’hui l’expression „loi naturelle” n’a plus cours dans les sciences
humaines ni en philosophie. Son histoire est pourtant prestigieuse depuis l’antiquité et la scolastique occidentale, qui a repris les héritages grec et latin, en a
été l’apogée. Depuis Grotius au XVIIe jusqu’à Hume au XVIIIe en passant par
Hobbes, Locke et Rousseau, on assiste au démantèlement sémantique et philosophique de la loi naturelle. Au XIXe la philosophie de l’évolution de type
néodarwinien lui a donné le coup de grâce et au XXe un auteur comme Michel
Foucault pouvait en tirer les conclusions en disant que „notre tâche est de
nous affranchir définitivement de l’humanisme”1 . Leo Strauss remarquait en
1950, que les catholiques étaient les rares utilisateurs de l’expression. Aujourd’hui seul le Magistère catholique en fait couramment mention or la loi
naturelle n’implique nullement la Révélation et Cicéron, un de ses meilleurs
théoriciens, est antérieur au christianisme. Par ailleurs les droits de l’homme
solennellement proclamés en 1948 reposent implicitement sur cette loi non
écrite qu’on appelle précisément la loi naturelle. En écartant la loi naturelle on
ruine le fondement des droits de l’homme et les progrès prodigieux des sciences biologiques depuis un demi siècle rendent plus nécessaire que jamais la
prise de conscience de cette loi non écrite. La nier, c’est nier la nature humaine
dans sa dimension rationnelle en ne laissant plus que la dimension corporelle
et animale livrée au hasard de la technique qui n’est qu’un instrument bienfaisant ou nuisible selon l’usage que l’on en fait. Il convient donc de faire les
distinctions nécessaires et de ne pas confondre science et scientisme à propos
1

M. Foucault, Entretien sur Les mots et les choses, Quinzaine littéraire 5 (1966), p. 1415.
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de l’évolution. Un article du cardinal Schönborn dans le „New York Times”
vient de préciser la position de l’Église catholique en accord avec le futur
Benoît XVI qui avait déjà écrit à ce propos. La loi naturelle est un bien qui est
commun à l’humanité et l’Église en défendant la raison contre l’irrationalisme
est au service de la vérité, celle qui rend libre.
Joseph Ratzinger et le droit naturel
Dans un débat organisé à Munich le 19 janvier 2004 par l’Académie
catholique de Bavière entre le cardinal Ratzinger et Jürgen Habermas, le futur
Benoît XVI s’exprimait en ces termes: „Le droit naturel est resté, spécialement
dans l’Eglise catholique, la structure d’argumentation par laquelle elle en appelle
à la raison commune dans ses dialogues avec la société séculière et avec
d’autres communautés religieuses, par laquelle aussi elle cherche les fondements d’une entente à propos des principes éthiques du droit, dans une société
séculière et pluraliste. Mais cet instrument s’est malheureusement émoussé.
[...] L’idée du droit naturel présupposait un concept de la nature où nature et
raison s’interpénètrent, où la nature elle-même est rationnelle. Cette vision de
la nature s’est effondrée lorsque la théorie de l’évolution a triomphé. La nature
en tant que telle ne serait pas rationnelle, même s’il y a en elle des comportements rationnels. Comme élément ultime du droit naturel [...] sont restés en
place les droits de l’homme. Ils sont incompréhensibles sans le présupposé que
l’homme en tant qu’homme, de par sa simple appartenance à l’espèce «homme», est sujet de droits, que son être lui-même porte en soi des valeurs et des
normes qu’il s’agit de découvrir et non d’inventer”2. Il ajouta qu’on pourrait
compléter cette doctrine des droits de l’homme par une doctrine des devoirs de
l’homme et des limites de l’homme. A cette philosophie de l’évolution dont
Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité (1973) a donné une forme
radicale s’est ajoutée une sorte de révolution dans les rapports de l’homme
avec son corps que décrit J. Ratzinger en notant que „Le corps est quelque
chose que l’on a et dont on se sert. L’homme n’attend plus de sa corporéité un
message concernant ce qu’il est et ce qu’il doit faire, mais il décide, sur la base
d’une réflexion plus rationnelle et d’une indépendance plus entière ce qu’il
veut en faire”3.
Dans ces conditions il est mal vu „de considérer la «nature» comme une
instance morale. Une réaction, empreinte d’une angoisse irrationnelle face à la
technique continue à coexister avec l’incapacité de reconnaître dans le monde
corporel un message spirituel. Aujourd’hui comme hier, la nature apparaît
2
3

J. Ratzinger, Les fondements pré-politiques de létat démocratique, Esprit 7 (2004), p. 2425.
J. Ratzinger, Église et théologie, Paris 1992, p. 68.
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comme uns construction en soi irrationnelle qui comporte du reste des structures mathématiques que l’on peut techniquement évaluer. Que la nature ait une
raison mathématique c’est devenu, pour ainsi dire, de l’ordre d’une évidence;
que s’exprime aussi en elle une raison morale, cela, on l’écartera comme des
sornettes métaphysiques. Le déclin de la métaphysique va de pair avec le
déclin de la doctrine de la création. A leur place se substitue une philosophie
de l’évolution (que je voudrais distinguer de l’hypothèse évolutionniste des
sciences naturelles) qui veut tirer de la nature des règles fixant la manière dont
l’orientation du développement ultérieur peut rendre possible l’amélioration de
la vie”4.
Il en résulte un rapport de domination de l’homme avec la nature qui
„repose sur la présomption qu’un calcul rationnel peut être aussi intelligent
que l’ «évolution», et par là mener le monde plus haut que le chemin de
l’évolution ne l’a fait jusque là sans l’homme”5 . On veut prendre le relais de
l’évolution irrationnelle grâce à la technique, mais faute de finalité humaine,
c’est-à-dire en refusant l’idée qu’il existe une nature humaine, une loi naturelle
on s’oriente vers l’inconnu. C’est la technique qui va diriger or elle peut être
au service de la mort comme le XXe siècle l’a montré avec une terrible
éloquence. Au moment même où l’on refuse l’expression intelligent design qui
pourrait désigner Dieu et s’opposer au hasard, on y a recours en l’appliquant
à l’homme. Par exemple, Christian de Duve professeur émérite de l’université
catholique de Louvain, prix Nobel de médecine, explique que „la vie et son
évolution vers la complexité sont inscrites dans les propriétés de la matière et
n’exigent pas l’intervention de quelque chose d’autre pour se manifester”6.
Cette interview est placée après un «appel à la vigilance contre le néo-créationnisme et les intrusions spiritualistes en sciences», signé par plus de 100 scientifiques. Le débat sur la loi naturelle ne porte pas sur l’évolution comme
hypothèse possible dans les sciences naturelles, mais concerne directement la
philosophie évolutionniste du néo-darwinisme qui est incompatible avec la
conception classique de la loi naturelle qu’elle contribue à ruiner.
Joseph Ratzinger et la philosophie néo-darwinienne
En 2002 dans un ouvrage intitulé Foi. Vérité. Tolérance7 le cardinal
Ratzinger avait, de son côté, abordé la question de l’évolution: „La théorie de
l’évolution n’a cessé de se cristalliser comme la voie propre à faire disparaître
4
5
6
7

Ibidem, p. 72.
Ibidem.
Ch. de Duve, La vie est inscrite dans le cosmos, Nouvel observateur 12 (2005)/1 (2006), p. 7.
J. Ratzinger, Foi. Vérité. Tolérance, Paris 2005 (original allemand 2002), pp. 189190.
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enfin la métaphysique, à rendre superflue «l’hypothèse Dieu» (Laplace) et
à formuler une explication du monde strictement «scientifique». Une théorie
de l’évolution expliquant tout le réel en embrassant le tout, est devenue une
forme de «philosophie première», qui, pour ainsi dire, représente le fondement
positif pour la compréhension rationaliste du monde. Chaque tentative pour
mettre en jeu des causes autres que celles qui prévalent dans telle théorie
«positive», chaque essai de métaphysique apparaîtra dès lors comme un refus
de la science de prétendre à l’universalité. En cela l’idée chrétienne de Dieu
doit être tenue pour non scientifique. Aucune theologia physica ne lui correspond plus : la seule theologia naturalis est, de ce point de vue, la doctrine de
l’évolution, qui justement ne connaît plus de Dieu, ni comme créateur dans le
sens du christianisme (du judaïsme et de l’islam), ni comme âme du monde ou
force d’impulsion intérieure”.
Plus loin il ajoutait: „Il s’agit de savoir si la doctrine de l’évolution peut
se présenter comme une théorie universelle de tout le réel, au-delà de laquelle
d’autres questions sur l’origine et l’être des choses ne sont plus recevables, ni
même nécessaires, ou bien si de telles interrogations finales ne dépassent pas
le domaine de ce qui est objet de recherches purement scientifiques”8. Citant
Popper qui considère le réel comme issu «du hasard et de la probabilité» c’està-dire de l’irrationnel, Joseph Ratzinger demandait si vraiment la raison est un
produit accidentel de l’irrationnel. Si l’évolution devient une philosophia universalis il lui faut un ethos une morale et celui que le néo-darwinisme offre est
celui de la sélection, de la lutte pour la vie de la victoire du plus fort et du
succès de l’adaptation. Bref la guerre de tous contre tous. Darwin et Marx font
ici cause commune, il suffit de citer la lettre de Marx à Ferdinand Lassalle:
„L’ouvrage de Darwin est très important, il me sert de base scientifique pour la
lutte historique des classes.Il faut évidemment se résigner à la rudesse anglaise
de l’exposé. Mais malgré tous ses défauts, il porte pour la première fois un
coup mortel à la «téléologie» dans les sciences naturelles et de plus en analyse
empiriquement le sens rationnel”9.
Plus tard dans une lettre à Engels, il écrit: Il est curieux de voir comment
Darwin retrouve chez les bêtes et les végétaux sa société anglaise avec la
division du travail, la concurrence, l’ouverture de nouveaux marchés, les «inventions» et la lutte pour la vie de Malthus. C’est le bellum omnium contra
omnes de Hobbes et cela fait penser à la Phénoménologie de Hegel où la
société bourgeoise figure sous le nom de «règne animal intellectuel» tandis que
chez Darwin c’est le règne animal qui fait figure de société civile”10.
8
9
10

Ibidem, p. 190.
Marx à Lassalle, 16 janvier 1861, in: Marx-Engels Correspondance, Moscou 1971, p. 118.
Marx à Engels, 18 juin 1862, in: Marx-Engels Correspondance, p. 124.
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Le renvoi à Hobbes est parfaitement fondé. Hobbes a voulu réaliser dans
les sciences sociales ce que Galilée, qu’il rencontra, fit pour les sciences
physiques et Descartes avec les mathématiques. Cette approche «scientifique»
ajoutée à son nominalisme ne fait que recouvrir une conception désespérée de
la cité de l’homme bâtie sur les ruines de la cité de Dieu. La philosophie
politique de Hobbes reconnaît un summum malum, c’est-à-dire la mort à défaut
d’un summum bonum. Plus précisément la mort tient lieu de telos, de finalité,
et le droit naturel n’est plus que le désir de chacun d’échapper à la mort.
Il s’agit d’un droit et en ce sens on peut dire avec Leo Strauss qu’Hobbes est le
père du libéralisme comme une doctrine politique qui privilégie les droits de
l’homme sur ses devoirs et confie à l’Etat le soin d’y veiller. Hobbes introduit
aussi une conception laïcisée de l’état de nature, notion réservée jusque là à la
théologie: „Hobbes” – écrit Leo Strauss – „remplaça l’état de grâce par l’état
de société civile”11. Et on peut ajouter, avec Marx, que cette société civile chez
Hobbes ressemble étrangement au règne animal. Parler de règne animal, c’est
aussi renoncer à la raison et nous retrouvons la critique du cardinal Ratzinger
qui fait remarquer que pour Rousseau, qui a inspiré la Révolution française,
„tout ce qui procède de la raison et de la vérité se dresse contre la nature, la
pollue, la contredit. L’idée de nature échappe à l’empreinte d’un droit qui,
comme la loi de la nature, serait préalable à toute institution. Son idée est
antimétaphysique, subordonnée au rêve d’une liberté parfaite que rien ne vient
réglementer. Elle resurgit chez Nietzsche pour lequel l’ivresse dionysiaque se
pose en antithèse de la sagesse apollonienne et conjure ainsi les contradictions
originelles de l’histoire et de la religion: les ordonnances de la raison au côté
desquelles se tient Apollon, polluent la griserie libre et débridée de la nature”12.
De Hobbes à Nietzsche en passant par Rousseau on assiste ainsi à la
destruction de l’idée de loi naturelle que la philosophie évolutionniste néoDarwinienne prétend confirmer scientifiquement. Pour retrouver une intelligence authentique de la loi naturelle, il faut donc aujourd’hui être au clair avec
la question de l’évolution, savoir distinguer les plans et ne pas confondre les
recherches légitimes de la science et les philosophies positivistes et matérialistes qui prétendent exclure dogmatiquement la métaphysique et la religion.
Mais aussitôt une question se pose: faut-il avoir une métaphysique et une
religion pour admettre la loi naturelle?
Le cardinal Ratzinger observe que toutes les cultures sont à la fois
différentes entre elles et en même temps ouvertes les une aux autres. Les
positivistes attribueront cela au hasard, lui y discerne une cause métaphysique:
11 Nous reprenons dans ce passage notre propre texte in: La loi naturelle, le politique et la
religion, Paris 2004, p. 23.
12 J. Ratzinger, Foi. Vérité. Tolérance, p. 256.
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„La rencontre des cultures est possible parce que l’homme malgré toutes les
disparités de son histoire et de la genèse de sa communauté, est toujours un
seul et même être. Cet unique être «homme» est touché par la vérité ellemême”. Il y aurait donc la possibilité d’une culture universelle rassemblant les
cultures particulières autour d’une conception commune de la nature humaine.
Cependant l’histoire et l’actualité nous montrent la division: „l’universalité
potentielle des cultures se trouve toujours de nouveau devant les obstacles qui
paraissent insurmontables quand elle doit passer au stade d’une universalité
effective. Le dynamisme de ce qu’on a en commun est contrebalancé par ce
qui sépare… une aliénation qui entrave la connaissance et qui, du moins
partiellement, tient les hommes à l’écart de la vérité et séparés les uns des
autres”13.
Pour la religion certains y verront une idolâtrie d’autres au contraire
porteront un jugement exclusivement positif sans regard critique. Si les
différentes cultures et religions se mettent „inter- culturellement à la recherche
de la trace de la vérité unique qui nous est commune, alors on verra des choses
inattendues: les points communs du christianisme avec les cultures anciennes
de l’humanité sont plus nombreux que les points communs avec le monde
relativiste et rationnel qui s’est séparé des découvertes fondamentales qui portaient l’humanité, et qui met l’homme dans un espace vide de sens qui menace
de devenir mortel si on ne lui donne pas à temps une réponse. En effet,
à travers toutes les cultures se trouve d’une référence de l’homme à Dieu et
à l’éternité; on y connaît le péché, la pénitence et le pardon; la communion
avec Dieu et la vie éternelle; et finalement les structures morales fondamentales telles qu’elles ont été exprimées dans le Décalogue. Ceci est une confirmation, non du relativisme, mais de l’unité de «l’être- l’homme» et du fait que
nous ayons tous été touchés par une vérité qui est plus grande que nous”14.
Une culture technicienne s’inspirant d’une philosophie évolutionniste
excluant la métaphysique et niant le transcendant est le grand danger de notre
temps parce qu’elle ne reconnaît pas de nature humaine ni de loi naturelle,
livrant les sociétés soit à l’anarchie individualiste du libéralisme extrême soit
à la dictature engendrée par l’anarchie elle-même.
Tout récemment, les néo-darwinistes ont prétendu que le futur Benoît
XVI avait accepté la philosophie évolutionniste dans un document de la Commission théologique de 2004 qu’il présidait. En réalité on reconnaissait un
ancêtre commun à l’humanité et non pas l’évolution dans sa version néodarwinienne, au contraire la Commission théologique réaffirmait l’enseignement constant de l’Eglise catholique à propos de la réalité d’un dessein (de13
14

J. Ratzinger, Valeurs pour un temps de crise, Paris 2005, p. 98 (original allemand 2005).
Ibidem, p. 114.
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sign) dans la nature. La même commission a même dénoncé l’abus consistant
à interpréter une déclaration de Jean Paul II en 1996 devant l’Académie Pontificale des Sciences dans les termes suivants: „ce document ne peut être lu comme
une pure approbation de toutes les théories de l’évolution, y comprises celles
d’inspiration néo-darwinienne qui dénient explicitement à la Providence divine
une authentique causalité dans le développement de la vie dans l’univers”15.
Benoît XVI dans son homélie d’installation du nouveau pontificat
a déclaré clairement: „Nous ne sommes pas un produit accidentel et dénué de
sens de l’évolution. Chacun de nous est issu de la pensée de Dieu. Chacun de
nous est voulu, chacun de nous est aimé, chacun de nous est nécessaire”16.
L’article du cardinal Schönborn et Jean Paul II
Un article du cardinal Schönborn dans le „New York Times” du 7 juillet
2005 apporte de précieuses distinctions et la controverse qui a suivi mérite
d’être rappelée d’autant plus que l’auteur a indiqué que, sans être formellement habilité par le Vatican, il en avait parlé avec le cardinal Ratzinger un peu
avant l’élection de ce dernier au pontificat. Le futur Benoît XVI avait approuvé sa démarche et manifesté son mécontentement (angry) depuis des années
à propos de l’interprétation que des auteurs et des théologiens, et parmi eux
nombre de catholiques, donnaient de la position de l’Eglise qui, selon eux,
aurait accepté l’idée de l’évolution comprise comme un processus lié au hasard (random process).
En effet, pour appuyer leur théorie les défenseurs du dogme néo-darwinien (neo-Darwinian dogma) invoquent une déclaration de Jean Paul II devant
l’académie pontificale le 22 octobre 1996 selon laquelle l’évolution serait plus
qu’ une hypothèse. Il faut revenir sur ce texte. Jean Paul rappelait que dans
l’encyclique Humani generis (1950) Pie XII „avait déjà affirmé qu’il n’y avait
pas opposition entre l’évolution et la doctrine de foi sur l’homme et sur sa
vocation à condition de ne pas perdre de vue quelques points fermes”17. Après
avoir évoqué Galilée, le pape continuait en ces termes: „Compte tenu de l’état
des recherches scientifiques à l’époque et aussi des exigences propres de la
théologie, l’Encyclique Humani generis considérait la doctrine de «l’évolutionnisme» comme une hypothèse sérieuse, digne d’une investigation et d’une
15 Jean Paul II, Discours à l’assemblée plénière de l’Académie Pontificale des Sciences,
le 22 octobre 1996, L Osservatore Romano, 29 octobre 1996.
16 Messe inaugurale du pontificat du pape Benoît XVI, w : http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/homilies/2005/index_fr.htm (25 V 2007).
17 Jean Paul II, Discours à l’assemblée plénière de l’Académie Pontificale des Sciences, le 22
octobre 1996. Parmi les points fermes, notons la création immédiate des âmes par Dieu, le monogénisme
et la transmission du péché originel par génération. Qui se trouve ainsi en chacun comme sien.
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réflexion approfondies à l’égal de l’hypothèse opposée. [...] Aujourd’hui, près
d’un demi siècle après la parution de l’encyclique, de nouvelles connaissances
conduisent à reconnaître dans la théorie de l’évolution plus qu’une hypothèse.
Il est en effet remarquable que cette théorie se soit progressivement imposée
à l’esprit des chercheurs, à la suite d’une série de découvertes faites dans
plusieurs disciplines du savoir. La convergence nullement recherchée et provoquée, des résultats de travaux menés indépendamment les uns des autres,
constitue par elle-même un argument significatif en faveur de cette théorie”18.
Le pape rappelle ensuite la portée d’une théorie scientifique et précise
aussitôt qu’il convient de parler des théories de l’évolution et il poursuit:
„Cette pluralité tient d’une part, à la diversité des explications qui ont été
proposées du mécanisme de l’évolution et, d’autre part aux diverses philosophies auxquelles on se réfère. Il existe ainsi des lectures matérialistes et réductionnistes et des lectures spiritualistes. Le jugement ici est de la compétence
propre de la philosophie et, au-delà de la théologie. Le Magistère de l’Eglise
est directement intéressé par la question de l’évolution, car celle-ci touche la
conception de l’homme dont la Révélation nous apprend qu’il a été créé
à l’image et à la ressemblance de Dieu” (Gen 1, 28–29).
Citant Gaudium et Spes et St Thomas pour montrer la haute vocation
spirituelle de l’homme, Jean Paul II avertit que les théories „qui considèrent
l’esprit comme émergeant des forces de la matière vivante ou comme un
simple épiphénomène de cette matière sont incompatibles avec la vérité de
l’homme. Elles sont d’ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne.
Avec l’homme nous nous trouvons donc devant une différence d’ordre ontologique, devant un saut ontologique, pourrait-on dire. Mais poser une telle discontinuité ontologique n’est-ce pas aller à l’encontre de cette continuité physique qui semble être le fil conducteur des recherches sur l’évolution, et ceci
dès le plan de la physique et de la chimie? La considération de la méthode
utilisée dans les diverses ordres du savoir permet de mettre en accord deux
points de vue qui semblent inconciliables. Les sciences de l’observation décrivent et mesurent avec toujours plus de précision les multiples manifestations
de la vie et les inscrivent sur la ligne du temps. Le moment du passage au
spirituel n’est pas l’objet d’une observation de ce type, qui peut néanmoins
déceler, au niveau expérimental, une série de signes très précieux de la spécificité de l’être humain”.
La spécificité de l’être humain c’est la métaphysique, la conscience, la
morale, la liberté, l’esthétique et la religion. Autrement dit c’est la philosophie,
tandis que la théologie dégage le sens ultime selon les desseins du Créateur.
18

Ibidem.
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On voit qu’en acceptant le phénomène de l’évolution, Jean Paul II dénonçait la
philosophie néodarwiniste, positiviste et même formellement matérialiste. Ce
n’était d’ailleurs pas la première fois que Jean Paul abordait le sujet. Lors
d’une audience générale de 1985, citée par le cardinal Schönborn dans son
article, il s’était exprimé en ces termes dans ces termes: „Toutes les observations concernant le développement de la vie conduisent à la même conclusion.
L’évolution des êtres vivants, dont la science cherche à déterminer les étapes et
discerner le mécanisme, offre une finalité interne qui provoque l’admiration.
Cette finalité qui oriente les êtres dans une direction dont ils ne sont pas
responsables ou les maîtres (in charge) oblige à supposer un Esprit (Mind) qui
est son inventeur, son créateur”19.
Il ajoutait: „A toutes ces indications de l’existence de Dieu le créateur
certains opposent le pouvoir de la chance ou de quelques mécanismes propres
à la matière. Parler de chance pour un univers qui présente une organisation si
complexe de ses éléments et une telle merveilleuse finalité dans sa vie reviendrait à renoncer à la recherche d’une explication du monde tel qu’il nous
apparaît. En fait ce serait abdiquer l’intelligence humaine, et refuser de penser
et de chercher une solution aux problèmes”. Un an plus tard, dans une autre
audience générale, Jean Paul II avait affirmé: „Il est clair que la vérité de la foi
à propos de la création est radicalement opposée à des philosophies matérialistes voyant le cosmos comme le résultat d’une évolution de la matière réduite
purement à la chance et à la nécessité”20. Aucune équivoque par conséquent
sur l’approche spiritualiste du pape, mais la distinction entre l’observation
empirique et la réflexion philosophique d’un même phénomène n’étant pas
familière à bien des lecteurs, le cardinal Schönborn voulut exposer dans son
article du „New York Times” la position de l’Église catholique: „Tout en
laissant à la science bien des détails sur l’histoire de la vie sur terre, l’Église
proclame que par la lumière de la raison l’intelligence humaine peut facilement et clairement discerner le but et le dessein (design) du monde naturel,
y compris le monde du vivant. L’évolution dans le sens qu’il y aurait un
ancêtre commun pourrait être vraie, mais évolution selon le néo-darwinisme,
comme un processus aveugle et improvisé (unguided, unplanned) de variations
accidentelles et de sélection naturelle, ne peut être vraie. Tout système de
pensée qui dénie ou cherche une explication en refusant de voir l’évidence
d’un dessein(design) en biologie est une idéologie et non pas une science”.
En conclusion il rappelle que l’Eglise a toujours voulu défendre la raison
et le concile Vatican I (1870) a solennellement affirmé que la raison, à elle
seule, pouvait connaître avec certitude et sans la Révélation l’existence d’une
19
20

Card. Ch. Schönborn, Finding Design in Nature, New York Times 2005, 7 VII.
Ibidem.
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première cause, le Dieu des philosophes. Aujourd’hui l’Eglise continue à défendre la raison en proclamant contre le neo-darwinisme et les autres hypothèses
inventées pour éviter de reconnaître l’évidence d’un but et d’un dessein (design)
dans les sciences modernes. S’en tenir à «la chance et la nécessité» serait, selon
les termes de Jean Paul II, une abdication de l’intelligence humaine.
Un dialogue nécessaire
Ces mises au point intéressent directement les questions posées à propos
de la loi naturelle qui est proprement une œuvre de raison. La difficulté c’est
l’histoire que porte avec elle la «loi naturelle» si bien qu’il faut parfois trouver
une autre terminologie pour dire la même chose. Dans son débat avec Jürgen
Habermas, le cardinal Ratzinger proposait on l’a vu, que l’ultime élément qui
restait du droit naturel, c’est-à-dire les droits de l’homme, soit complété par
une „doctrine des devoirs de l’homme et des limites de l’homme” ce qui
permettrait de repenser la question de la rationalité de la nature qui n’est pas le
fruit du hasard et de la nécessité. Avec la raison les chrétiens „auront affaire
à la création et au Créateur” au Logos par qui et pour qui tout a été fait. Le
cardinal Ratzinger pensait que „dans le monde Indien, cela correspondrait à la
notion de Dharma (Norme universelle), à la causalité interne de l’être; dans la
tradition chinoise, c’est l’idée des ordres célestes”21.
Constatant que l’Europe est comme fatiguée de la rationalité Joseph
Ratzinger ne voyait pas non plus que la rationalité séculière formée en Occident puisse s’imposer à toutes les traditions culturelles et on devait reconnaître
„qu’elle n’est pas compréhensible pour toute l’humanité” si bien qu’un éthos
mondial „reste une abstraction”. Il proposait alors un dialogue entre la raison
et la religion. Les pathologies religieuses et celles de la raison sont aussi
dangereuses les unes que les autres et tandis que la religion devrait accepter la
raison, lumière participée à la lumière divine, „comme organe permanent de
purification et de régulation”, l’exercice de la rationalité „doit être rappelé
à ses limites et apprendre une capacité d’écoute par rapport aux grandes traditions religieuses de l’humanité” pour éviter de devenir „destructrice”.
Dialogue donc de la raison avec la religion qui ont un besoin mutuel de
contrôle. Concrètement, dans „le contexte interculturel de notre temps.Il ne
fait pas de doute que les deux principaux partenaires de cette forme de corrélation sont la foi chrétienne et la rationalité occidentale sécularisée”. A condition
de ne pas s’enfermer dans un eurocentrisme et de s’ouvrir aux autres cultures
dans un monde où la citoyenneté mondiale (Jean Paul II) s’impose, Joseph
21

J. Ratzinger, Valeurs pour un temps de crise, p. 25.
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Ratzinger envisageait „un processus universel de purification où en fin de
compte les valeurs et les normes, connues ou intuitionnées d’une manière ou
d’une autre par tous les hommes, gagneront une nouvelle force de rayonnement”22.
La défense de la raison contre une philosophie irrationnelle du hasard
ruineuse pour la loi naturelle s’accompagne ici d’un respect pour les traditions
culturelles et religieuses de l’humanité face à un relativisme dogmatique. Auguste Comte affirmait qu’il fallait nécessairement „substituer partout le relatif
à l’absolu”23 , mais le Fondateur de la religion de l’humanité enseigna finalement dans son Catéchisme positiviste un nouveau dogme dont il révéla les
termes en tant que prêtre auto désigné du Grand Etre. Ni la raison, ni la
religion n’étaient plus au rendez-vous.

PRAWO NATURALNE W OBLICZU EWOLUCJI:
DIAGNOZA KARD. JOSEPHA RATZINGERA
(STRESZCZENIE)
Pojêcie prawa naturalnego, mimo d³ugiej tradycji siêgaj¹cej czasów antycznych, a zw³aszcza
scholastyki, nie nale¿y obecnie do kategorii zbyt czêsto u¿ywanych tak w naukach humanistycznych, jak i w filozofii. Od czasów nowo¿ytnych poprzez XIX-wieczny rozwój nauk przyrodniczych a¿ po myl wspó³czesn¹ obserwujemy sta³¹ tendencjê do semantycznego i filozoficznego
podwa¿enia zasadnoci tego pojêcia. Tylko Koció³ katolicki w swym nauczaniu podtrzymuje
wa¿noæ prawa nturalnego jako wartoci wspólnej dla ca³ej ludzkoci. G³os w tej sprawie zabiera³
kard. J. Ratzinger jeszcze przed rozpoczêciem pontyfikatu jako papie¿ Benedykt XVI. Zwraca³ on
uwagê na niezastêpowalne miejsce, jakie prawo naturalne zajmuje w kontekcie etycznych aspektów obrony praw cz³owieka. Chodzi o uznanie istnienia naturalnego faktu bycia cz³owiekiem
jako normy i podstawy uzasadniaj¹cej wartoæ prawa naturalnego oraz o katalog podstawowych
jego uprawnieñ. Ratzinger przeciwstawia siê tendencjom pozytywistycznym, skrajnie liberalnym
oraz naturalistycznym zwi¹zanym z neodarwinizmem, które d¹¿¹ do os³abienia lub nawet zniesienia idei prawa naturalnego oraz zwi¹zanych z nim moralnych uprawnieñ cz³owieka do zachowania
swej bytowej integralnoci. Jest to problem szczególnie ¿ywy w kontekcie eksperymentów
z pogranicza genetyki i techniki. Element krytyczny musi byæ uzupe³niniany przez nieustanny
dialog nauczania kocielnego z szeroko rozumianym poznaniem naukowym (od nauk szczegó³owych poprzez spo³eczne i humanistyczne) oraz filozofi¹ tak, by zmieniaj¹ce siê formy wiedzy
o cz³owieku i rodowisku jego ¿ycia nie pozbawi³y nas ca³ociowej wizji antropologicznej. Cz³owiek nie mo¿e byæ postrzegany jako materia³ na drodze niew¹tpliwych sukcesów w rozwoju
nauki i techniki. Broniona przez Koció³ idea prawa naturalnego oznacza obronê racjonalnoci,
która mo¿e siê staæ platform¹ do podjêcia dyskusji etycznej nad ograniczeniami tego rozwoju
w imiê zachowania ludzkiej podmiotowoci.

22
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Ibidem, p. 28.
A. Comte, Discours sur lesprit positif, Paris 2002, ch. 2, 33,
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Koniec XX stulecia w teologii katolickiej zaznaczy³ siê licznymi dyskusjami, debatami i sporami, wród których do najwa¿niejszych i najg³oniejszych nale¿a³y te o charakterze eklezjologicznym1. Jedna z takich debat: wokó³
relacji miêdzy Kocio³em powszechnym (uniwersalnym) a Kocio³ami lokalnymi (partykularnymi)  nabra³a wyj¹tkowej rangi zarówno z powodu wagi
podjêtego problemu, jak i dlatego, ¿e dyskusjê tê podjêli, co by³o zupe³nie
wyj¹tkowe, hierarchowie Kurii Rzymskiej, bêd¹cy jednoczenie wybitymi teologami: bp Walter Kasper z Rottenburg-Stuttgartu, który podczas trwania debaty zosta³ przewodnicz¹cym Papieskiej Rady Popierania Jednoci Chrzecijan (1999) i kardyna³em (2001) oraz kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przysz³y papie¿. Co wa¿ne, szybko okaza³o siê, czego
dowodem przebieg synodów biskupów w Rzymie na prze³omie XX i XXI w.,
¿e debata kardyna³ów ma du¿o szerszy zasiêg, anga¿uj¹c po dwóch stronach
wielu innych biskupów. Kwestia relacji miêdzy Kocio³em powszechnym
a Kocio³ami lokalnymi podzieli³a Kuriê Rzymsk¹ i Magisterium Kocio³a, jak
równie¿ rodowisko teologów.
1 Zob. m.in. J. Majewski, Spór o rozumienie Kocio³a. Eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy wielkich debat teologicznych na prze³omie XX i XXI wieku, Warszawa 2004; idem, Teologia
na rozdro¿ach, Kraków 2005.
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U pocz¹tku debaty spoczywa³ dokument Kongregacji Nauki Wiary
z 1992 r.: List do biskupów Kocio³a katolickiego o niektórych aspektach
Kocio³a pojêtego jako komunia Communionis notio. Rok póniej na uniwersytecie w Cambridge bp Kasper podda³ krytyce ów dokument w referacie
pt. Church as Communion2. Krytyka ta nie spotka³a siê jeszcze z publiczn¹
odpowiedzi¹ kard. Ratzingera. Tak¹ reakcjê spowodowa³ dopiero artyku³ bp.
Kaspera z 1999 r.: Zur Theologie und Praxis des bischöflichen Amtes3. Prefekt
Kongregacji Nauki Wiary odpowiedzia³ w 2000 r. krytyk¹ stanowiska Kaspera
w ramach referatu o eklezjologii Konstytucji dogmatycznej o Kociele: Lecclesiologia della Costitutione Lumen gentium4. W tym samym roku bp Kasper replikowa³ w tekcie Des Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche.
Freundschaftliche Auseinandersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal
Ratzinger, zamieszczonym w grudniowym numerze jezuickiego pisma Stimmen der Zeit5. Kilka miesiêcy póniej ten sam tekst  w dwóch ró¿nych
przek³adach  ukaza³ siê po angielsku: w londyñskim tygodniku The Tablet6
i w amerykañskim tygodniku jezuitów America7, co w tym przypadku jest
o tyle wa¿ne, ¿e kard. Ratzinger kolejn¹ polemikê  pt. The Local Church and
the Universal Church. A Response to Walter Kasper  opublikowa³ w³anie na
³amach tego uznanego i popularnego pisma8. Tym samym debata miêdzy kardyna³ami  z jednej strony nabra³a du¿o szerszego rozg³osu, a z drugiej, jak siê
okaza³o, wesz³a w fazê schy³kow¹ i nie zosta³a rozstrzygniêta9.
2

W. Kasper, Church as Communion, New Blackfriars 74 (1993) nr 871, s. 232244.
W. Kasper, Zur Theologie und Praxis des bischöflichen Amtes, w: W. Schreer, G. Steins
(Hrsg.), Auf eine neue Art. Kirche sein (FS f. Bischof J. Homeyer), München 1999, s. 3248.
4 J. Ratzinger, Lecclesiologia della Costitutione Lumen gentium, w: R. Fisichella, Concilio
Vaticano II  Recezione e attualità alla luce del Giubileo, Cinisello Balsamo 2000, s. 6681. Polski
przek³ad  Pytania o Koció³. Eklezjologia Konstytucji dogmatycznej o Kociele Lumen gentium
prze³. G. Sowiñski  ukaza³ siê na ³amach Azymutu 28 (2000), s. 46 i 29 (2000), s. 46. W innym
t³umaczeniu na jêzyk polski ten sam referat  Eklezjologia Konstytucji Lumen gentium  zosta³
opublikowany w: J. Ratzinger, Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary. Koció³ jako komunia, prze³. W. Szymona, Kraków 2003, s. 111137.
5 W. Kasper, Des Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche. Freundschaftliche Auseinandersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger, Stimmen der Zeit 12 (2000), s. 795804.
Przek³ad polski: Relacja miêdzy Kocio³em powszechnym a Kocio³em lokalnym. Przyjacielska polemika z krytyk¹ kard. Josepha Ratzingera, prze³. G. Bubel, Przegl¹d Powszechny 10 (2001), s. 2539.
6 W. Kasper, On the Church. A Friendly Reply to Cardinal Ratzinger, prze³. R. Nowell, The
Tablet 2001, z 23 VI, s. 927930.
7 W. Kasper, On the Church. A Friendly Reply to Cardinal Ratzinger, prze³. L. Örsy, America
2001, z 2330 IV, s. 814.
8 J. Ratzinger, The Local Church and the Universal Church. A Response to Walter Kasper, prze³.
P. Heinegg, America 2001, z 19 XI, s. 711.
9 Znakomitym wprowadzeniem do debaty kardyna³ów s¹ dwa artyku³y M. Kehla: Der Disput
der Kardinäle, Stimmen der Zeit 4 (2003), s. 219232; Zum jüngsten Disput um das Verhältnis von
Universalkirche und Ortskirchen, w: P. Walter, K. Krämer, G. Augustin (hrsg.), Kirche in ökumenischer
Perspektive (FS Walter Kasper), Freiburg 2003, s. 81101 oraz artyku³ K. MacDonnella, The Ratzinger/
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Kontekst debaty
Pytanie o relacjê miêdzy Kocio³em powszechnym a Kocio³ami lokalnymi stanowi istotny aspekt jednego z najwa¿niejszych problemów eklezjologicznych, jakim jest  odziedziczone po Soborze Watykañskim II  pytanie
o jednoæ i ró¿norodnoæ Kocio³a i w Kociele.
Vaticanum II  wraz z prze³omowym nauczaniem o inkulturacji  otworzy³o drogê do wypracowywania przez Kocio³y lokalne czy regionalne zró¿nicowanych form orêdzia chrzecijañskiego, w zale¿noci od kszta³tu konkretnych kultur, w których ¿yje i dzia³a Koció³. W rezultacie, w miarê jednorodny
czy nawet zuniformizowany przedsoborowy katolicyzm zacz¹³ siê ró¿nicowaæ,
przybieraj¹c w wielu czêciach wiata inne oblicza i kszta³ty. Temu procesowi
pluralizacji czêsto towarzyszy³y i towarzysz¹ napiêcia, zwi¹zane z obawami
o zachowanie jednoci Kocio³a w liturgii, teologii, doktrynie czy prawie kanonicznym. W nieunikniony sposób rodzi³o siê pytanie o granice mo¿liwej
ró¿norodnoci Kocio³a i w Kociele, by nie utraciæ jednoci, jakiej dla niego
pragn¹³ Jezus Chrystus. W pytaniu tym do g³osu dochodzi³y i dochodz¹ powi¹zane ze sob¹ problemy kolegialnoci biskupów, autorytetu konferencji episkopatu (i innych lokalnych, regionalnych czy terytorialnych zgromadzeñ biskupów), mo¿liwoci zastosowania w stosunku do Kocio³a zasady pomocniczoci czy  w³anie  problemy relacji miêdzy Kocio³em powszechnym i Kocio³ami lokalnymi.
W odpowiedzi na pytanie o relacjê miêdzy Kocio³em uniwersalnym
i Kocio³ami partykularnymi ukszta³towa³y siê trzy stanowiska, które, przy
ca³ej ich odmiennoci, ³¹czy fundamentalne przekonanie, ¿e jedna treæ Kocio³a istnieje (musi istnieæ) w ró¿norodnoci i wieloci form.
Pierwsze stanowisko  uniwersalistyczne  przyjmuje, ¿e istnieje prymat
Kocio³a powszechnego (uniwersalnego) nad Kocio³ami lokalnymi (partykularnymi), tym samym w istotnej dla Kocio³a zasadzie jednoæ w ró¿norodnoci prymat przypada jednoci  ró¿norodnoæ ma byæ podporz¹dkowana jednoci. Drugie stanowisko  partykularystyczne  zak³ada, ¿e istnieje jaka
forma prymatu Kocio³ów lokalnych wobec Kocio³a powszechnego, co oznacza, ¿e wa¿niejsza jest ró¿norodnoæ  jednoæ jest podporz¹dkowana ró¿norodnoci. Trzecie stanowisko  uniwersalistyczno-partykularystyczne  uwa¿a,
/Kasper debate. The Universal Church and Local Churches, Theological Studies 63 (2002), s. 227250.
Por. A. Dulles, Universal versus Particular Church: Who Is Right?, Inside the Vatican 2001, z 4 I
 <http://archives.insidethevatican.com>; J. Röser, Sakramant Kirche. Ein theologischer Disput zwischen Walter Kasper und Joseph Ratinger, Christ in der Gegenwart 6 (2001), s. 4344; Ph. Blosser, The
Kasper-Ratzinger Debate and the State of the Church, New Oxford Review 4 (2002), s. 1825;
P. McPartlan, The Local Church and the Universal Church: Zizioulas and the Ratzinger-Kasper Debate,
International Journal for the Study of the Christian Church 1 (2004), s. 2133.
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¿e w Kociele jednoæ i ró¿norodnoæ s¹ wa¿ne w równym stopniu, ¿adna ze
stron nie powinna podporz¹dkowaæ sobie drugiej, ale obie maj¹ trwaæ
w stanie równowagi.
Kard. Joseph Ratzinger zdecydowanie opowiada³ siê za stanowiskiem
uniwersalistycznym, a bp Walter Kasper za stanowiskiem uniwersalistyczno-partykularystycznym. Obaj  podkrelmy  równie ostro wystêpowali przeciwko stanowisku partykularystycznemu, zarzucaj¹c mu b³êdne rozumienie
Kocio³a, który traktuje siê jako byt czysto socjologiczny, nie za misterium.
W rezultacie to stanowisko gubi z misterium Kocio³a to, co najbardziej dla
niego charakterystyczne, bo widzi Koció³ powszechny jako prost¹ sumê Kocio³ów lokalnych, jako w istocie przypadkowy twór powstaj¹cy w wyniku
wzajemnego uznania siê przez te Kocio³y.
Wspólny mianownik stanowisk Kaspera i Ratzingera
Przebieg debaty Kasper versus Ratzinger ukaza³, ¿e to, co ³¹czy ich
stanowiska, nie ogranicza siê tylko do akceptacji eklezjologicznej formu³y
jednoæ w ró¿norodnoci i krytyki stanowiska partykularystów. Wspólny
mianownik zawiera jeszcze przynajmniej cztery istotne elementy.
Obaj zgodni s¹ co do tego, ¿e Jezus Chrystus pragn¹³, aby istnia³ tylko
jeden Koció³, który wyznajemy w Credo jako una sancta catholica et apostolica Ecclesia. Jednoæ ta ju¿ jest dana Kocio³owi i nie mo¿na jej utraciæ. Tym
samym b³êdem jest s¹dzenie, ¿e jest ona dopiero przed nami jako cel d¹¿eñ
zjednoczeniowych. Jednoæ trwa w (subsistit in) Kociele katolickim, jest
w nim historycznie obecna, nie ze wzglêdu na wiernoæ Kocio³a, poniewa¿
ten, chocia¿ wiêty, jest s³aby i zawodzi, ale ze wzglêdu na wiernoæ Boga.
Kasper i Ratzinger zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e jeden Koció³ Chrystusa
istnieje  zgodnie ze sformu³owaniem Soboru Watykañskiego II  w Kocio³ach partykularnych i z Kocio³ów partykularnych (por. KK 23). Jednoæ ta
opiera siê na obecnoci Chrystusa w ka¿dym Kociele lokalnym, szczególnie
w sakramentach, przede wszystkim za podczas sprawowania liturgii eucharystycznej, co usprawiedliwia twierdzenie, ¿e Kocio³y lokalne maj¹ istnienie
w jednym Kociele uniwersalnym i z jednego Kocio³a uniwersalnego.
Innymi s³owy  jednoæ Kocio³a ma istotny charakter communio, która wyklucza narodow¹ niezale¿noæ Kocio³ów partykulranych. Koció³ uniwersalny i Kocio³y lokalne uzupe³niaj¹ siê nawzajem.
Kasper i Ratzinger zgodzili siê co do tego, ¿e Koció³ powszechny nie
jest sum¹  czy te¿ rezultatem  po³¹czenia siê Kocio³ów lokalnych. Relacja
miêdzy nimi ma charakter perychoretyczny, co decyduje o tym, ¿e Koció³ jest
wspólnot¹ nieporównywaln¹ z ¿adn¹ inn¹ ludzk¹ spo³ecznoci¹. Koció³ nie
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poddaje siê czysto socjologicznej analizie. Jego jednoæ w ró¿norodnoci to
misterium, poniewa¿ jest uformowana na wzór jednoci w ró¿norodnoci
Trójcy wiêtej.
W koñcu, Ratzinger i Kasper relacjê miêdzy Kocio³em powszechnym
i Kocio³ami lokalnymi rozpatruj¹ w ramach communio hierarchica  istotnym
elementem tej relacji jest kolegium biskupów z widzialnym centrum jednoci
w biskupie Rzymu.
Z krytyk¹ bp. Kaspera spotka³o siê newralgiczne stwierdzenie listu Communionis notio, bronione w ca³ej debacie przez kard. Ratzingera, o historycznej i ontologicznej uprzednioci Kocio³a powszechnego wobec Kocio³ów
lokalnych: [...] Koció³ powszechny [...] w swoim istotnym misterium jest
rzeczywistoci¹ ontologicznie i czasowo uprzedni¹ [podkr.  J. M.] w stosunku
do ka¿dego pojedynczego Kocio³a partykularnego. [...] Koció³ jeden i wiêty ontologicznie wyprzedza stworzenie i rodzi Kocio³y partykularne jako córki, wyra¿a siê w nich; jest matk¹ Kocio³ów [...]. Z tego Kocio³a, który
narodzi³ siê i zosta³ objawiony jako powszechny, wziê³y pocz¹tek ró¿ne Kocio³y lokalne jako poszczególne realizacje jednego i jedynego Kocio³a Jezusa Chrystusa. Rodz¹c siê w Kociele powszechnym i z Kocio³a powszechnego, w nim i z niego czerpi¹ swoj¹ eklezjalnoæ. Dlatego wyra¿enie Soboru
Watykañskiego II: Koció³ w Kocio³ach i z Kocio³ów (Ecclesia in et ex
Ecclesiae), jest nieod³¹czne od drugiego: Kocio³y w Kociele i z Kocio³a
(nr 8-10).
Ontologiczny prymat Kocio³a powszechnego  g³ówny problem debaty
Stwierdzenie o czasowej i ontologicznej uprzednioci Kocio³a powszechnego nad Kocio³ami lokalnymi, która decyduje o prymacie Kocio³a
uniwersalnego wobec Kocio³ów partykularnych  twierdzi³ Kasper  idzie
pod pr¹d nauczania Soboru Watykañskiego II, który g³osi³, ¿e jeden i jedyny
Koció³ katolicki powszechny istnieje w Kocio³ach lokalnych i z Kocio³ów lokalnych (por. KK 23). Nauczanie Vaticanum II zatem  zdaniem Kaspera  widzi Koció³ powszechny i Kocio³y lokalne jako rzeczywistoci równoczesne, a tym samym wyklucza jakikolwiek prymat pierwszego nad drugimi
czy drugich nad pierwszymi.
Kasper z ca³¹ moc¹ podkrela praktyczne konsekwencje tezy o historycznej, a szczególnie ontycznej uprzednioci Kocio³a powszechnego: usprawiedliwianie i wzmacnianie centralizmu w Kociele, który ogranicza uprawnion¹ autonomiê Kocio³ów lokalnych, postulowane przez Sobór Watykañski II.
Formu³a o ontycznym i czasowym prymacie Kocio³a uniwersalnego  pisa³
w 1999 r.  staje siê ca³kowicie problematyczna, gdy jeden Koció³ uniwersalny
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w ukryty sposób identyfikuje siê z Kocio³em rzymskim, a de facto z papie¿em
i kuri¹ rzymsk¹. Jeli tak maj¹ siê sprawy, to dokument Kongregacji Nauki
Wiary nale¿y rozumieæ nie jako wyjanienie doktryny o Kociele jako komunii, lecz jako odejcie od niej i próbê restauracji rzymskiego centralizmu10.
W odpowiedzi kard. Ratzinger stwierdzi³, ¿e w Communionis notio nie
chodzi o ¿aden centralizm, ale o wyci¹gniêcie w³aciwych eklezjologicznych
konsekwencji z fundamentalnego nauczania Pisma wiêtego, szczególnie
w. Paw³a, i Ojców Kocio³a, o preegzystencji Kocio³a. Jeden jedyny Koció³
(powszechny) jest rzeczywistoci¹ preegzystuj¹c¹, istniej¹c¹ jeszcze przed aktem stworzenia. Tak ontologicznie preegzystuj¹cy jeden jedyny Koció³  nie
bêd¹c rzeczywistoci¹, która zaistnia³a przypadkowo w czasie  dopiero empirycznie, czasowo czy historycznie urzeczywistnia siê w Kocio³ach lokalnych.
Taka te¿ jest sakramentalna struktura Kocio³a: np. chrzest jest czym wiêcej
ni¿ uspo³ecznieniem w Kociele lokalnym. Sakrament ten nie pochodzi od
konkretnej gminy czy konkretnego Kocio³a lokalnego, ale w³¹cza do jednego
jedynego Kocio³a powszechnego, jest  pisa³ kard. Ratzinger  konkretyzacj¹ jednego jedynego Kocio³a i mo¿e pochodziæ tylko od niego. Oznacza to,
¿e w akcie chrztu Koció³ uniwersalny zawsze poprzedza i stwarza Koció³
lokalny. Chrzest wprowadza konkretn¹ osobê do Cia³a Chrystusa, do Kocio³a
powszechnego, czego nie nale¿y uto¿samiaæ z przynale¿noci¹ do Kocio³a
lokalnego11.
W. Kasper zgodzi³ siê z tez¹ o preegzystencji Kocio³a, ale jednoczenie
zauwa¿y³: Któ¿ mo¿e [...] powiedzieæ, ¿e preegzystencja Kocio³a dotyczy
tylko Kocio³a powszechnego, nie za Kocio³a konkretnego, istniej¹cego
«w» Kocio³ach lokalnych i «z» Kocio³ów lokalnych? Dlaczego nie jest mo¿liwe, aby jeden Koció³ powszechny preegzystowa³ jako Koció³ «w» Kocio³ach lokalnych i «z» Kocio³ów lokalnych? Teza o preegzystencji Kocio³a nie
jest dla mnie ¿adnym dowodem na poparcie tezy o prymacie Kocio³a powszechnego. Preegzystencja Kocio³a mo¿e bowiem równie dobrze uzasadniaæ
tezê o komplementarnej relacji Kocio³a powszechnego i Kocio³ów lokalnych, która przeze mnie i przez wielu innych jest podtrzymywana. Zatem nie
tylko z punktu widzenia historycznego, lecz równie¿ z punktu widzenia rzeczowego, wiele przemawia za tym, ¿e preegzystencja Kocio³a powinna byæ
pojmowana jako preegzystencja konkretnego Kocio³a, «w Kocio³ach lokalnych»
i «z Kocio³ów lokalnych»12.
W odpowiedzi kard. Ratzinger stwierdzi³, ¿e w dziejach mi³oci Boga do
ludzkoci przewodni¹ ide¹ jest jednoæ nie za ró¿norodnoæ, gromadzenie
10
11
12

W. Kasper, Zur Theologie und Praxis des bischöflichen Amtes, s. 44.
J. Ratzinger, Eklezjologia Konstytucji Lumen gentium, s. 127.
W. Kasper, Relacja miêdzy Kocio³em powszechnym a Kocio³em lokalnym, s. 37.
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w jedno rozproszonej ludzkoci. Historia zbawienia jednoznacznie wskazuje,
¿e Bóg wybra³ i przygotowa³ dla swojego Syna jedn¹ jedyn¹ Oblubienicê,
któr¹ jest jeden jedyny Koció³. Chrystus i Koció³  w relacji oblubieñczej
 maj¹ tworzyæ jedno Cia³o, by w nim Bóg by³ wszystkim we wszystkich.
Istnieje  pisa³ Ratzinger  tylko jedna Oblubienica, jedno Cia³o Chrystusa,
nie za wiele Oblubienic czy wiele Cia³. Owszem, ta jedna jedyna Oblubienica posiada  jak ujmowali to za Ksiêg¹ Psalmów Ojcowie Kocio³a  wielokolorow¹, wzorzyst¹ szatê (Ps 45, 15), niemniej jednak ostatecznie nadrzêdn¹
ide¹ jest jednoæ. Sedno rzeczy polega na tym, ¿e ró¿norodnoæ staje siê
bogactwem tylko dziêki procesowi jednania. [...] Wewnêtrzny prymat jednoci, jednej jedynej Oblubienicy w odniesieniu do istotnej ró¿norodnoci, wydaje siê czym ewidentnym13.
Na tej wypowiedzi kard. Ratzingera zakoñczy³a siê bezporednia debata
kardyna³ów. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady Popierania Jednoci Chrzecijan nie odpowiedzia³ kolejnym tekstem, co wcale nie znaczy, by uwa¿a³ problem za rozwi¹zany. W 2001 r. na ³amach Catholic News Service podkreli³,
¿e ich debata nie jest [jak uwa¿ali niektórzy] niebezpieczna dla Kocio³a. [...]
Mylê, ¿e by³oby dobr¹ rzecz¹, gdyby inni biskupi pisali na ten temat14.
Eklezjologie w wietle trynitologii  sedno debaty
Sk¹d siê bierze rozdwiêk miêdzy stanowiskami J. Ratzingera i W. Kaspera (i szerzej, miêdzy wieloma biskupami, jak te¿ teologami) co do problemu ontologicznej uprzednioci Kocio³a powszechnego w odniesieniu do Kocio³ów lokalnych? Jak wiele na to wskazuje, klucz do odpowiedzi na to
pytanie kryje siê przede wszystkim w ich trynitologiach. To, jak obaj rozumiej¹ jednoæ i komuniê w misterium Trójcy wiêtej, rzutuje na ich koncepcje
jednoci i komunii w Kociele, dla których z kolei szukaj¹ uzasadnienia
i ugruntowania w rozumieniu ontologicznej i czasowej genezy Kocio³a15.
13

J. Ratzinger, The Local Church and the Universal Church, s. 10.
Cyt. za: A. Dulles, Universal versus Particular Church: Who Is Right?, Inside the Vatican
2001, z 4 I  <http://archives.insidethevatican.com>.
15 Pozostawiamy zagadnienie uprzednioci czasowej/historycznej Kocio³a uniwersalnego, któr¹
zajmuje siê egzegeza historyczno-krytyczna. Biblici  równie¿ ci, na których powo³uj¹ Kasper i Ratzinger  s¹ w tej materii podzielni. Ratzinger powo³uje siê na egzegezê np. R. Bultmanna (Theologie des
Neuen Testamentes, Tübingen 1958, s. 96); H. Schliera (Der an die Galater, Göttingen 1962, s. 219226)
i G. Schneidera (Die Apostelgeschichte I, Herder 1980, s. 252255); z kolei Kasper preferuje egzegezê
J. Gnilki (Teologia Nowego Testamentu, prze³. Wies³aw Szymona, Kraków 2002, s. 137, 281282, 288289,
433) i M. Theobalda, Der römische Zentralismus und die Jerusalemer Urgemeinde, Theologische
Quartalschrift 180 (2000), s. 225228. Wydaje siê, ¿e ich konkretne rozwi¹zania zale¿¹ od uprzednio
zak³adanego stosunku do problemu uprzednioci ontologicznej. Z krytyczno-historycznej analizy danych biblijnych nie da siê jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie o czasow¹ uprzednioæ Kocio³a
powszechnego.
14
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Trynitologiê kard. Ratzingera, maj¹c¹ cis³y zwi¹zek z koncepcj¹ w. Augustyna, charakteryzuje pewna niespójnoæ, która ma powa¿ne konsekwencje dla
jego eklezjologii trynitarnej. Z jednej strony przyjmuje on  podkrela ks.
A. Czaja  g³êbok¹ koncepcjê osobowej troistej jednoci Boga jako komunii
Ojca i Syna w Duchu wiêtym, ale  z drugiej strony  g³osi czysto relacyjn¹
koncepcjê osoby16.
W ramach koncepcji troistej jednoci Boga kard. Ratzingera  jak uj¹³ to
w tekcie Duch wiêty jako communio  jest ona zró¿nicowan¹ jednoci¹
boskich Osób we wzajemnych relacjach: istotê Ducha wiêtego trzeba widzieæ w tym w³anie, ¿e jest On communio Ojca i Syna. [...] Jego w³aciwoci¹ jest byæ jednoci¹. Swej pe³nej jednoci Ojciec i Syn nie zawdziêczaj¹
ogólnej ontycznej consubstantialitas. Zasadza siê ona na communio, innymi
s³owy jej tworzywem nie jest ¿aden metafizyczny element istotowy, jej ród³em s¹ Osoby  zgodnie z sam¹ istot¹ Boga, ma ona charakter osobowy.
W Trójcy Dias znajduje ujcie w jednoci, i to bez przerywania dialogu, który
znajduje tu nawet umocnienie. Powrót do jednoci, która sama nie by³aby
Osob¹, oznacza³by przerwanie dialogu jako takiego. Duch jest Osob¹ jako
jednoæ, ale jednoæ bêd¹ca Osob¹17. Gdyby odnieæ tak rozumian¹ osobow¹
jednoæ w Trójcy wiêtej do rzeczywistoci Kocio³a, dla którego Trójca jest
paradygmatem czy ikon¹, to eklezjaln¹ jednoæ nale¿a³oby równie¿ widzieæ
jako zró¿nicowan¹ jednoæ (i osób) Kocio³ów, pozostaj¹cych w nieustannym
dialogu ze sob¹. Trudno by³oby widzieæ w tej jednoci istotowe podporz¹dkowanie (subordynacjê) jednej ze stron tego dialogu innej. Tymczasem jednak
Ratzinger, przyjmuj¹c tak¹  na wskro osobow¹  koncepcjê jednoci i komunii w Trójcy wiêtej, mimo wszystko trwa przy czysto relacyjnym rozumieniu
osoby, a te dwie tezy zdaj¹ siê mieæ odmienne konsekwencje eklezjologiczne.
Ratzinger ju¿ w swoim fundamentalnym dziele Wprowadzenie w chrzecijañstwo twierdzi³, ¿e Osoby w Bogu nie s¹ substancjami, osobowociami
we wspó³czesnym znaczeniu, s¹ tylko wzajemn¹ relacj¹, której czysta aktualnoæ nie usuwa jednoci najwy¿szej Istoty, ale tê jednoæ sprawia. [...] Osoba
jest czyst¹ relacj¹ odnoszenia siê do kogo, niczym wiêcej. Tak wiêc wewn¹trz Trójcy wiêtej Ojciec nie rodzi Syna w takim znaczeniu jakby do
pe³nej ju¿ osoby dochodzi³ jeszcze akt rodzenia18. Ojciec jest Osob¹ nie
16 Klarownie trynitologie obu kardyna³ów prezentuje A. Czaja w: Credo in Spiritum Sanctum,
Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kocio³a jako komunii w posoborowej
teologii niemieckiej, Lublin 2003, s. 4346, 7175 (Ratzinger), 4650, 7986 (Kasper). Niniejsza prezentacja Ratzingerowej i Kasperowej trynitologii i ich zwi¹zków w ich eklezjologiami wiele zawdziêcza
studiom ks. Czai.
17 J. Ratzinger, Duch wiêty jako communio, w: idem, Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary. Koció³ jako komunia, s. 3352 (cytat s. 36).
18 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, prze³. Z. W³odkowa, Kraków 1994, s. 172.
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w tym sensie, ¿e rodzi, ale w tym, ¿e jest aktem rodzenia. Podobnie nale¿y
mówiæ o Synu, który nie ma nic w³asnego, nie jest niczym sam z siebie, jest
czystym bytem relacyjnym. Tym samym Ojciec, Syn i Duch wiêty s¹
okreleniami relacji w jednej jedynej substancji Boga. Oznacza to  jak trafnie
zauwa¿a ks. A. Czaja  ¿e jednoæ nie jest zró¿nicowan¹ jednoci¹ [podkr.
 J. M.] stoj¹cych w relacjach Osób19, jak to zdawa³o siê wynikaæ z wczeniej
cytowanego artyku³u Duch wiêty jako communio. Teraz konkluzja jest
wrêcz przeciwna  Ratzinger pisze: Jednoæ znajduje siê w p³aszczynie substancji; troistoæ w p³aszczynie relacji, w p³aszczynie tego, co wzglêdne20.
Z takiego ujêcia jednoci i troistoci Trójcy wiêtej wynika, ¿e komunia boskich Osób ma charakter jednoci jednego podmiotu, jednoci wewn¹trzpodmiotowej. Element jednoci przewa¿a nad zró¿nicowaniem i troistoci¹, priorytet przypada substancji, albowiem czyste relacje, które same w sobie s¹
niczym i nie maj¹ nic w³asnego, mo¿na pomyleæ tylko w odniesieniu do
substancji (natury).
Pogl¹d, ¿e jednoæ w Trójcy zasadza siê na jednej substancji (naturze) ma
dalekosiê¿ne konsekwencje dla rozumienia Ratzingerowej eklezjologii trynitarnej, jaka ujawni³a siê w debacie z Kasperem. Konsekwencje te trafnie ujmuje ks. A. Czaja: Jeli postrzegaæ j¹ [komuniê eklezjaln¹] w analogii do
Trójcy jako komuniê jednego podmiotu zespolonego w Chrystusie, to uzasadnione staj¹ siê obawy o prawa osób i lokalnych Kocio³ów. Wieloæ osobowa
w Kociele zostaje podporz¹dkowana jednoci. Traci w tym momencie znaczenie to, co osobowo w³aciwe ka¿demu z nas. O strukturze decyduje, podobnie jak w trynitarnej komunii, element jednoci, który preferuje Koció³ uniwersalny przed lokalnym, dobro ca³oci ponad dobrem jednostki, prymat papie¿a ponad kolegium biskupów. Nie przekonuje w tym kontekcie uwaga
Ratzingera, ¿e niepodzielna jednoæ Kocio³a powinna byæ bardziej ujmowana
w ramach modelu przenikania siê (perychorezy) trzech Boskich Osób, ani¿eli
w obrazie Boskiej monarchii. Powstaje od razu pytanie, jak pomyleæ wzajemne przenikanie siê Osób, gdy rozumie siê je jako czyste relacje. Mo¿na te¿
pytaæ, jak pogodziæ równoczesne mówienie o czystej relacyjnoci i o dialogu
w Bogu. Jak relacje mog¹ mówiæ, czuæ, odpowiadaæ i kochaæ?21.
Z kolei równie¿ ujêcie tajemnicy Trójcy wiêtej przez W. Kaspera nie
jest wolne od pewnych niejednoznacznoci, wynikaj¹cych z mieszania ze sob¹
ró¿nych tradycji trynitologicznych22. Niemniej cokolwiek mówiæ o jego koncepcji, dwie rzeczy s¹ klarowne: po pierwsze  jego trynitologii daleko do
19
20
21
22

A. Czaja, Credo in Spiritum Sanctum, s. 72.
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, s. 170.
A. Czaja, Credo in Spiritum Sanctum, s. 74.
Por. ibidem, s. 8185.
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ujmowania komunii/jednoci jako komunii/jednoci wewn¹trzpodmiotowej,
jak w koncepcji Ratzingera. Po drugie za  jasna jest podstawowa intencja
trynitlogii Kaspera: widzi on jednoæ Boga jako komuniê Osób. Trynitarna
unitas to communio! W ksi¹¿ce Bóg Jezusa Chrystusa pisze: Jednoæ Boga
okrelana jest tu [w Nowym Testamencie] jako wspólnota Ojca, Syna i Ducha
wiêtego, jako jednoæ w mi³oci23. Oznacza to, ¿e Osoby Boskie nie tylko
s¹ w dialogu [jak jest w przypadku ludzi], One s¹ dialogiem. Ojciec jest
czystym samowypowiedzeniem siê i przemówieniem do swojego Syna, jako
swojego s³owa; Syn jest czystym s³uchaniem i pos³uszeñstwem wobec swojego Ojca i tym samym czystym spe³nieniem swojego pos³annictwa; Duch wiêty jest czystym przyjêciem, czystym darem. Wynika z tego m.in., ¿e w Bogu
i pomiêdzy Boskimi osobami nie mimo, lecz ze wzglêdu na ich nieskoñczenie
wiêksz¹ [ni¿ w przypadku ludzi] jednoæ istnieje jednoczenie nieskoñczenie
wiêksza interrelacyjnoæ i interpersonalnoæ24.
W ujêciu kard. Kaspera, Bóg jest bytem dialogicznym, jest wiecznym
dialogiem. Jego bycie sob¹ i wspó³bycie s¹ to¿same, poniewa¿ ka¿da boska
Osoba  jako subsystencja jednej boskiej mi³oci  jest do pomylenia tylko
i jedynie w relacji do pozosta³ych. W Bogu  pisze  bycie sob¹ i wspó³bycie
jest identyczne. Dlatego wspólnota w mi³oci w Bogu nie jest jak wspólnota
pomiêdzy ludmi wspólnot¹ ró¿norakich istot, lecz wspólnot¹ w jednej istocie25. Jednoæ i ró¿norodnoæ w Trójcy s¹ jednoczesne. W Bogu  w przeciwieñstwie do rzeczywistoci ludzkiej  istnieje unitas-communio. Trójca wiêta,
w³anie jako taka jednoæ-komunia, jednoæ w ró¿norodnoci, jest modelem
jednoci-komunii, jednoci w ró¿norodnoci dla Kocio³a. Trójca wiêta inspiruje [ ] porz¹dek, w którym jednoæ powstaje przez to, ¿e wszyscy pozwalaj¹
uczestniczyæ we w³asnym i czyni¹ to wspólnym. Jest to tak samo dalekie do
kolektywistycznego komunizmu, jak i od indywidualistycznego liberalizmu.
Albowiem communio nie znosi w³asnego bycia i w³asnych praw osoby
[i Kocio³ów: powszechnego i lokalnego  J. M.], lecz wynosi to w podarowaniu
w³asnego i przyjmowaniu drugiego ku wype³nieniu. Communio jest zatem
wspólnot¹ osób [Kocio³ów: powszechnego i lokalnego  J. M.] i broni prymatu
ka¿dej jednorazowej osoby [Kocio³ów: powszechnego i lokalnego  J. M.]26.
Jaka jednoæ w ró¿norodnoci Kocio³a
Porównuj¹c ze sob¹ trynitologie  i opieraj¹ce siê na nich eklezjologie
 J. Ratzingera i W. Kaspera  widaæ, ¿e istotna ró¿nica miêdzy nimi polega na
23
24
25
26

W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, prze³. J. Tyrwa, Wroc³aw 1996, s. 378.
Ibidem, s. 359360.
Ibidem, s. 380.
Ibidem, s. 380381.
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tym, ¿e  wed³ug pierwszego  komunia Osób Trójcy bezczasowo ugruntowana jest na jednoci Jej substancji, a to oznacza, ¿e jednoæ warunkuje komuniê/ró¿norodnoæ. W ujêciu kard. Ratzingera jednoæ ma prymat nad wieloci¹
i ró¿norodnoci¹. Tymczasem dla Kaspera jednoæ i komunia  jednoæ
i ró¿norodnoæ  to dwie strony tego samego, co oznacza, ¿e nie mo¿na mówiæ
o priorytecie jednoci nad wieloci¹ i ró¿norodnoci¹.
Przy istnieniu tej zasadniczej ró¿nicy, istotne jest jednak, powtórzmy, ¿e
koncepcja Ratzingera  akcentuj¹ca jednoæ  nie sprzeciwia siê ró¿norodnoci w Kociele. I on, i Kasper mówi¹ o jednoci w wieloci Kocio³a. Dla
Kaspera, przyjmuj¹cego, by tak powiedzieæ, wzajemny ontologiczny priorytet Kocio³a lokalnego i Kocio³a powszechnego, jest oczywiste, ¿e jednoæ
Kocio³a nie oznacza jednolitoci. Nie wyklucza bowiem wieloci, lecz zawiera
j¹ w sobie27. Ale te¿ prawda ta jest oczywista dla Ratzingera, który  przyk³adowo  omawiaj¹c podstawowe idee Communionis notio, podkrela, ¿e jednoæ nie stanowi przeszkody dla wieloci i ró¿norodnoci, wynikaj¹cych
z odmiennych pos³ug, charyzmatów i ró¿nych form apostolatu28. Tak wiêc
 z jednej strony  mo¿na przyjmowaæ prymat jednoci nad ró¿norodnoci¹,
a  z drugiej  utrzymywaæ zasadnoæ istnienia w Kociele ró¿norodnoci.
Stanowiska Waltera Kaspera i Josepha Ratzingera  pisze A. Czaja  nie
podwa¿aj¹ specyfiki katolickiego rozumienia i mieszcz¹ siê w granicach ortodoksji, nie nale¿y ich antagonizowaæ i wiêcej  przy wszystkich ró¿nicach
mo¿na je uznaæ za komplementarne29. Chocia¿ ostatnie stwierdzenie o komplementarnoci zdaje siê byæ na wyrost, z powodu niejakiego niedoceniania
ró¿nic wystêpuj¹cych miêdzy koncepcjami Ratzingera i Kaspera, to jednak nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e prezentowane przez nich odmienne modele jednoci
w ró¿norodnoci Trójcy wiêtej i opieraj¹ce siê na nich modele jednoci
w ró¿norodnoci Kocio³a s¹ teologicznie uprawnione. Tajemnica Trójcy
wiêtej i, co za tym nieuchronnie idzie, Kocio³a nie daj¹ siê wyczerpaæ
w jednobrzmi¹cych formu³ach. Niemniej proponowane przez Kaspera i Ratzingera modele s¹ propozycjami na ró¿ne etapy historii Kocio³a i wiata,
w jakim pe³ni on swoj¹ misjê.
Ró¿ne uprawnione (!) modele jednoci w ró¿norodnoci w Trójcy
wiêtej prowadz¹ do ró¿nych  równie¿ uprawnionych (!)  modeli jednoci
w ró¿norodnoci w Kociele. Tym samym stajemy przed zasadniczym pytanie: co ma decydowaæ o wyborze przez Koció³ takiego a nie innego modelu
27

W. Kasper, Relacja miêdzy Kocio³em powszechnym a Kocio³em lokalnym, s. 34.
J. Ratzinger, Koció³ jako wspólnota. Przemówienie kard. Josepha Ratzingera, LOsservatore
Romano (edycja polska) 10 (1992), s. 43 (por. Communionis notio, nr 1516).
29 A. Czaja, Credo in Spiritum Sanctum, s. 261. Podobnie zdaje siê widzieæ to kard. A. Dulles,
Universal versus Particular Church: Who Is Right?.
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jednoci w ró¿norodnoci na konkretnym etapie dziejów? Wiele wiat³a
mog¹ wnieæ tu dalsze badania trynitologiczne w aspekcie dynamicznego rozumienia jednoci w Trójcy wiêtej. Zasadnicze znaczenie przypada te¿ badaniom nad analogi¹ miêdzy perychoretyczn¹ relacj¹ miêdzy osobami Trójcy
wiêtej a perychoretyczn¹ relacj¹ miêdzy Kocio³em powszechnym i Kocio³ami lokalnymi. Wspó³czenie podkrela siê tak¿e koniecznoæ dowartociowania pneumatologii w eklezjologii, który to aspekt w debacie Kasper versus
Ratzinger wydaje siê najbardziej zaniedbany.
Tak wiêc poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co ma decydowaæ o wyborze przez Koció³ na konkretnym etapie jego historii takiego a nie innego
modelu jednoci w ró¿norodnoci, domaga siê g³êbszego spojrzenia na Koció³ z perspektywy jednoci w ró¿norodnoci trynitarnej i pneumatohagijnej
oraz perychoretycznego modelu trynitologicznego. Niemniej jednak na tej drodze mo¿na ustaliæ jedynie formalne zasady rz¹dz¹ce jednoci¹ w ró¿norodnoci Kocio³a/Kocio³ów. Trójca wiêta jest modelem Kocio³a, ale modelem formalnym i jako taka jest w stanie powiedzieæ nam, ¿e Koció³ z istoty
rzeczy jest  i ma byæ  jednoci¹ w ró¿norodnoci, mo¿e wyznaczaæ nam
formalne granice i byæ kryterium dynamicznoci jednoci w wieloci, ale
zbyt wiele oczekuje siê od modelu trynitarnego, jeli w ¿yciu Trójcy wiêtej
poszukuje siê konkretnych rozwi¹zañ dla konkretnego urzeczywistniania siê
Kocio³a w historii, dla jego konkretnych struktur i form realizacji jednoci
w ró¿norodnoci30.
Ró¿ne aspekty trynitologiczne, perychoretyczne i pneumatologiczne
mog¹ bardziej lub mniej akcentowaæ inn¹ intensywnoæ jednoci czy ró¿norodnoci, ale nie da siê ich w pe³ni prze³o¿yæ na konkretne struktury Kocio³a
w historii. Pomoc¹ w odpowiedzi na to pytanie musi byæ... sama historia, czyli
konkretne dowiadczenie i ¿ycie Kocio³a w konkretnym momencie dziejów
w konkretnym obszarze kulturowym.
Cokolwiek mówiæ o stosunku Kaspera i Ratzingera do wspó³czesnych
dziejów Kocio³a i historyczno-kulturowych uwarunkowañ, w jakich pe³ni on
swoj¹ misjê, jedno jest pewne: dzisiaj w oficjalnym nauczaniu o Kociele
preferowane jest stanowisko uniwersalistyczne, symbolicznie uto¿samiane
z kard. Josephem Ratzingerem, ale te¿ coraz g³oniej o swoje prawa dopomina
siê  ustami kard. Waltera Kaspera  stanowisko uniwersalistyczno-partykularystyczne, które stara siê o równowagê miêdzy Kocio³em powszechnym
i Kocio³ami lokalnymi.
30 Ma racjê M. Volf, kiedy stwierdza, ¿e relacje miêdzy Osobami Trójcy wiêtej mog¹ kszta³towaæ eklezjaln¹ duchowoæ, ale nie eklezjalne struktury (Trinität und Gemeinschaft. Eine ökumenische
Ekklesiologie, MainzNeukirchenVluyn 1996, s. 67; por. N.A. Jesson, Where two or three are gathered. M. Volf Free Church Ecclesiology, <www.ecumenism.net/archive/jesson_volf.pdf>).
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Wydaje siê, ¿e kierunek symbolicznie uto¿samiany z kard. Walterem Kasperem bardziej wychodzi naprzeciw prze³omu, jaki w historii Kocio³a dokona³ siê wraz z Soborem Watykañskim II. Wspó³czenie  pisa³ Johannes
B. Metz  Koció³ katolicki prze¿ywa prze³om najg³êbszy [...] od czasów
Kocio³a pierwotnego. [...] Po stosunkowo krótkim okresie judeochrzecijañskim, który da³ podwaliny jego [Kocio³a] to¿samoci historycznej i teologicznej, [Koció³] poddany zosta³ przez okres blisko dwóch tysiêcy lat wp³ywowi
wzglêdnie jednorodnego kulturowo obszaru Europy Zachodniej. [...] [Od Soboru] Koció³ mniej lub bardziej zjednoczony, o kulturze monocentrycznej,
a wiêc kulturze w³aciwej Europie (i Ameryce Pó³nocnej), jest w trakcie przekszta³cania siê w Koció³ powszechny o ró¿norodnych korzeniach kulturowych i, w tym sensie, o kulturze policentrycznej31.
W 2002 r., ju¿ po wyciszeniu debaty kardyna³ów, kard. W. Kasper
kolejny raz stwierdzi³, ¿e teza o czasowo-ontologicznej uprzednioci Kocio³a
powszechnego wobec Kocio³ów lokalnych zak³óca w³aciw¹ równowagê
miêdzy nimi. W tej materii  jego zdaniem  rozwi¹zanie jest kwesti¹ przysz³oci i osi¹gniêcia nowego konsensusu32. Konsensusu tego wci¹¿ nie widaæ, a synody biskupów ostatniej dekady wyranie wskazuj¹33, ¿e jest to zasadnicza sprawa dla przysz³oci Kocio³a i losów Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa w wiecie.

ECCLESIA IN ET EX ECLESIIS. DIE THEOLOGISCHE DEBATTE
ZWISCHEN WALTER KASPER UND JOSEPH RATZINGER
UM DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN UNIVERSALKIRCHE
UND ORTSKIRCHE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel präsentiert eine der wichtigsten und am breitesten kommentierten theologischekklesiologischen Auseinadersetzungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Sie wurde zwischen den Kardinalen Walter Kasper und Joseph Ratzinger geführt und bezog sich auf das
31 J.B. Metz, Jednoæ i wieloæ. Problemy i perspektywy inkulturacji, prze³. D. Zañko, Znak 9
(1994), s. 4. Podobn¹ ocenê Vaticanum II prezentuj¹ np. tacy teologowie, jak: K. Rahner, Ku fundamentalnej interpretacji teologicznej Vaticanum II, prze³. A. Polkowski, ¯ycie i Myl 12 (1980), s. 5566;
A. Pieris, Vatican II: A Crisigenic Council with an Unwritten Agenda, East Easian Pastoral Review
12 (2005)  <http://eapi.admu.edu.ph/eapr005/pieris2.htm>; W. Bühlmann, The Church of the Future:
A Model for the Year 2001, Maryknoll 1986. Por. J. Majewski, Vaticanum II  prze³om, ale jaki?
W czterdziest¹ rocznicê zakoñczenia soborowych obrad, w: Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu,
teologii, dialogu i nadziei  Profesorowi Wac³awowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicê urodzin,
pod red. P. Kantyki, Lublin 2006, s. 153164.
32 W. Kasper, That All May Be One  <http://www.uscatholic.org/2002/10/featc0210.htm>.
33 Zob. J. Majewski, Spór o rozumienie Kocio³a, s. 179230.
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Verhältnis zwischen der Gesamtkirche (Universalkirche) und den Lokalkirchen (Partikularkirchen).
Die Debatte berührt einen der wichtigsten, vom Zweiten Vaticanum ererbten Aspekte des fundamentalen Problems der Ekklesiologie an der Schwelle der Jahrtausendwende: wie soll theoretisch
und praktisch der für die Verwirklichung der Kirche fundamentale Grundsatz der Einheit in
Vielfalt, die Einheit der Universalkirche in der Vielfalt der Partikularkirchen realisiert werden.
Kardinal Ratzinger hat sich für den universalen Standpunkt ausgesprochen, indem er das Primat
der Universalkirche über die Lokalkirchen, der Einheit über die Vielfalt, der Unterordnung der
Lokalkirchen unter die Universalkirche betont. Kardinal Kasper hat ihm den Versuch der Restauration des vorkonziliaren Zentralismus vorgeworfen. Er hat die berechtigte Autonomie der Lokalkirchen verteidigt, indem er den universalistisch-partikularistischen Standpunkt vertrat, der das komplementäre Gleichgewicht zwischen der Universalkirche und den Lokalkirchen betont. In der Relation zwischen ihnen darf man von keinem Primat sprechen, keine Seite ordnet sich der anderen
unter, die Einheit und die Vielfalt sind ebenso wichtig. Der wichtigste Gegenstand der Auseinandersetzung war die  von Ratzinger verteidigte, von Kasper kritisierte  These vom historischen
und ontologischen Vorrang der Universalkirche vor den Lokalkirchen. Der Verfasser des Artikels
ist der Meinung, dass der Dissens zwischen den Standpunkten von Kasper und Ratzinger auf
Differenzen in ihren trinitologischen Ansichten zurückgeht.
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W teologicznej debacie prze³omu tysi¹cleci wa¿ne miejsce zajmuje problematyka religii. ¯ywe zainteresowanie i dyskusjê wzbudza pluralistyczna
teologia religii oraz problem wartoci zbawczej religii niechrzecijañskich. Ta
debata wpisuje siê w tocz¹cy siê na ró¿nych p³aszczyznach spór o religie,
w którym dochodz¹ do g³osu, ogólnie ujmuj¹c, dwie tendencje: odrzucaj¹ca
lub afirmuj¹ca. Ró¿ne s¹ motywy, dla których odrzuca siê b¹d przyjmuje
religiê1.
Jednym z najwybitniejszych uczestników wspomnianej teologicznej debaty i kulturowego sporu o religie jest Joseph Ratzinger. Obecny Papie¿ w³¹czy³ siê do tej debaty licznymi interwencjami zebranymi w dwóch stosunkowo
niedawno opublikowanych pracach: Die Vielfalt der Religionen und der Eine
Bund (1998) oraz Glaube  Wahrheit  Toleranz. Das Christentum und die
Weltreligionen (2003)2. Nie miejsce tu na rozwa¿anie podejmowanych przez
1 Dobre wprowadzenie do tocz¹cych siê dyskusji zob. H. Bürkle, Cz³owiek w poszukiwaniu
Boga. Problem ró¿nych religii, t³um. M.E. Kowalska, Poznañ 1998; J. Dupuis, Chrzecijañstwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, t³um. S. Obirek, Kraków 2003; K. Kocielniak ks., Chrzecijañstwo
w spotkaniu z religiami wiata, Kraków 2002; I.S. Ledwoñ,  i nie ma w ¿adnym innym zbawienia.
Wyj¹tkowy charakter chrzecijañstwa w teologii posoborowej, Lublin 2006; G. Odasso, Biblia i religie.
Biblijne perspektywy teologii religii, t³um. S. Obirek, Kraków 2005; Religia w wiecie wspó³czesnym.
Zarys problematyki religiologicznej, pod red. H. Zimonia, Lublin 2000; H. Waldenfels SJ, Chrystus
a religie, t³um. B. Dr¹g, Kraków 2004; S. Wszo³ek, Wprowadzenie do filozofii religii, Kraków 2004.
2 Wydanie polskie: Wieloæ religii i jedno Przymierze, t³um. E. Pieciul, Poznañ 2004 (wczeniej
publikowana pod niezbyt trafnym tytu³em Granice dialogu, Kraków 1999) oraz Wiara
 prawda  tolerancja. Chrzecijañstwo a religie wiata, t³um. R. Zaj¹czkowska, Kielce 2004.
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Josepha Ratzingera w tym kontekcie problemów czy stawianych pytañ oraz
wypracowanych przez niego odpowiedzi. Naszym celem jest próba ukazania
spojrzenia J. Ratzingera na judaizm.
1. Wyzwanie wieloci religii i próba jej uporz¹dkowania
Joseph Ratzinger zdecydowanie sprzeciwia siê tendencji traktowania
wszystkich religii jako jednostek tego samego gatunku3. Niezaprzeczalnym
faktem jest wieloæ, ale i ró¿norodnoæ religii. Zró¿nicowanie religii uwidacznia siê zw³aszcza w kwestii pojmowania Boga i w koncepcji zbawienia cz³owieka. Na przyk³ad religia staro¿ytnego Rzymu mia³a charakter pañstwowego
kultu zupe³nie oderwanego od pytania o prawdê rzeczywistoci, a religie dalekiego Wschodu nie pytaj¹ o zbawienie cz³owieka (czêsto nie pytaj¹ te¿
o Boga), ale o to, na jakiej drodze nastêpuje wyzwolenie cz³owieka z wiêzów
¿ycia w tym wiecie. Twierdzenie wiêc, ¿e we wszystkich religiach chodzi
o relacjê do Boga lub o zbawienie cz³owieka jest nieuzasadnione.
Wed³ug J. Ratzingera historia religii ukazuje istnienie trzech wzajemnie
do siebie nieredukowalnych postaci religii, które pojawiaj¹ siê w momencie
wyjcia z mitu stoj¹cego u podstaw tzw. religii mitycznych. Jest nim albo
wyjcie w kierunku mistyki to¿samoci, której istotn¹ cech¹ jest bezkszta³tne
dowiadczenie mistyczne prowadz¹ce do roztopienia ja we wszechjedni,
albo w kierunku osobowego rozumienia Boga, który dzia³a w historii cz³owieka, a cz³owiek to dzia³anie odbiera jako wezwanie Bo¿e, maj¹ce prowadziæ do
zjednoczenia w mi³oci z Bogiem, które nie znosi ró¿nicy miêdzy ja cz³owieka i Ty Boga. Jest jeszcze trzecie wyjcie zapocz¹tkowane ju¿ w staro¿ytnej Grecji, gdzie na pierwsze miejsce wysuwa siê Absolut, do którego
dochodzi siê nie poprzez religie, lecz przez filozoficzn¹ refleksjê, a kontynuowane przez owiecenie, które ³¹czy siê z zewn¹trz z histori¹ religii, poniewa¿
pragnie jej zakoñczenia4. Dwie pierwsze, nazywane przez Ratzingera tak¿e
wielkimi drogami religijnymi5, to droga nieosobowego rozumienia bóstwa
i droga osobowego rozumienia Boga, których wyrazem s¹ odpowiednio: mistyka to¿samoci i mistyka osobowej mi³oci.
To pierwsze rozró¿nienie religii prowadzi do odkrycia-stwierdzenia
pierwszej podstawy pokrewieñstwa judaizmu i chrzecijañstwa. Religia Izraela
3

Por. J. Ratzinger, Wiara  prawda  tolerancja, s. 1446. Tendencja ta zosta³a zapocz¹tkowana
przez owieceniowych encyklopedystów, którzy chrzecijañstwo nazywane dotychczas drog¹, zaliczyli do wspólnego zbioru religii.
4 Por. J. Ratzinger, Wiara  prawda  tolerancja, s. 24n. 38; por. tak¿e: A. Nichols, Myl
Benedykta XVI. Wprowadzenie do myli teologicznej Josepha Ratzingera, t³um. D. Chabrajska, Kraków
2005, s. 384390. Wed³ug Ratzingera decyduj¹ce znaczenie dla przysz³oci religii bêdzie mia³ stosunek
do tej trzeciej drogi.
5 Por. J. Ratzinger, Wiara  prawda  tolerancja, s. 32.
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i chrzecijañstwo znajduj¹ siê zdecydowanie po tej samej stronie. Dla jednej
i dla drugiej decyduj¹ce znaczenie maj¹ bowiem nie w³asne prze¿ycia religijne, lecz wzywaj¹cy cz³owieka w jego historycznym bytowaniu g³os Bo¿y.
Prowadzi to cz³owieka do bycia, egzystencji przed Bogiem, wobec Boga
i z Bogiem6.
2. Jedno Przymierze i jedna historia zbawienia
Fenomenologiczne analizy historii religii doprowadzi³y J. Ratzingera do
jeszcze jednego wa¿nego wniosku. Stwierdza on, ¿e religie oddzia³uj¹ na siebie oraz ¿e historia religii jest czêci¹ jednej jedynej historii, która ró¿nymi
drogami zmierza ku Bogu7. Te ogólne obserwacje prowadz¹ J. Ratzingera do
konstatacji, ¿e mimo wieloci religii jest tylko jedno Przymierze Boga z ludmi, które trwa w tradycji religijnej judeochrzecijañskiej8.
Pojawia siê w tym miejscu wiele pytañ. Dlaczego jedno Przymierze,
skoro w samych dziejach Izraela mówi siê o kilku? Jak do tych starotestamentalnych przymierzy ma siê Nowe Przymierze, o którym mówi Jezus podczas
Ostatniej Wieczerzy? Czy to jest inne przymierze? Czy wobec tego Stare
Przymierze siê wyczerpa³o, a Stary Testament powinien przejæ w Nowy? Czy
to znaczy, ¿e Izraelici powinni staæ siê chrzecijanami? Czy trwanie po Chrystusie przy Starym Przymierzu jest s³uszn¹ drog¹? Czy Izrael ma jeszcze jak¹
misjê do spe³nienia? Trzeba je bêdzie sukcesywnie podj¹æ.
Jaka jest wiêc relacja judaizmu i chrzecijañstwa w tym jednym Przymierzu? J. Ratzinger nie boi siê stawiaæ w tej delikatnej kwestii trudnych pytañ.
Tylko bowiem uczciwie stawiane pytania i cierpliwe szukanie odpowiedzi
przybli¿a do jej rozjanienia. Zacznijmy wiêc po kolei. Co z tak¹ liczb¹ przymierzy? Ratzinger zauwa¿a, ¿e jedno przechodzi w drugie.
U podstaw przymierza Boga z ludmi znajduje siê dar  stwórczy akt
mi³oci Boga. W konsekwencji Bóg nic nie otrzymuje od cz³owieka, lecz daje,
ofiaruje mu drogê ¿ycia w darze swojego Prawa9. Historia biblijna mówi
o starym (lub pierwszym) i nowym (nazywanym tak¿e wiecznym)
przymierzu. W Drugim Licie do Koryntian w. Pawe³ przeciwstawia przymierze zapocz¹tkowane przez Chrystusa, przymierzu Moj¿eszowemu. Ale Pawe³
wie równie¿, ¿e liczne starotestamentalne przymierza (z Abrahamem, Jakubem, na Synaju, z Dawidem) s¹ rozwiniêciem jednego przymierza, pierwszego
przymierza zawartego z Abrahamem. A wszystkie z kolei zmierzaj¹ ku jedne6
7
8
9

Por. ibidem, s. 36.
Ibidem, s. 37.
Por. ibidem, s. 3972.
Por. J. Ratzinger, Wieloæ religii i jedno Przymierze, s. 43n.
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mu, zapowiedzianemu przez Boga, nowemu przymierzu (por. Jer 31, 3133;
32, 40; Ez 16, 60; 34, 25; 37, 26). J. Ratzinger wyci¹ga wiêc wniosek, ¿e nie
ma wielu przymierzy, ale ka¿de nastêpne wpisuje siê w przymierze z Abrahamem, na nowy sposób go wzmacniaj¹c. W ten sposób zostaje zniesione przeciwstawienie starego i nowego Przymierza i podkrelona zostaje pe³na
napiêæ jednoæ ca³ej historii, w której w wielu przymierzach urzeczywistnia siê
jedno Przymierze10.
J. Ratzinger wyprowadza st¹d jeszcze jeden bardzo wa¿ny (i odwa¿ny)
wniosek: Jeli tak w³anie jest, wówczas w ¿adnym razie nie mo¿na przeciwstawiaæ sobie Starego i Nowego Testamentu jako dwu odmiennych religii,
gdy¿ istnieje tylko j e d n a wola Bo¿a wobec ludzi, tylko j e d n o dzia³anie
w historii Boga wobec ludzi, które dokonuje siê w sposób oczywisty w ró¿nych, czêciowo odmiennych, lecz w rzeczywistoci powi¹zanych ze sob¹
Bo¿ych interwencjach11. Jak J. Ratzinger rozwija tê myl? Jest wiadomy
trudnoci i delikatnoci tematu, stajemy tutaj bowiem wobec g³êboko zakorzenionych ¿ydowskich i chrzecijañskich przyzwyczajeñ mylowych12. Dlatego
po przeanalizowaniu treci Nowego Przymierza zawartego podczas Ostatniej
Wieczerzy, stawia pytanie: Jak poszczególne przymierza odnosz¹ siê do siebie nawzajem, a zw³aszcza, jak Nowe Przymierze odnosi siê do przymierzy,
które odnajdujemy w Biblii Izraela?13.
Analizuj¹c akt zawarcia Nowego Przymierza podczas Ostatniej Wieczerzy, J. Ratzinger wskazuje na g³êbokie znaczeniowe i symboliczne zwi¹zki
tego Nowego Przymierza z wczeniejszymi, zw³aszcza tym z Synaju. Przymierze z Wieczernika rozumie w tym kontekcie jako zawarcie przymierza
i przed³u¿enie przymierza z Synaju, które nie zostaje odrzucone, lecz odnowione14. W nawi¹zaniu do corocznego liturgicznego odnawiania przymierza synajskiego, Ostatnia Wieczerza jawi siê jako dokonane ponownie odnowienie
przymierza, w którym to, co dot¹d by³o dokonywane regularnie w rytuale,
10

Ibidem, s. 51.
Ibidem, s. 51 n (podkrelenia w tekcie: J.R.). Podobn¹ myl J. Ratzinger wyra¿a tak¿e
w publikacji Bóg i wiat. Czytamy tam: W porównaniu z religi¹ Izraela chrzecijañstwo nie jest
przecie¿ jak¹ inn¹ religi¹, lecz Starym Testamentem, który czytamy poprzez Chrystusa (J. Ratzinger
kard., Bóg i wiat. Wiara i ¿ycie w dzisiejszych czasach. Z kardyna³em Josephem Ratzingerem rozmawia
Peter Seewald, t³um. G. Sowiñski, Kraków 2001, s. 136). Na g³êboki, przekraczaj¹cy relacjê pochodzenia, czy pokrewieñstwa, zwi¹zek religii Izraela i chrzecijañstwa wskazywa³ tak¿e Jan Pawe³ II.
W przemówieniu wyg³oszonym w Synagodze w Rzymie Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e religia ¿ydowska
nie jest dla naszej religii rzeczywistoci¹ zewnêtrzn¹, lecz czym wewnêtrznym (Jan Pawe³ II, Przemówienie w Synagodze Wiêkszej, Rzym 13 IV 1986, nr 4, w: Jan Pawe³ II, Dlaczego dialog z judaizmem?
Wybór tekstów, oprac. M. Garbel, Kraków 1993, s. 102 n).
12 Por. J. Ratzinger, Wieloæ religii i jedno Przymierze, s. 53.
13 Ibidem, s. 61.
14 Ibidem, s. 58.
11
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teraz dziêki mocy Jezusa zyskuje nieprzewidywaln¹ wczeniej g³êbiê i intensywnoæ15.
Pomimo wiêc wieloci przymierzy i chrzecijañskiej sk³onnoci do przeciwstawiania  za w. Paw³em  przymierza nowotestamentalnego przymierzu
synajskiemu, trzeba zauwa¿yæ  stwierdza J. Ratzinger  wewnêtrzn¹ jednoæ
dziejów Boga i ludzi, tak jak przedstawiaj¹ siê one w ca³ej Biblii Starego
i Nowego Testamentu16. Nie jest bowiem tak, ¿e przymierza Starego Testamentu maj¹ charakter ograniczony i prawny, a Nowe Przymierze ma charakter
uniwersalny i duchowy. G³êbsza analiza pierwszego przymierza, przymierza,
które stoi u podstaw wszystkich nastêpnych, czyli przymierza z Abrahamem
równie¿ ukazuje jego uniwersalny, duchowy charakter. A chocia¿ przymierze
na Synaju  z racji tego, ¿e mia³o daæ podstawy porz¹dku prawnego i kultowego dla narodu wybranego  ma charakter ograniczony, to jednak i ono ma
charakter ³aski, poniewa¿ dar Prawa jest konkretn¹ postaci¹ ³aski17.
Chrzecijanie wierz¹, ¿e Jezus jest ostatecznym wype³nieniem Prawa
i Przymierza. Wiêcej, On sam jest Tor¹, czyli Prawem. To do Niego odnosz¹
siê s³owa: «Jego s³uchajcie». W ten sposób «Prawo» zyskuje uniwersalnoæ,
staje siê ³ask¹, powo³uje naród, który poprzez s³uchanie i nawrócenie staje siê
ludem. W Torze, która jest samym Jezusem, nieprzemijaj¹ca treæ tego, co
wyryte by³o na kamiennych tablicach z Synaju, zostaje teraz wypisana na
¿ywym ciele, a jest to podwójne przykazanie mi³oci, realizowane na wzór
Jezusa (Flp 2,5). Naladowaæ Jezusa, iæ za Nim, to urzeczywistniaæ Torê,
która w Nim samym wype³ni³a siê w sposób nieodwo³alny18.
Jeli tak w³anie jest  tak sformu³owanym warunkiem J. Ratzinger
wprowadza przytoczony wy¿ej wniosek, do którego trzeba jeszcze raz powróciæ. Jeli tak w³anie jest, wówczas w ¿adnym razie nie mo¿na przeciwstawiaæ sobie Starego i Nowego Testamentu jako dwu odmiennych religii, gdy¿
istnieje tylko j e d n a wola Bo¿a wobec ludzi, tylko j e d n o dzia³anie
w historii Boga wobec ludzi, które dokonuje siê w sposób oczywisty w ró¿nych, czêciowo odmiennych, lecz w rzeczywistoci powi¹zanych ze sob¹
Bo¿ych interwencjach19. Uwiadomienie sobie przez ¯ydów i chrzecijan tej
jednej woli Bo¿ej i jednego Bo¿ego dzia³ania mo¿e ich z jednej strony na
pewno przybli¿yæ do siebie, ale z drugiej strony wiadomoæ dwóch tak ró¿nych historii i religijnych tradycji nakazuje widzieæ jeszcze d³ug¹ drogê, któr¹
obie strony maj¹ do przebycia. Jeli bowiem jedno Przymierze i jedna religia,
to co z judaizmem po Chrystusie?
15
16
17
18
19

Ibidem.
Ibidem, s. 63.
Por. ibidem, s. 6365.
Ibidem, s. 66.
Ibidem, s. 51n.
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Pojawia siê wiêc nieuniknione pytanie: Na ile ¿ycie, które trzyma siê
Starego Przymierza i nie otwiera siê na Nowe Przymierze, pochodz¹ce od
Chrystusa, jest s³uszn¹ drog¹? W odpowiedzi J. Ratzinger najpierw stwierdza,
¿e Stary Testament powinien przejæ w Nowy, a starotestamentalne opowieci
i teksty s¹ pocz¹tkiem, który czeka na dalszy ci¹g20. Ale zaraz te¿ dodaje, ¿e
z tym naszym przekonaniem ³¹czy siê inne, mianowicie, ¿e Izrael tak¿e dzi
ma sw¹ szczególn¹ misjê. Wprawdzie czekamy chwili, gdy równie¿ Izrael
afirmatywnie odniesie siê do Chrystusa, ale wiemy te¿, ¿e w historycznym
czasie Izrael, w³anie zatrzymuj¹c siê na progu, ma szczególn¹ misjê, wa¿n¹
dla ca³ego wiata. O tyle te¿ lud Izraela w szczególny sposób trwa w planach
Bo¿ych21. I przypomina wybór Bo¿y, który sprawia, ¿e ¯ydzi pozostaj¹
w szczególnym zwi¹zku z Bogiem i ¿e Bóg nigdy ich nie opuci³22. Stare
Przymierze bowiem siê nie wyczerpa³o, bo ¯ydzi nadal w nim ¿yj¹ i nadal
karmi¹ siê wielkim bogactwem duchowym Starego Testamentu23. Starotestamentalny etap nie zosta³ od³o¿ony na bok jako co zu¿ytego: mamy tu drogê,
która prowadzi³a do celu i która jest wci¹¿ obecna w tym docelowym punkcie.
Bez niej nie moglibymy dotrzeæ do celu24. Jednak ich zatrzymanie siê na
progu Nowego Przymierza stwarza g³êboki i powa¿ny paradoks. «Nie» wobec
Chrystusa wprowadza Izraelitów w sytuacjê konfliktu z póniejszymi dzia³aniami Boga, a jednoczenie Izraelici mog¹ byæ pewni wiernoci Boga25. Czy
wobec tego ¯ydów trzeba nawracaæ? Rzecz jasna, nie mo¿emy im narzucaæ
Chrystusa. Musimy podzielaæ cierpliwoæ Boga. Musimy te¿ staraæ siê ¿yæ
nasz¹ wspólnot¹ z Chrystusem w taki sposób, by nie zwraca³a siê ona ju¿
przeciw ¯ydom, by nie by³a dla nich nie do przyjêcia, by umo¿liwia³a im
dojcie do Niego26.
Judaizm i chrzecijañstwo trzeba wiêc rozumieæ jako dwa etapy tej samej
drogi. W jakiej dzi relacji te etapy pozostaj¹ do siebie? Czy jest to tylko
relacja, któr¹ okrelamy terminami przygotowanie i wype³nienie? Sprowadzenie wzajemnych stosunków tylko do takiej kategorii jest redukcj¹, która nie
otwiera zbyt wielu mo¿liwoci wzajemnego zbli¿enia. Dlatego J. Ratzinger
wydobywa pewne elementy, które mog¹ staæ siê znakami zbli¿enia. Wiadomo,
¿e ¯ydów i chrzecijan dzieli wiele. Zobaczmy to na dwóch przyk³adach.
Dzieli nas odmienna interpretacja Pisma wiêtego i stosunek do Jezusa
20
21
22
23
24
25
26

J. Ratzinger, Bóg i wiat, s. 136.
Ibidem.
Ibidem, s. 135.
Por. ibidem, s. 178.
Ibidem, s. 179.
Ibidem, s. 137.
Ibidem.
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z Nazaretu. Obydwie rzeczywistoci mog¹ byæ  i niestety by³y w przesz³oci
 przyczyn¹ konfliktu. Ale konflikt wcale nie jest wpisany w sam¹ istotê
wzajemnych relacji judaizmu i chrzecijañstwa. Nie konflikt, lecz przyjêcie
paradoksu tego, co dzieli i zarazem ³¹czy, otwiera nowe perspektywy. Rzeczywicie ró¿nimy siê w interpretacji Biblii, ale przecie¿ fakt, ¿e wiêta Ksiêga
¯ydów, Stary Testament jest czêci¹ chrzecijañskiej Biblii zapewnia g³êbokie pokrewieñstwo chrzecijañstwa i judaizmu27. Podobnie z osob¹ Jezusa.
Nic tak nie dzieli ¯ydów i chrzecijan jak interpretacja Jego osoby i pos³annictwa. Ale te¿ nic nas tak nie ³¹czy. Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy cz³owiek, jak wierzymy, by³ synem Abrahama, synem Dawida, by³ ¯ydem. Nie
mo¿emy zatem  konkluduje Ratzinger  ukrywaæ przeciwieñstw. [ ] Ale
musimy siê nauczyæ znajdowaæ ponad nimi mi³oæ i pokój28.
W referacie wyg³oszonym na posiedzeniu Académie des Sciences Morales et Politiques w Pary¿u zatytu³owanym Dialog religijny a stosunki ¿ydowsko-chrzecijañskie, J. Ratzinger w sposób systematyczny podejmuje zagadnienie tego, co ³¹czy i tego, co dzieli ¯ydów i chrzecijan29. Najpierw zwraca
uwagê na to, ¿e chocia¿ dzieli nas wiara w Jezusa Chrystusa jako Syna Bo¿ego
i Odkupiciela, to w³anie dziêki Jezusowi Bóg Izraela sta³ siê Bogiem narodów
wiata, a Biblia Izraela sta³a siê Bibli¹ ludzi, którzy nie s¹ ¯ydami30. Dziêki
Niemu  stwierdza J. Ratzinger  faktycznie wype³ni³a siê obietnica, ¿e narody
modliæ siê bêd¹ do Boga Izraela jako do Boga jedynego [ ] (por. Iz 2,2)31.
Nastêpnie zaprasza ¯ydów, którzy nie mog¹ uznaæ w Jezusie Syna Bo¿ego, jak
to czyni¹ chrzecijanie, do rozpoznania w Nim S³ugi Bo¿ego, który zanosi
narodom wiat³o swego Boga32. Ze swej strony chrzecijanie, poddaj¹c siê
rozporz¹dzeniu Boga, musz¹ uznaæ i przyj¹æ w³asn¹ szczególn¹ misjê Izraela
w czasie pogan33. Jednych i drugich powinna o¿ywiaæ ³¹cz¹ca nas tak¿e
wiadomoæ skierowania ku przysz³oci, z której przyjdzie oczekiwany przez
jednych i drugich Mesjasz. Znajdujemy siê wiêc na wspólnej drodze ku
Temu, który nadchodzi34.

27 J. Ratzinger kard., Sól ziemi. Chrzecijañstwo i Koció³ katolicki na prze³omie tysi¹cleci.
Z Kardyna³em rozmawia Peter Seewald, t³um. G. Sowinski, Kraków 1997, s. 212.
28 Ibidem, s. 213 n.
29 Por. J. Ratzinger, Wieloæ religii i jedno Przymierze, s. 87110; zw³aszcza s. 105-109.
30 Podobn¹ myl wyra¿aj¹ autorzy deklaracji Dabru emet, która jest wyrazem ¿ydowskiego
stosunku do chrzecijañstwa i chrzecijan (por. Deklaracja Dabru emet, Wiadomoci KAI (20 V
2001), s. 10).
31 J. Ratzinger, Wieloæ religii i jedno Przymierze, s. 106.
32 Ibidem.
33 Por. ibidem.
34 Ibidem, s. 109.
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3. Do Chrystusa przez Jerozolimê i do Jerozolimy koñca czasów
(por. Iz 2, 2) przez Chrystusa
Problematykê pojednania ¯ydów i chrzecijan oraz zagadnienie mo¿liwoci zaakceptowania przez chrzecijan dziejowej misji judaizmu J. Ratzinger
podejmuje tak¿e w referacie wyg³oszonym z okazji wielkiego ¿ydowsko-chrzecijañskiego spotkania, które na pocz¹tku 1994 r. odby³o siê w Jerozolimie. Wzajemn¹ relacjê Izraela, Kocio³a i wiata, J. Ratzinger przedstawia na
podstawie Katechizmu Kocio³a Katolickiego35.
Obraz Mêdrców ze Wschodu (por. Mt 2,1-12), którzy w Izraelu, w Jerozolimie, szukaj¹ tego, kto ma byæ królem narodów, jest obrazem drogi, jak¹
musz¹ odbyæ poganie. Tylko wtedy odkryj¹ i spotkaj¹ oni Jezusa, gdy zwróc¹
siê do ¯ydów i przyjm¹ od nich obietnicê mesjañsk¹ (por. KKK 528). Wraz
z przyjciem Jezusa zaczynaj¹ siê realizowaæ uniwersalistyczne zapowiedzi
Pisma, ¿e wszystkie narody zostan¹ w³¹czone do wspólnej historii Abrahama
i bêd¹ wielbiæ Boga Izraela. Jego misj¹ bowiem jest pojednanie i zjednoczenie
¯ydów i pogan. Dziêki Niemu poganie staj¹ siê uczestnikami obietnic danych
Izraelowi36.
Chocia¿ do istoty misji Jezusa nale¿y pojednanie, to jednak Jego interpretacja Prawa i stosunek do podstawowych instytucji Izraela wywo³a³ konflikt, który zakoñczy³ siê krzy¿em. Czy mo¿liwe jest dzisiaj uwolnienie siê od
utrwalonego przez tradycjê ¯ydów i chrzecijan powierzchowno-polemicznego spojrzenia na ten spór? Jeli tak, to nie inaczej jak na drodze podjêtej na
nowo, pog³êbionej refleksji. J. Ratzinger czyni to w dwóch etapach. Najpierw
ukazuje stosunek Jezusa do Prawa, które przez Niego nie zostaje zniesione,
lecz wype³nione. Nastêpnie przedstawia Jezusow¹ interpretacjê Prawa, która
od nieuniknionego konfliktu prowadzi do zaskakuj¹cego pojednania.
Jezus, podobnie jak inni gorliwi i pobo¿ni Izraelici jest wierny Prawu, wype³niaj¹c je nie tylko co do litery, ale tak¿e co do ducha (por. KKK 579). G³oszone
przez Niego Prawo ewangeliczne wype³nia przykazania Prawa. Nie tylko nie
umniejsza i nie znosi przepisów moralnych Starego Prawa, ale wydobywa Jego
ukryte mo¿liwoci, prowadz¹c je do w³aciwej mu pe³ni (por. KKK 1968).
Dlatego nale¿y pamiêtaæ o g³êbokiej jednoci orêdzia Jezusa i orêdzia z Synaju37.
Jezusowa interpretacja Prawa wywo³a³a jednak konflikt. Czy wiêc ukazana wy¿ej jednoæ Prawa i Ewangelii nie jest niedopuszczaln¹ prób¹ ich zharmonizowania? J. Ratzinger wraca najpierw jeszcze raz do ukazania wewnêtrz35

Tekst referatu zosta³ póniej w³¹czony przez kardyna³a do pracy pt. Wieloæ religii i jedno
Przymierze, s. 937.
36 Por. ibidem, s. 1518.
37 Por. ibidem, s. 1925.
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nej ci¹g³oci i spójnoci Prawa i Ewangelii. Taki jest sam rdzeñ tradycji katolickiej. Zewnêtrznym skutkiem doprowadzenia Prawa do pe³ni jest porzucenie
jego przepisów obrzêdowych i prawnych (por. KKK 1968, 1972). Ale jak
mog³o do tego dojæ, skoro Prawo ma byæ wype³nione co do joty? Skoro
Dekalog jako rdzeñ uczynków Prawa wystarczaj¹co jasno pokazuje, ¿e czeæ
dla Boga i moralnoæ, kult i etos, s¹ w nim absolutnie nierozdzielne38. Stajemy tu wobec paradoksu, który J. Ratzinger rozwi¹zuje w sposób nastêpuj¹cy.
Wiara Izraela skierowana by³a ku uniwersalnoci, jednak¿e Prawo, w którym
siê wyra¿a³a, by³o partykularne i odniesione ca³kiem konkretnie do Izraela oraz
jego historii. W takiej formie nie mog³o ono staæ siê uniwersalne. W samym
rodku tego paradoksu znajduje siê Jezus z Nazaretu, który sam jako ¯yd ¿y³
zgodnie z nakazami prawa Izraela, lecz równoczenie wiadomy by³, ¿e jest
Porednikiem uniwersalnoci pos³anym przez Boga39. J. Ratzinger kontynuuje:
Jezus dokona³ otwarcia Prawa w sposób ca³kowicie teologiczny, bêd¹c wiadomy oraz roszcz¹c sobie prawo do tego, ¿e w najcilejszej jednoci z Bogiem Ojcem dzia³a On jako Syn, obdarzony autorytetem samego Boga. Tylko
sam Bóg móg³ w tak fundamentalnie nowy sposób dokonywaæ interpretacji
Prawa i ukazywaæ owo wyzwalaj¹ce przemienienie i zachowanie Prawa jako
jego faktycznie zamierzony sens. Jezusowa interpretacja Prawa tylko wówczas
ma sens, gdy jest interpretacj¹ dokonuj¹c¹ siê z Bo¿ego pe³nomocnictwa, gdy
to sam Bóg interpretuje siebie.
Zatarg pomiêdzy Jezusem a ¿ydowskimi autorytetami Jego czasów
w ostatecznym rozrachunku nie sprowadza siê do tego czy innego naruszenia
Prawa, lecz do roszczenia Jezusa, ¿e dzia³a On ex auctoritate divina, a nawet
sam jest ow¹ auctoritas. «Ja i Ojciec jedno jestemy» (J 10,30)40.
Jezus jest pos³uszny Ojcu, a najwy¿sze autorytety ¿ydowskie chc¹ byæ
pos³uszne najwa¿niejszemu przykazaniu Prawa: S³uchaj Izraelu, Pan, jest naszym Bogiem  Pan jedynie (por. Pwt 6,4). To musia³o nieuchronnie doprowadziæ do konfliktu, który skoñczy³ siê na krzy¿u. J. Ratzinger konkluduje:
W interpretowanej w ten sposób przez Katechizm teologii Nowego Testamentu krzy¿ nie mo¿e byæ zatem postrzegany jako daj¹cy siê unikn¹æ wypadek
b¹d grzech Izraela, którym splami³ siê on na wieki w odró¿nieniu od pogan,
dla których sta³ siê on odkupieniem. Zgodnie z Nowym Testamentem nie
istniej¹ dwa skutki dzia³ania krzy¿a: potêpienie i wybawienie, lecz istnieje
tylko jeden jedyny skutek bêd¹cy wybawieniem i pojednaniem41. I dodaje, ¿e
Nowy Testament postrzega mieræ Jezusa jako dope³nienie ofiary, któr¹ Abra38
39
40
41
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ham z³o¿y³ ze swego syna Izaaka. Oznacza to zatem, ¿e wszelkie kultyczne
przepisy Starego Testamentu zosta³y w³¹czone w tê mieræ, s¹ w niej obecne
i doprowadzone zosta³y do swego najg³êbszego znaczenia42. Zgodnie z wiar¹
chrzecijañsk¹ Jezus otwiera i wype³nia na krzy¿u Prawo oraz przekazuje je
poganom, którzy mog¹ teraz przyj¹æ je w jego ca³ociowym wymiarze jako
swoje w³asne i staæ siê w ten sposób dzieæmi Abrahama43.
W ostatniej czêci referatu J. Ratzinger przedstawia kwestiê odpowiedzialnoci ¯ydów i pogan za mieræ Jezusa na krzy¿u. Powtarza w zasadzie
nauczanie Katechizmu na ten temat, przypominaj¹c, ¿e nie jest to zbiorowa
wina ¯ydów, lecz ¿e sprawcami mêki Chrystusa byli wszyscy grzesznicy. Dodaje w tym miejscu interesuj¹c¹, osobist¹ uwagê: Ju¿ jako dziecku [...] wydawa³o mi siê czym niepojêtym, ¿e niektórzy ze mierci Jezusa wywodzili
koniecznoæ potêpienia ¯ydów, do mojej duszy przeniknê³o bowiem rozpoznanie, które dawa³o mi dog³êbne pocieszenie: krew Jezusa nie ¿¹da odwetu, lecz
nawo³uje wszystkich do pojednania. To ona, jak ukazuje to List do Hebrajczyków, jest nieustaj¹cym Bo¿ym Dniem Pojednania44.
Chrzecijañstwo w tych rozwa¿aniach jawi siê jako zuniwersalizowana
postaæ judaizmu, a judaizm jako religia Przymierza otwarta na wszystkie
narody45. Mog³o siê to staæ dlatego, ¿e chrzecijañstwo jest syntez¹ wiary
i rozumu, do której prowadzi³a ca³a historia zmagañ Izraela  tak¿e w konfrontacji z innymi religiami  o w³aciwy obraz Boga oraz zbli¿enie do myli
greckiej odkrywaj¹cej poza wiatem mitów jedno jedyne ród³o i przyczynê
ca³ej rzeczywistoci46. Droga do Chrystusa rzeczywicie prowadzi przez Jerozolimê, ale i droga do zapowiadanej przez proroków Jerozolimy koñca czasów, do której pielgrzymuj¹ narody (por. Iz 2, 2), wiedzie przez Chrystusa.
4. Kulturowe dopowiedzenie: antysemityzm, Holocaust i pañstwo Izrael
Szersze, kulturowe t³o refleksji teologicznej J. Ratzingera prowadzi tak¿e
do pytañ o Holocaust i naród ¿ydowski w jego pañstwowym istnieniu i nieistnieniu. J. Ratzinger przypomina najpierw ma³o znany fakt, ¿e nastêpnego dnia
po Kryszta³owej Nocy dosz³o w Monachium do ataku na pa³ac arcybiskupa,
pod has³em: Po ¯ydach, czas na przyjaciela ¯ydów. Holocaust  wyjania
Ratzinger  nie by³ dzie³em chrzecijan i nie dokona³ siê w imiê Chrystusa47.
42

Ibidem, s. 31 n.
Ibidem, s. 32.
44 Ibidem, s. 36.
45 Por. J. Ratzinger, Wiara  prawda  tolerancja, s. 123.
46 Por. ibidem, s. 117125; por. tak¿e: J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, t³um.
Z. W³odkowa, Kraków 1994, s. 105124.
47 J. Ratzinger, Sól ziemi, s. 214.
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Eksterminacja ¯ydów mia³a byæ wstêpem do eksterminacji chrzecijan. Hitlerowska zag³ada ¯ydów mia³a jednoznacznie antychrzecijañski charakter48.
Ale przecie¿ nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e w jakim stopniu grunt pod tê katastrofê przygotowa³ chrzecijañski antysemityzm49.
Stwierdzaj¹c fakt niezwyk³ego istnienia narodu ¿ydowskiego, który
mimo ¿e przez dwa tysi¹ce lat nie mia³ swego pañstwa, potrafi³ zachowaæ
tak¿e swoj¹ religiê i to¿samoæ, J. Ratzinger zauwa¿a, ¿e historia ludzkoci
wi¹¿e siê w tajemniczy sposób z histori¹ tego narodu. Naród ¿ydowski jako
pierwszy odbiorca obietnicy [...] niew¹tpliwie stoi w samym centrum dziejów
wiata. Mo¿na by uwa¿aæ, ¿e tak niewielki naród nie mo¿e mieæ tak ogromnego znaczenia. Jak s¹dzê, we wszystkich czasach, równie¿ dzi, widaæ, ¿e
z narodem ¿ydowskim wi¹¿e siê co szczególnego i ¿e wielkie decyzje
w dziejach wiata niemal zawsze pozostaj¹ z nim w jakim zwi¹zku50.
Zakoñczenie
Kard. J. Ratzinger nie tylko przytacza oficjalne nauczanie Kocio³a na
temat wzajemnych relacji judaizmu i chrzecijañstwa, ale je twórczo i niezwykle inspiruj¹co rozwija. W jego myli chrzecijañstwo odnajduje w judaizmie
swoj¹ prehistoriê, a judaizm w chrzecijañstwie mo¿e odkryæ swoje uniwersalistyczne spe³nienie. J. Ratzinger ukazuje nie tylko cis³y zwi¹zek, ale wrêcz
jednoæ tych dwóch religii. Jeden jest bowiem Bo¿y plan dla ca³ej ludzkoci
i jedno jest realizuj¹ce ten plan Przymierze. Dla wielu chrzecijan jest oczywiste, ¿e bez odniesienia do wiary Izraela, do jego religijnej tradycji, nie mo¿na
g³êbiej zrozumieæ chrzecijañstwa. I odwrotnie, pog³êbiaj¹c rozumienie chrzecijañskiej wiary, pog³êbia siê równie¿ rozumienie wartoci judaizmu. Kard.
J. Ratzinger zachêca: ¯ydzi i chrzecijanie powinni zatem na drodze g³êbokiego, duchowego pojednania zaakceptowaæ siê wzajemnie i to nie dystansuj¹c siê od swej wiary czy te¿ wrêcz siê jej wyrzekaj¹c, lecz w³anie czerpi¹c
z samej jej g³êbi51.
Z pewnoci¹ d³uga jeszcze droga przed nami. Refleksja J. Ratzingera
 wielkiego myliciela podziwianego nie tylko w krêgach chrzecijañskich, ale
i ¿ydowskich52  jest niew¹tpliwie bardzo wa¿nym krokiem na tej drodze.
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Ibidem, s. 215.
Ibidem.
50 Ibidem; por. tak¿e: J. Ratzinger, Bóg i wiat, s. 134 n.
51 J. Ratzinger, Wieloæ religii i jedno Przymierze, s. 37. Do tych s³ów kardyna³a nawi¹zujemy
w tytule tego artyku³u.
52 Por. J. Neusner, Dal pensiero storico a quello paradigmatico nel giudaismo rabbinico, w: Alla
scuola della Verità. I settanta anni di Joseph Ratzinger, pod red. J. Clemensa, A. Tarzia, Cinisello
Balsamo 1997, s. 291
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AUS DER TIEFE DES GLAUBENS SCHÖPFEN.
JOSEPH KARDINAL RATZINGERS SICHT DES JUDAISMUS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Joseph Kardinal Ratzinger hatte viele Gelegenheiten, seine Meinung über den Judaismus zu
äußern. Seine Sicht ist durch zwei Aspekte gekennzeichnet. Er wird durch seinen christlichen
Glauben inspiriert (schöpft aus der Tiefe des Glaubens) und sieht das «Problem» in der breiten
Perspektive der einen Religionsgeschichte und der einen Heilsgeschichte. Einer ist nämlich der
Wille Gottes und sein Wirken an den Menschen in der Geschichte. Dieser Ausgangspunkt führt
zum Versuch der Versöhnung, dessen, was  wie es scheint  schon endgültig entzweit ist und der
Annährung dessen, was voneinander in der sich lange entwickelten und oft durch gegenseitige
Feindschaft gekennzeichneten Geschichte entfernt wurde. Der Kardinal unternimmt seinen Versuch
nicht auf der existenzialen (wenngleich er daraus wichtige Schlussfolgerungen zieht), sondern auf
der theologischen Ebene. Den Endpunkt seiner Überlegungen bildet das Kreuz und die vertiefte
Interpretation des Christusereignisses. Joseph Kardinal Ratzinger zeigt, auf welche Weise das
Kreuz nach dem Willen Gottes für alle, sowohl für die Juden als auch für die Heiden, zur Erlösung
und Versöhnung wird und Christus, der, wie es scheint, am meisten entzweit, gleichzeitig Einer ist,
der beide zueinander führt. Die Schlüsselbedeutung für die theologischen Schlussfolgerungen
Ratzingers hat die bisherige Gegenüberstellung  ein wenig nach Paulus  des Alten und Neuen
Bundes sowie die Betonung der Einheit des Bundes Gottes mit dem Menschen, der sich in aufeinander folgenden Entfaltungen realisiert. In den vielen Etappen wird der eine Bund sichtbar.
Kardinal Joseph Ratzinger lädt ein, das Christentum als die universalisierte Version des Judaismus
und den Judaismus als die für alle Völker offene Religion des Bundes zu sehen.
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Postmodernizm jako reakcja na formacjê intelektualno-kulturow¹ nowo¿ytnoci, a w konsekwencji na paradygmatyczn¹ ca³oæ kulturow¹ minionej
epoki, chêtnie wch³on¹³ te pr¹dy, które w jakikolwiek sposób wystêpowa³y
przeciwko ustalonemu porz¹dkowi wiata1. Feminizm, który jest tak¿e nurtem
kwestionuj¹cym tradycyjn¹ wizjê wiata i programowo atakuj¹cym deterministycznie praworz¹dn¹ koncepcjê rzeczywistoci, znalaz³ wiêc ¿yzn¹ glebê pod
krzewienie swych idei i znakomicie wpisa³ siê w ów postmodernistyczny nurt
mylowy2.
Feminizm, który ma ró¿ne oblicza (feminizm liberalny, radykalny, marksistowski, socjalistyczny, katolicki, ekofeminizm, kobietyzm) ma jednak jeden
oczywisty cel, który spaja rozmaite jego odmiany  po³o¿enie kresu dominacji
mê¿czyzn nad kobietami i zatarcie ró¿nic miêdzy p³ciami. Pierwszy postulat
wydaje siê byæ s³uszny, bo w ¿adnych relacjach interpersonalnych nie powinno
byæ miejsca na dominacjê jednego cz³owieka nad innym, naruszaj¹c¹ w jakikolwiek sposób jego godnoæ, to trudno zgodziæ siê z drugim postulatem.
Jednakowoæ p³ci w ka¿dym wymiarze jest po prostu niemo¿liwa przede
1 Na temat wspó³czesnoci i jej zasadniczych problemów zob. J. kard. Ratzinger, Czas przemian
w Europie. Miejsce Kocio³a i wiata, Kraków 2005.
2 Szerzej na temat feminizmu zob. Przewodnik po wspó³czesnej filozofii politycznej, pod red.
R. E. Goodina i Ph. Pettita, t³um. C. Cieliñski i M. Porêba, Warszawa 1998, s. 352380; Przewodnik po
etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998, s. 537547; Z. Melosik, To¿samoæ, cia³o i w³adza. Teksty
kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, ToruñPoznañ 1996; L. Brannon, Stereotypy rodzaju. Kobiety
i mê¿czyni podobni czy ró¿ni, Gdañsk 2002.
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wszystkim z powodu fundamentalnych racji biologicznych i fizjologicznych.
Próba wiêc burzenia tego porz¹dku, wynikaj¹ca z samej natury cz³owieka,
który jest kobiet¹ lub mê¿czyzn¹ doprowadza tylko do eskalacji nieuzasadnionych ¿¹dañ i oczekiwañ, czêsto po prostu utopijnych. Na nic wiêc zdadz¹ siê
badania feministycznych badaczy, zbieraj¹cych dowody powiadczaj¹ce, ¿e
brakuje istotnych ró¿nic miêdzy kobietami i mê¿czyznami. Wszystkie bowiem
kultury, tak czy inaczej manifestuj¹ ow¹ ró¿noæ p³ci, przypisuj¹c kobiecie
i mê¿czynie inne role ¿yciowe, spo³eczne, inne rodzaje prac, odmienny sposób ubierania siê, a nawet odmienny jêzyk i formy ekspresji siebie. Te rozmaite
aspekty, uwydatniaj¹ce odmiennoci mêsko-damskie, by³y absolutnie akceptowalne. We wspó³czesnej postmodernistyczno-feministycznej wizji wiata, dychotomia mêski-¿eñski jest kwestionowana, a przynajmniej przestaje byæ ju¿
czym sta³ym. Na przyk³ad w Hiszpanii, wed³ug najnowszej ustawy z 2007 r.
o to¿samoci p³ciowej, mo¿na wybraæ sobie dowoln¹ p³eæ potwierdzon¹ stosownymi dokumentami urzêdowymi, bez koniecznoci przeprowadzania operacji zmieniaj¹cej p³eæ. Ten przyk³ad ukazuje jak dalece zasz³y zmiany
w wiadomoci spo³ecznej, poddanej skutecznej propagandzie feministycznej,
która korzystaj¹c z ogólnego postmodernistycznego klimatu jest w stanie przeforsowaæ najbardziej absurdalne pomys³y. Niestety, postmodernizm, który
przynosi, jak nigdy dot¹d, daleko posuniêty relatywizm etyczny, pluralizm,
nieakceptuj¹cy uniwersalnoci norm moralnych, tolerancjê, która jednak paradoksalnie nie toleruje naturalnego porz¹dku w wiecie i wreszcie skrajny sekularyzm, który odziera wybory moralne z ich religijnego odniesienia, triumfuje,
przynosz¹c wiele innych patologii spo³ecznych, okaleczaj¹cych naturê cz³owieka. Ich efektem jest choæby wojna czy te¿ walka p³ci, zapocz¹tkowana
przez feminizm, która mia³a doprowadziæ do zrównania p³ci, do rozszerzenia
praw kobiet, do zbawienia wiata przez kobiety3, a która spowodowa³a jednak
wiele negatywnych skutków, tak czy inaczej przez kobiety odczuwanych. Feminizm, jak zauwa¿aj¹ s³usznie jego oponenci, jest tylko wygodnym narzêdziem w rêkach postmodernistycznych propagatorów, którzy chc¹ dostosowaæ prawdê do swoich pogl¹dów, a tak¿e si³ politycznych, zmierzaj¹cych do
uzyskania pe³ni w³adzy nad wszystkimi dziedzinami aktywnoci ludzkiej. Niestety, przez dzia³anie kobiet, propaguj¹cych feministyczne spojrzenie na wiat,
straci³y same kobiety, którym wmówiono, ¿e ma³¿eñstwo i macierzyñstwo jest
ostatni¹ z rzeczy, w któr¹ chcia³yby siê anga¿owaæ. Jeli ju¿ jednak zdecyduj¹
siê na rolê ¿ony i matki, to nale¿y zadbaæ o to, aby nie pozostawa³y w domu
zbyt d³ugo. Ujawnia siê tu tak naprawdê ekonomiczne pod³o¿e walki z kobiet¹.
3 Teolog Mary Doly w ksi¹¿ce Gyn/Ecology. The Metaethics of Radical Feminism (Boston 1978)
g³osi, ¿e kobiety mog¹ uratowaæ gin¹c¹ planetê, ale nim to uczyni¹, musz¹ oczyciæ sferê umys³u, duszy
i cia³a z patriarchalnego systemu.
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Doskonale to opisuje M. Dziewiecki, który tak analizuje filozofiê wspó³czesnego feminizmu: Jednym z celów feminizmu ideologicznego jest przyzwyczajanie kobiet do pracy na dwóch etatach: w domu i w pracy zawodowej.
Celem drugim jest takie wyzwolenie kobiet, ¿eby ona sama pozwala³a siê
wykorzystywaæ jako towar, na przyk³ad w pornografii, prostytucji czy w reklamach. Celem trzecim jest walka z tymi kobietami, które chc¹ za³o¿yæ trwa³¹
i szczêliw¹ rodzinê. Na takiej rodzinie bowiem nie mo¿na ³atwo siê wzbogaciæ. Natomiast jeli kobieta popadnie w kryzys osobowociowy lub moralny, to
ca³a jej rodzina stanie siê ³atwym ³upem producentów alkoholu i narkotyków,
pornografii i prostytucji, tabletek antykoncepcyjnych i prezerwatyw, «us³ug»
aborcyjnych i orodków terapeutycznych4. Wspó³czesn¹ kobietê, w nowej
epoce ponowoczesnej, nale¿y wiêc zredukowaæ do roli biblijnej Ewy, która
zachêca drugiego cz³owieka do niepos³uszeñstwa, a wiêc do demoralizacji,
aksjologicznego nihilizmu oraz wewnêtrznego i zewnêtrznego odarcia z tego,
co stanowi o to¿samoci ka¿dego indywidualnego cz³owieka: kobiety i mê¿czyzny.
Zarysowany kontekst kulturowy, który przedstawia w³anie tak¹ zdeformowan¹ koncepcjê kobiety i kobiecoci nie jest jednak jedynym, jaki proponuje wspó³czesny wiat. Chrzecijañstwo bowiem ma w³asn¹ wizjê kobiety
wpisan¹ w wielowiekow¹ tradycjê, bior¹c¹ pod uwagê godnoæ, powo³anie
i specyficzne uzdolnienia kobiety. Jak stwierdzi³ papie¿ Pawe³ VI, w chrzecijañstwie, bardziej ni¿ w ka¿dej innej religii, kobieta posiada³a od pocz¹tku
specjalny status godnoci, którego liczne i wa¿ne aspekty ukazuje Nowy Testament [...]. Jest oczywiste, ¿e kobieta winna uczestniczyæ w ¿ywej i aktywnej strukturze chrzecijañstwa w taki sposób, by wydobyæ te jej mo¿liwoci,
które jeszcze nie zosta³y ukazane5. Inna wypowied Urzêdu Nauczycielskiego
Kocio³a wskazuje tak¿e na rolê, jak¹ Koció³ przypisuje kobiecie: Nadchodzi godzina, nadesz³a ju¿ godzina, w której powo³anie niewiasty realizuje siê
w pe³ni. Godzina, w której niewiasta swoim wp³ywem promieniuje na spo³eczeñstwo i uzyskuje w³adzê nigdy dot¹d nie posiadan¹. Dlatego te¿ w tej
chwili, kiedy ludzkoæ prze¿ywa tak ogromne przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mog¹ nieæ wielk¹ pomoc ludzkoci, aby nie upad³a6. W ten chrzecijañski obraz kobiety wpisuje siê spojrzenie kard. Józefa
Ratzingera, obecnie papie¿a Benedykta XVI, który wielokrotnie wypowiada³
siê na temat roli i miejsca kobiety w ¿yciu wspó³czesnym, twierdz¹c nawet, ¿e
4 Ks. M. Dziewiecki, Najpiêkniejsza historia mi³oci. Portret mê¿czyzny i kobiety XXI wieku,
Kraków 2005, s. 112113.
5 Pawe³ VI, Przemówienie do uczestniczek Krajowego Zjazdu W³oskiego Orodka Kobiet (CIF),
6 grudnia 1976, w: Insegnamenti di Paolo VI, XIV, Roma 1976, s. 1017.
6 Orêdzie Soboru do kobiet (8 grudnia 1965), w: Acta Apostolicae Sedis 58 (1966), s. 1314.
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kryzys moralnoci jest cile zwi¹zany z bardzo dzisiaj na terenie Kocio³a
aktualnym tematem: kobiety i jej roli7. Podkrela to w rozmowie z V. Messorim: To kobietê najbardziej dotkn¹ skutki chaosu wywo³anego powierzchownoci¹ kultury, bêd¹cej owocem myli i ideologii maskulinistycznych, które
³udz¹ kobietê has³ami wyzwolenia, a w rzeczywistoci dokonuj¹ g³êbokiego
spustoszenia w jej psychice8. Wspó³czesne propozycje prezentowane kobiecie to przede wszystkim rewolucja, emancypacja i wyzwolenie, upodobnienie siê do mê¿czyzny. Tymczasem, pyta retorycznie kardyna³, czy te oferty
przynios¹ kobiecie wiêksz¹ radoæ, wiêksz¹ równowagê, pe³niejsze ¿ycie, bogatsze od tego porzuconego, uznanego za prze¿ytek9. Czy postulaty przeprowadzenia rewolucji spo³eczno-kulturowej, maj¹cej na celu zapewnienie kobietom mo¿liwoci korzystania z orodków ca³odobowych opieki nad dzieæmi,
darmowych rodków antykoncepcyjnych, dostêpu do bezpiecznej i legalnej
aborcji, zap³odnienia bez bezporedniego udzia³u ojca (bo jak mówi¹ homoseksualici i austriackie feministki: Czy¿ Maryja potrzebowa³a mê¿czyzny,
aby zostaæ matk¹?), zmarginalizowania roli mê¿czyzny, czy te postulaty
w istocie bêd¹ rzeczywistymi komponentami dobrostanu i komfortu kobiet?
Czy próby przeciwstawienia sobie kobiety i mê¿czyzny przynios¹ pozytywne
skutki spo³eczne i kulturowe? Ratzinger, odpowiadaj¹c na te pytania wyranie
podkrela, ¿e cz³owiek jako byt, na tle spektrum ca³oci bytów, jest jeden.
Cz³owiek jest osob¹, w równej mierze jest ni¹ kobieta i mê¿czyzna, oboje
bowiem zostali stworzeni na obraz i podobieñstwa osobowego Boga: W opowiadaniu o ¿ebrze Adama wyra¿a siê najg³êbsze wzajemne odniesienie mê¿czyzny i kobiety; w tym wzajemnym skierowaniu siê ku sobie mo¿na dopiero
mówiæ o pe³ni cz³owieka10. Oboje zatem s¹ szczytem ca³ego porz¹dku stworzenia wiata widzialnego. Jest to podstawowa prawda antropologiczna, od
której nale¿y wyjæ w refleksji nad cz³owiekiem. Tê prawdê Ratzinger przeciwstawia dwóm b³êdnym teoriom, g³osz¹cym z jednej strony drastyczn¹ ró¿nicê miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, z drugiej za, równoæ obu p³ci. Ratzinger
stwierdza jednoznacznie: B³êdem jest teoria, która jednakowo traktuje obie
p³ci i g³osi, ¿e ró¿nica biologiczna nie ma wiêkszego znaczenia. W³anie ta
tendencja panuje w dzisiejszych czasach. Przechodz¹ mnie ciarki, gdy patrzê,
jak próbuje siê z kobiet zrobiæ ¿o³nierzy, jak kobiety, które by³y przecie¿
stra¿niczkami pokoju, które by³y przeciwwag¹ awanturniczoci i wojowniczoci mê¿czyzn, goni¹ z karabinami maszynowymi i pokazuj¹, ¿e potrafi¹ byæ
7

J. Ratzinger, Raport o stanie wiary. Z ks. Kardyna³em Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, t³um. Z. Oryszyn, ks. J. Chrapek, Kraków, WarszawaStruga, 1986, s. 79.
8 Ibidem.
9 Por. ibidem, s. 83.
10 Kard. J. Ratzinger, S³u¿yæ prawdzie. Myli na ka¿dy dzieñ, t³um. ks. A. Warkotsch, Wroc³aw
2001, s. 46.
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tak samo wojownicze. Albo, ¿e maj¹ «prawo» pracowaæ na ciê¿arówce czy
w kopalni  w imiê równoci narzucamy im wszystko, czego nie powinnimy
im oferowaæ w³anie z szacunku dla ich wielkoci, dla ich innoci, dla ich
szczególnej godnoci. W moim przekonaniu jest to manichejska ideologia,
któr¹ cechuje wrogi stosunek do cia³a11. Owa ideologia, ten rodzaj egalitaryzmu czy te¿ maskulinizacji kobiety nie wywy¿sza jej, wrêcz przeciwnie, twierdzi kardyna³, ci¹ga j¹ w dó³. Ideologia równoci ma wyranie w pogardzie
cia³o ludzkie, które jest tak¿e wa¿nym elementem bycia cz³owieka, jego integralnoci i to¿samoci. Tymczasem postulaty wyzwolenia siêgnê³y dalej:
nale¿y wyzwoliæ siê tak¿e z praw natury. To nie przypadek, ¿e walcz¹c
o «wyzwolenie» próbowano tak¿e uciec od «zniewolenia przez naturê», ¿¹daj¹c prawa do wyboru bycia albo mê¿czyzn¹, albo kobiet¹  wed³ug upodobania  za pomoc¹ np. zabiegu chirurgicznego. Pragnie siê, aby to ¿¹danie uzna³o
pañstwo i dokonuj¹c spisu ludnoci bra³o pod uwagê autonomiczn¹ wolê jednostki. I nie przypadkiem pañstwo przychyli³o siê natychmiast do tych wymagañ, zezwalaj¹c na «zmianê p³ci», chocia¿ zmiana ta nie siêga genetycznej
konstytucji zainteresowanej osoby, a jest tylko zabiegiem zewnêtrznym, nie
rozwi¹zuj¹cym g³êbszego problemu, a wiêc fikcj¹12. Zatem nietykalna równoæ miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ nie tylko nie wyklucza, lecz wymaga rozró¿nienia p³ci, podkrelenia ró¿nic, tak¿e biologicznych, bo czy¿ kobieta mo¿e
odnaleæ siê kiedy jej w³aciwa rola zawarta w biologii zosta³a zanegowana,
a nawet omieszona? Kiedy jej wspania³a zdolnoæ obdarzania mi³oci¹, pociech¹, ciep³em, solidarnoci¹ zosta³a zast¹piona mentalnoci¹ ekonomiczn¹,
zwi¹zkowo-zawodow¹? Kiedy wszystko, co by³o w³aciwe jej jako kobiecie
w³anie, zosta³o odrzucone i zdewaluowane?13
Ratzinger zaznacza jednak, ¿e równie b³êdna i nieakceptowalna jest teoria przesadnie akcentuj¹ca ów dualizm p³ci. Skutkiem tej ideologii postrzegano kobiety jako ni¿sze istoty, które maj¹ sprz¹taæ i gotowaæ, gdy panowie
stworzenia prowadz¹ swe debaty, wojuj¹ i czuj¹ siê kast¹, która sprawuje
wy¿sze obowi¹zki. Kobieta zaczê³a siê jawiæ jako twór czysto cielesny, zamkniêty na sprawy ducha, nietwórczy i tak dalej. Tym sposobem ideologia ró¿nicy przerodzi³a siê w system kastowy. Ca³a ta koncepcja nie dostrzega, ¿e
stworzenie, które jest czym jedynym w swym rodzaju, poród zró¿nicowania
zak³ada jednoæ i komplementarnoæ14. Tymczasem to b³êdne widzenie kobiety jako bytu ni¿szego, zaznacza Ratzinger, zostaje zmienione przez samego
11 J. Ratzinger, Bóg i wiat. Wiara i ¿ycie w dzisiejszych czasach. Z kardyna³em Josephem
Ratizngerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, prze³. G. Sowiñski, Kraków 2005, s. 7576.
12 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, s. 81.
13 Ibidem, s. 87.
14 J. Ratzinger, Bóg i wiat, s. 76.
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Chrystusa. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e zgodnie z ówczesnymi zwyczajami kobiety
uwa¿ano za drugorzêdne istoty, mo¿na powiedzieæ, ¿e Jezus dokona³ czego
w rodzaju emancypacji kobiet. W nastêpstwie swej pozycji kobiety nale¿a³y
do owej kategorii maluczkich, których Bóg zapewnia o swej mi³oci i przychylnoci15 . Tak wiêc kobieta i mê¿czyzna mimo ró¿nic i zarazem podobieñstw s¹ pod wzglêdem ontycznym jedn¹ istot¹  cz³owiekiem i maj¹ jedn¹
godnoæ, s¹ wiêc w tym aspekcie równi. Teksty biblijne daj¹ ju¿ wystarczaj¹ce
podstawy do stwierdzenia równoci kobiety i mê¿czyzny pod wzglêdem cz³owieczeñstwa. Ich status ontyczny pozostaje bez zmian bez wzglêdu na p³eæ.
Istniej¹ jednak wzglêdem siebie jak po³ówki, poszukuj¹ce siebie, gdy¿ s¹ dla
siebie stworzeni: mê¿czyzna dla niewiasty, niewiasta dla mê¿czyzny. Bez siebie nie byliby ca³oci¹. Potwierdzenie tego stanu odnajdujemy w licie apostolskim Jana Paw³a II Mulieris dignitatem, napisanego z okazji Roku Maryjnego o Godnoci i Powo³aniu Kobiety: Na zasadzie wzajemnego bycia «dla»
drugiego, w miêdzyludzkiej «komunii» osób rozwija siê w tych dziejach zamierzona przez Stwórcê integracja w samym cz³owieczeñstwie tego, co «mêskie» i tego, co «kobiece»16. Cz³owiek bowiem nie zosta³ stworzony jako
istota powo³ana do samotnoci, lecz do komunii z drugim, do bycia dla.
Samotnoæ, do której nie mo¿e przedostaæ siê mi³oæ, to piek³o17. Czy jak
pisa³ B. Pascal: Cz³owiek samotny jest czym niedoskona³ym; musi znaleæ
drugiego, aby byæ szczêliwym18. Jednak¿e osamotnienia nie eliminuje siê
poprzez bycie-z-drugimi, lecz przede wszystkim w³anie przez bycie-dla-drugich, które w relacji kobietamê¿czyzna wyra¿a siê poprzez mi³oæ, znajduj¹c¹
swe wype³nienie w sakramencie ma³¿eñstwa. Mi³oæ w ujêciu Ratzingera ³¹czy wszystkie w³adze cz³owieka w jedn¹ ca³oæ: rozum, wola, uczucia,
wszystkie mo¿liwe potencjalnoci cz³owieka anga¿uj¹ siê w jeden akt  akt
mi³oci, który nie jest tylko faktem danym raz na zawsze, lecz procesem
ci¹g³ym. Mi³oæ nigdy nie jest skoñczona i spe³niona; mi³oæ zmienia siê
wraz z biegiem ¿ycia, dojrzewa i w³anie dlatego pozostaje wierna samej
sobie. Idem velle atque idem nolle  chcieæ tego samego, nie chcieæ tego
samego, to w³anie staro¿ytni uznali za prawdziw¹ treæ mi³oci: staæ siê podobnym jeden do drugiego, co prowadzi do wspólnoty pragnieñ i myli19.
Taka mi³oæ jest wiêc fundamentem jednoci i pewnoci osób, tworz¹cych tê
niezwyk³¹ osobow¹ komuniê. W takiej mi³oci wreszcie zawiera siê podstawowa afirmacja kobiety jako osoby, afirmacja, dziêki której kobieca osobo15
16
17
18
19

Ibidem, s. 229.
MD 7.
J. Ratzinger, Wprowadzenie do chrzecijañstwa, t³um. Z. W³odkowa, Kraków 1970, s. 247.
B. Pascal, Rozprawy i listy, prze³. T. Boy-¯eleñski, Warszawa 1962, s. 326.
DCE 17.
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woæ mo¿e siê w pe³ni rozwijaæ i ubogacaæ20. Kobieta w wietle mi³oci staje
w prawdzie, gdy¿, jak mówi kard. Ratzinger: [...] mi³oæ jest treci¹ bytu,
mi³oæ jest prawd¹21. Mi³oci jako takiej nie mo¿na wiêc zredukowaæ do
swoistego sentymentalizmu, do sfery emocji, które przemijaj¹, do romantycznej nuty22, gdy¿ mi³oæ oznacza wymagania, które nie pozostawiaj¹ mnie
niewzruszonym. Nie mogê siê kurczowo trzymaæ siebie, muszê siebie wci¹¿
traciæ, bêd¹c og³adzany, raniony. [...] mi³oæ zadaje mi rany, by wydobyæ ze
mnie moje wy¿sze mo¿liwoci. [...] Mi³oæ musimy widzieæ jako pasjê. Gdy
oboje s¹ gotowi nieæ pasjê i wci¹¿ na nowo siebie wzajem przyjmowaæ, mo¿e
dojrzeæ partnerstwo, które bêdzie trwaæ ca³e ¿ycie23. Takie partnerstwo jest
wiêc fundamentem budowania jednoci ma³¿eñskiej: m¹¿ i ¿ona stanowi¹
jedn¹ ca³oæ. Maj¹ swoje dary, które powinni rozwijaæ, by mog³a siê ukazaæ
i dojrzeæ ca³a pe³nia ludzkiego bytu24. Mi³oæ ma³¿eñska staje siê wiêc przede
wszystkim g³êbok¹ trosk¹ o drugiego, pomoc¹ i pos³ug¹ niesion¹ sobie wzajemnie; staje siê darem, który nie pozbawia cz³owieka jego cz³owieczeñstwa,
lecz przywraca go sobie25. Mi³oæ zatem ju¿ nie szuka swego, nie szuka
samej siebie, nie szuka zanurzenia w upojeniu szczêciem, lecz poszukuje
dobra ukochanej osoby, bêd¹c aktem zasadniczej aprobaty dla drugiego26.
Mi³oæ staje siê wyrzeczeniem, ofiar¹, gotowoci¹ do powiêceñ27. Obejmuje
wiêc ca³oæ egzystencji cz³owieka w ka¿dym wymiarze i w ka¿dym czasie,
jest na zawsze i na wy³¹cznoæ, gdy¿ mi³oæ jest t¹ rzeczywistoci¹, która
zmierza ku wiecznoci. Dlatego wspó³bycie mê¿czyzny i kobiety siêga sfery
religii, sfery sacrum, sfery odpowiedzialnoci wobec Boga. Potrzebuje odpowiedzialnoci wobec Boga  i w³anie dziêki sakramentowi ma³¿eñstwa
wszystko to uzyskuje w³aciwe, g³êbokie zakorzenienie i ugruntowanie28. Benedykt XVI w odniesieniu do tak widzianej mi³oci ma³¿eñskiej pisze: Tak,
mi³oæ jest «ekstaz¹», ale ekstaz¹ nie w sensie chwili upojenia, lecz ekstaz¹
jako droga, trwa³e wychodzenie z «ja» zamkniêtego w samym sobie w kierunku wyzwolenia «ja» w darze z siebie i w³anie w kierunku ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga29. Ten rys mi³oci kobiety
20

MD 24.
J. Ratzinger, Chrystus i jego Koció³, prze³. W. Szymona, Kraków 2005, s. 194.
22 W procesie spotkania pokazuje siê równie¿ wyranie, ¿e mi³oæ nie jest tylko uczuciem.
Uczucia przychodz¹ i odchodz¹. Uczucie mo¿e byæ cudown¹ iskr¹ rozniecaj¹c¹, lecz nie jest pe³ni¹
mi³oci. DCE 17.
23 J. Ratzinger, Bóg i wiat, s. 77.
24 Ibidem.
25 J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, t³um. ks. J. Merecki, Kraków 2004, s. 173.
26 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Patrzeæ na Chrystusa, t³um. J. Merecki, Kraków 2005, s. 81.
27 Por. DCE 6.
28 J. Ratzinger, Bóg i wiat, s. 391.
29 Por. DCE 6.
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i mê¿czyzny sprawia, ¿e ma³¿eñstwo przestaje byæ spraw¹ tylko prywatn¹,
zw³aszcza, gdy na wiat przychodzi potomstwo, ale staje siê wrêcz instytucj¹, maj¹c¹ spo³eczno-publiczny charakter. Od ma³¿eñstwa bowiem zale¿y
podstawowa forma, jak¹ przyjmuje spo³eczeñstwo. St¹d ma³¿eñstwo mo¿e byæ
ukonstytuowane tylko przez zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny. Wspó³bycie mê¿czyzny, kobiety i ich dzieci jest czym wiêtym30. Nie jest to tylko umowa,
ale definitywna odpowiedzialnoæ, przekazanie mojego ja twojemu ty,
zwi¹zek, który niczego dla siebie nie rezerwuje. W innym miejscu Ratzinger
w odniesieniu do ma³¿eñstwa, zw³aszcza w kontekcie wspó³czesnej deprecjacji tego rodzaju zwi¹zku, jak¿e s³usznie stwierdza: Ma³¿eñstwo monogamiczne jest podstawow¹ form¹, porz¹dkuj¹c¹ relacje miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹,
a jednoczenie jest komórk¹ spo³eczeñstwa i edukacji, ukszta³towan¹ przez
wiarê biblijn¹. Ma³¿eñstwo nada³o Europie, zarówno na Zachodzie, jak i na
Wschodzie, wyj¹tkowy rys i szczególne cz³owieczeñstwo. [...] Europa nie by³aby Europ¹, gdyby ta podstawowa komórka straci³a na wa¿noci czy w istotny sposób uleg³a zmianie. Wszyscy wiemy jak bardzo w obecnych czasach
zagro¿one jest ma³¿eñstwo i rodzina przez coraz to ³atwiejsze formy rozwodów. [...] Czeka nas rozpad obrazu cz³owieka, a jego nastêpstwa mog¹ byæ
tylko krañcowo smutne31.
Inna wa¿na kwestia, która pojawia siê w odniesieniu do kobiet, a która
jest dla wielu chrzecijan poruszaj¹ca i interesuj¹ca, to problem ordynacji
kobiet. Ratzinger w tym kontekcie zaznacza, ¿e choæ kobiety w Kociele
maj¹ swoj¹ wa¿n¹ pozycjê, gdy¿ to w³anie Jezus budzi charyzmat kobiet32,
jednak¿e jego stanowisko w tym aspekcie jest jednoznaczne: Urz¹d Nauczycielski w nieomylny sposób wyrazi³ absolutne nie dla wywiêcania kobiet
i to stanowisko pozostanie niezmienne. Ratzinger w swej argumentacji, jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przede wszystkim odwo³uje siê do
tradycji, której potwierdzenie znajduje w dokumencie Lumen gentium33: jeli
w odniesieniu do jakiego zagadnienia wszyscy biskupi przez d³ugi okres czasu w swym nauczaniu i dzia³aniu s¹ jednomylni, to ich nauka jest nieomylna
i stanowi przejaw wiêzi, której oni sami nie stworzyli34. Moc obowi¹zywalnoci tego stanowiska przyjmuje siê na gruncie ci¹g³oci tradycji35. Tradycja ta
30

J. Ratzinger, Bóg i wiat, s. 392.
J. Ratzinger, Serce Europy. Artyku³ na temat ksi¹¿ki Values in Times of Upheaval, Süddeutsche Zeitung 2005, z 13 IV, za: R. Moynihan, Niech janieje wiat³o Bo¿e. Duchowa wizja Ojca
wiêtego Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 146. Tekst ten mo¿na odnaleæ równie¿ w: J. Ratzinger,
Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005, s. 30.
32 J. Ratzinger, Bóg i wiat, s. 229.
33 KK 25.
34 MD 26.
35 Por. kard. J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrzecijañstwo i Koció³ katolicki na prze³omie tysi¹cleci.
Z Kardyna³em rozmawia Peter Seewald, przek³. G. Sowiñski, Kraków 1997, s. 180181.
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za oparta jest na faktach. Chrystus powo³a³ do grona Dwunastu tylko mê¿czyzn i uczyni³ to w sposób wolny i suwerenny. Ten wybór nie by³ wiêc
wyborem zdeterminowanym panuj¹cym ustawodawstwem czy te¿ dostosowanym do mentalnoci tamtych czasów, jak twierdz¹ zwolennicy wiêcenia kobiet, gdy¿ Chrystus drogi Bo¿ej w prawdzie naucza [...] i nie ogl¹da siê na
osobê ludzk¹ (por. Mt 22, 16). Sam wiêc Chrystus wi¹¿e jednoznacznie zarówno Eucharystiê, jak odpuszczanie grzechów z mê¿czyznami. Kap³añstwo
pozostawia wy³¹cznie mê¿czyznom. Chrzecijanie intuicyjnie pojêli, ¿e nie
jest to kwestia drugorzêdna. Bowiem obrona Pisma wiêtego (ani Nowy Testament, ani Stary Testament nie znaj¹ kobiet-kap³anek) oznacza w rzeczywistoci obronê osoby ludzkiej36. Koció³ zarówno katolicki i prawos³awny, nie
pozwalaj¹c na ordynacjê kobiet, w rzeczywistoci broni mê¿czyzn, jak i kobiety w ich integralnoci, w ich rozró¿nieniu, w zredukowaniu ich do prostych
funkcji lub sprawowanych ról. Mê¿czyzna i kobieta s¹ powo³ani do ró¿nych
wprawdzie, ale na równi godnych zadañ. Zatem respektowanie biologii jest
znakiem respektu wobec Boga i ochron¹ Jego stworzenia37. Warto jednak pamiêtaæ te¿ o tym, ¿e jeli Chrystus, ustanawiaj¹c Eucharystiê, zwi¹za³ j¹ tak
wyranie z kap³añsk¹ pos³ug¹ Aposto³ów, to mamy prawo ¿ywiæ przekonanie,
¿e chcia³ w ten sposób wyraziæ zamierzon¹ przez Boga relacjê pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, pomiêdzy tym, co «kobiece» a tym, co «mêskie», zarówno
w tajemnicy Stworzenia, jak i Odkupienia38.
Kobiety jednak w ca³ej historii Kocio³a pe³ni³y wa¿n¹ rolê i na trwa³e
zapisa³y siê w dziejach chrzecijañstwa39. Ratzinger przypomina choæby dwie
niewiasty z Betanii, których przyk³ad pokazuje, jak konstytutywnie kobiety
przynale¿¹ do Kocio³a jako jeden z ¿ywych filarów jego gmachu40. Do swej
argumentacji dok³ada tak¿e analizê, któr¹ w kwestii ordynacji kobiet przedstawi³a jedna z niemieckich feministek katolickich  teolog E. Schüssler-Fiorenza,
pocz¹tkowa sama zaanga¿owana w kampaniê na rzecz ordynacji kobiet.
W konfrontacji z dowiadczeniami kobiet wywiêconych w Kociele anglikañskim stwierdzi³a, ¿e d¹¿enie do wiêcenia kobiet jest chybione, gdy¿ prowadzi
do kolejnej formy podporz¹dkowania siê, do dominacji ze strony wywiêco36

J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, s. 80.
Por. ibidem, s. 83.
38 MD 26.
39 Mo¿na wspomnieæ choæby takie kobiety na trwa³e wpisane w dzieje Kocio³a, jak: Monika,
Makryna, Olga z Kijowa, Zdzis³awa z Moraw, Matylda Toskañska, Teresa z Awila, Jadwiga l¹ska,
Jadwiga Wawelska, El¿bieta z Turyngii, Brygida Szwedzka, Joanna dArc, Juliana z Norwich, Ró¿a
z Limy, Teresa z Lisieux, El¿bieta Seton, Maria Ward, Edyta Stein, Teresa z Kalkuty etc.
40 J. Ratzinger, Bóg i wiat, s. 229. Ponadto w pismach apostolskich spotykamy tak¿e takie
kobiety, jak: Febe, diakonisa Kocio³a w Kenchrach (por. Rz 16, 1), Pryska z mê¿em Akwil¹ (por. Rz
16, 3; Tm 4, 19), Ewodia i Syntycha (por. Flp 4, 2), Maria, Tryfena, Tryfoza, Persyda (por. Rz 16, 6.12).
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nych mê¿czyzn (a dominacjê i wszelkie jej przejawy kobiety chcia³yby zlikwidowaæ). Ordynacja jest bowiem podporz¹dkowaniem: ordination is subordination. Wejæ bowiem w ordo, to wejæ w sytuacjê przyporz¹dkowania i podporz¹dkowania, a celem feministek nie jest wchodzenie w kolejne ordo, subordo
czy w subordination, lecz przezwyciê¿enie samego tego zjawiska, czyli zniesienie ordynacji w ogóle, po to, by Koció³ sta³ siê spo³ecznoci¹ równych,
w którym przywództwo bêdzie istnieæ rotacyjnie41. Pomijaj¹c zasadnoæ tego
rodzaju postulatów, zw³aszcza w kontekcie kap³añstwa, bêd¹cego sakramentem, argument ten, wydaje siê jest na tyle mocny, ¿e z pewnoci¹ mo¿e zachêciæ do ponownej refleksji zwolenników czy te¿ zwolenniczki wywiêcania
kobiet.
W wizji kobiety kard. Ratzingera nie mo¿na pomin¹æ roli, jak¹ przypisuje
Maryi w kszta³towaniu modelu autentycznej kobiecoci; Maryi, która jest
hymnem na czeæ Boga, zwierciad³em hojnej ³aski, któr¹ On okaza³ cz³owiekowi42. Maryja bowiem jako Niewiasta zapowiedziana przez Protoewangeliê winna staæ wzorem dla ka¿dej chrzecijañskiej kobiety. Ewa  kobieta
wyzwolona, która zachêca do niepos³uszeñstwa, umiera, a rodzi siê nowa
Ewa-Maryja-kobieta, która mówi swoje fiat w odniesieniu do wszystkiego,
czym Bóg j¹ obdarza. Czy kobieta wspó³czesna, nowoczesna, która d¹¿y do
zerwania wszystkich wiêzów, kobieta wyzwolona z pêt pos³uszeñstwa prawu
moralnemu, rajska Ewa mo¿e i powinna ulec metanoi i upodabniaæ siê do
Maryi  nowej Ewy? Czy Maryja  Kobieta, któr¹ wszystkie pokolenia zw¹
b³ogos³awion¹ przez zwi¹zek ze swoim Synem i która jest znakiem sprzeciwu
wobec wiata, a jednoczenie znakiem nadziei, Kobieta, która poczê³a z ducha,
zanim poczê³a fizycznie, Kobieta, która przyjê³a S³owo Bo¿e, Kobieta, która
zosta³a dog³êbnie i nieodwo³alnie wprowadzona w tajemnicê Kocio³a, Kobieta, która sprawuje duchowe macierzyñstwo w stosunku do wszystkich ludów,
Kobieta, która stanowi figurê, antycypacjê mêstwa wszystkich kobiet w ci¹gu
stuleci, które przyczyniaj¹ siê do zrodzenia Chrystusa w ka¿dym pokoleniu43,
czy ta Kobieta mo¿e staæ dzi znakiem kobiecoci, godnoci ludzkiej i mi³oci? Kard. Ratzinger odpowiada: Maryja nie tylko jest takim wzorem, wiêcej
 Jej osoba jest wrêcz ratunkiem w meandrach codziennego ¿ycia. Wobec
kryzysu koncepcji Kocio³a, kryzysu moralnoci, kryzysu, który dotkn¹³ kobiety, potrzebny jest ratunek, który wykaza³ konkretnie sw¹ skutecznoæ przez
wszystkie wieki trwania chrzecijañstwa. Jego cudownoæ zosta³a dzisiaj nieco
zapomniana przez katolików, a jest nam bardziej ni¿ kiedykolwiek potrzebna.
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Zob. ca³ociowy wywód kardyna³a na ten temat: J. Ratzinger, Sól ziemi, s. 181182.
A. Nicholas, Myl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myli teologicznej Josepha Ratzingera,
t³um. D. Chabrajska, Kraków 2005, s. 267.
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Ratunek ten nosi imiê: Maryja. Wydaje mi siê, ¿e przywrócenie Matce Bo¿ej
nale¿nego jej miejsca jest istotne dla zachowania równowagi wiary, zw³aszcza
w dzisiejszym Kociele44. Ratzinger dopowiada: Zauwa¿ono, ¿e ca³kowite
wykrelenie ¿eñskiego pierwiastka z chrzecijañskiego przes³ania oznacza
równie¿ antropologiczne zubo¿enie. Zarówno z teologicznego, jak i antropologicznego punktu widzenia jest bardzo wa¿ne, by w centrum chrzecijañstwa
sta³a kobieta. Dziêki Maryi i wiêtym niewiastom pierwiastek ¿eñski wspó³konstytuuje trzon religii chrzecijañskiej. [...] Matka i dziewica stanowi istotny
sk³adnik chrzecijañskiego wizerunku cz³owieka45. Te s³owa, mocno podkrelaj¹ce godnoæ i wielkoæ kobiety, wiadcz¹ dobitnie, ¿e kobieta upodobniaj¹ca siê w swym cz³owieczeñstwie i zarazem kobiecoci do Maryi sytuuje siê
wysoko w porz¹dku Kocio³a i wiata. Wskazuje bowiem na uniwersalne
powo³anie i na moraln¹ si³ê, która czyni kobietê dzieln¹, wra¿liw¹ na ka¿dego cz³owieka. W tym w³anie ujawnia siê geniusz kobiety, ¿e potrafi byæ
bezinteresownym darem z siebie, tak¿e w wymiarze macierzyñstwa i oddania siebie mê¿czynie, gdy¿ otrzyma³am mê¿czyznê od Pana (Rdz 4, 1).
Zatem kobieta, wpisuj¹c siê w ów paradygmat biblijnej Niewiasty znanej
z Protoewangelii, poprzez naladowanie Ewy-Maryi, odkrywa prawdziw¹
godnoæ kobiety, kobiecego cz³owieczeñstwa46, bowiem Maryja nieustannie
rzuca wiat³o na zadania wyznaczone przez Stwórcê ka¿dej kobiecie (a wiêc
kobiecie naszych czasów, tak bardzo zagra¿aj¹cych samej istocie kobiecoci).
Jej Dziewictwo i Jej Macierzyñstwo zakorzenia misterium kobiety w najwy¿sze przeznaczenie, od którego nie mo¿e byæ uwolniona. [...] Jest wcieleniem
odwagi i pos³uszeñstwa (teraz i zawsze), jest przyk³adem, na który ka¿dy
chrzecijanin  mê¿czyzna, kobieta  mo¿e i powinien patrzeæ47.

DIE NEUE EVA DER NEUEN ÄRA. DIE SICHT DER FRAU
BEI JOSEPH RATZINGER AUF DEM HINTERGRUND
DES POSTMODERNISMUS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die gegenwärtige Epoche, die als postmodern bezeichnet wird, schlägt im Rahmen eines
ihrer Strömungen, des Feminismus, eine neue Vision der Frau vor. Es ist die Vision einer emanzipierten, modernen, von der männlichen Dominanz befreiten Frau. Eine Frau, welche gleiche
44

J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, s. 9293.
J. Ratzinger, Bóg i wiat, s. 277.
46 W tym kontekcie jak¿e prawdziwe jest stwierdzenie: Il neo-femminismo non sarà mai veramente nuovo movimento per la promozione della, se non ci sarà una nova concezione della donna col
ricupero della nova Eva. Essere donna. Studi sulla lettera apostolica Mulieris dignitatem di Giovanni
Paolo II, a cura di M. Toso, Torino 1989, s. 159.
47 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, s. 92.
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Rechte beansprucht, muss sich aus allen sie einengenden Verbindungen lösen, wie Ehe, Mutterschaft, Sorge um das Haus und sogar die natürliche Prokreation (gemäß der feministischen Logik
brauchte Maria keinen Mann, um Mutter zu werden). Eine ganz andere Sicht der Frau vertritt
Kard. J. Ratzinger. Sie fügt sich in das christliche Konzept der Frau ein, die, auf der Ebene des
Menschseins, die undiskutable Gleichheit zwischen Mann und Frau proklamiert. Ratzinger betont,
dass Frauen immer eine wichtige Rolle in der Welt, aber auch in der Kirche gespielt haben. Sie
haben die Kirche mitgestaltet, wenngleich sie zum Priestertum nicht zugelassen wurden. Die
Weigerung der Frauenordination darf nicht als ein Akt der Diskriminierung seitens der Kirche
missverstanden werden, sondern geht auf die souveräne Entscheidung Jesu zurück, der zum Kreis
der Zwölf nur Männer berufen hat. Die Tradition bestätigt diese Entscheidung. Trotzdem hat die
Frau wichtige Aufgaben zu erfüllen. Das Vorbild des Frauseins findet sich in Maria  der neuen
Eva. Ihr Fiat ist ein Beispiel der Annahme des göttlichen Willens in jedem Aspekt des Lebens
einer Frau.
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Die Anfänge
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg bilden der Rechtsanwalt Dr.
Herbert Wallbrecher (1922–1997) und seine Frau Traudl Wallbrecher (geb. 1923)
zusammen mit befreundeten Priestern und einer Gruppe junger Katholiken die
Konstellation des Anfangs der Katholischen Integrierten Gemeinde. Bereits
1967 kommt der junge Theologieprofessor Joseph Ratzinger damit in
Berührung, denn er erhält eine gedruckte Kurzinformation für die Besucher
ihrer regelmäßigen Gottesdienste in München. Prof. Ratzinger lässt der Gemeinde mitteilen, dass diese Schrift ihn sehr beeindruckt hat. Was steht dort zu
lesen?
„Wir verstehen uns als eine neuartige Gruppe innerhalb der Kirche und
halten selbstverständlich Verbindung mit unserem Bischof. Aus der nie alternden Kraft der Kirche sind in allen Jahrhunderten unerwartet neue Gemeinschaften nicht durch das Amt, sondern spontan entstanden, von denen jede jeweils
eine wesentliche Grundeinsicht des Glaubens wieder entdeckte. Die exemplarische Verwirklichung dieser Einsichten in den Gemeinschaften führte der Gesamtkirche neue Impulse zu, durch die sie die Herausforderung Gottes an die
jeweilige Zeit sichtbar machen konnte. Bei unserem Experiment geht es um
die Wiederentdeckung der neutestamentlichen Botschaft und um deren Verwirklichung in der Wiederherstellung der Gemeinde im Sinne des Ursprungs.
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Unsere Gemeinde setzt sich zusammen aus Menschen jeden Alters, aus
Männern und Frauen, Verheirateten und Unverheirateten, aus Menschen der
verschiedensten Bildungsstufen, jeden Milieus, aus Gesunden und Kranken.
Unser Gemeindezentrum in München befindet sich in der Herzog-Heinrich-Straße 18. Dort haben wir Versammlungs- und Vortragsräume mit entsprechenden Nebenräumen, ein theologisches Institut und eine theologische Bibliothek, einen Verlag und eine Druckerei, einen Kindergarten und eine Kindertagesstätte”.
Am 1. Juni 1968 bedankt sich Prof. Ratzinger mit einer Grußkarte bei Dr.
Herbert Wallbrecher für die Übersendung des Gemeinde-Jahrbuches 1966/67
und schreibt zum Schluss: „Für Ihre Arbeit zum Aufbau der Kirche in der
Gemeinde gelten Ihnen meine besten Wünsche”. Ab April 1969 bekommt
Prof. Ratzinger in Regensburg die fortlaufend erscheinenden Hefte „Die Integrierte Gemeinde” – sie geben der Gemeinde ihren Namen – zugesandt. Darin
trifft er schon bald auf einige seiner eigenen Gedanken, denn seine ganz aus
der Tradition schöpfende und sich zugleich mit den Fragen der Zeit auseinander setzende kirchliche Theologie wird für die junge Integrierte Gemeinde zu
einer wichtigen Orientierungshilfe.
Die innere Nähe führt bald auch zu einem persönlichen Kontakt. 1974
besuchen drei Theologen aus der Integrierten Gemeinde Prof. Ratzinger in
Regensburg. Zu ihrer Überraschung zeigt er ihnen dabei einen Stoß der Hefte
„Die Integrierte Gemeinde” in seinem Universitätszimmer. Bei diesem Gespräch gibt Prof. Ratzinger seine Einwilligung, dass sich der Gemeindetheologe Dr. Ludwig Weimer bei ihm an der Universität Regensburg habilitieren
kann. Später einmal wird Kardinal Ratzinger im Blick auf die zentrale Bedeutung Dr. Weimers für die Theologie der Integrierten Gemeinde scherzend bemerken: „So bin ich also der Lehrer des Lehrers der Gemeinde!”.
Damit beginnt ein Weg, der bald danach zum ersten Besuch Prof. Ratzingers bei der Integrierten Gemeinde führt: Am 16. Oktober 1976 nimmt er sich
einen ganzen Tag Zeit, um die Gemeinde in München zu besuchen und sich
dabei vieles erklären und zeigen zu lassen. Zum Abschluss des Tages feiert er
mit der Gemeinde einen Gottesdienst. In der Predigt legt er das an diesem Tag
vorgesehene Evangelium vom Wort Jesu an die Zebedäussöhne aus („Könnt ihr
den Becher trinken, den ich trinke?”) und sagt in diesem Zusammenhang: „Es
wird uns gesagt, die Sache mit Jesus Christus, die ist nicht irgendeine Spielerei.
Ihm sich anschließen heißt in diese seine Lebensbedingung mit eintreten, ihm
sich anschließen heißt seinen Becher trinken, den Essig der Menschheit annehmen, an seinem Verwerfungsgeschick beteiligt sein. Das ist der große Ernst,
der hier auftritt. Christsein ist nicht bloß Verein, Gemütlichkeit, irgend sonst
etwas. Christsein reicht in diese Tiefe von Leben und Sterben”.
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Diese Worte geben genau wieder, wie auch die Gemeinde ihren Auftrag
sieht. Zugleich weiß die Gemeinde, dass sie ihren Weg nur weiter gehen kann,
wenn der Münchener Bischof – der Bischofsstuhl war zu diesem Zeitpunkt
vakant – diese ihre kirchliche Berufung verstehen und mittragen kann. Der
Zusammenklang mit der Person und den Worten Prof. Ratzingers erscheint
somit als eine Fügung, die nicht menschengemacht ist.
Der erste Besuch Prof. Ratzingers hat zur Folge, dass er von nun an
regelmäßig in Form von Nachrichten, Briefen und theologischen Überlegungen über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde informiert wird. Traudl
Wallbrecher übernimmt diese Aufgabe und Prof. Ratzinger bedankt sich dafür
in zahlreichen Grußkarten und Briefen. Damit beginnt im Herbst 1976 eine
Wegbegleitung, die über 30 Jahre hin bis in das Pontifikat Papst Benedikts
XVI. hineinreichen wird.
Ein Bischof und eine Gemeinde
Die Ernennung Prof. Joseph Ratzingers zum Erzbischof von München
und Freising im März 1977 löst in der Gemeinde große Freude aus. Zu diesem
Zeitpunkt sind Mitglieder der Integrierten Gemeinde dabei, gemeinsam ein
Gymnasium in München zu eröffnen. Angesichts der zahlreichen Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden sind, kommt der designierte Erzbischof Joseph
Ratzinger der Gemeinde umgehend zu Hilfe, indem er sich bereit erklärt, im
Schulprospekt des entstehenden Günter-Stöhr-Gymnasiums als „Freund der
Integrierten Gemeinde“ genannt zu werden. Dieses sein bischöfliches Wohlwollen wird seither wie ein schützender Segen über dieser Schule sowie über
vielen weiteren Initiativen von Gemeindemitgliedern ruhen.
Bald nach seiner Bischofsweihe und der kurz danach erfolgten Kardinalsernennung im Mai 1977 nimmt sich Kardinal Ratzinger der Frage nach der
kirchlichen Anerkennung der Integrierten Gemeinde an. Es ist ihm wichtig, der
Gemeinde eine konkrete rechtliche Gestalt in der Kirche zu geben und sie
damit auch in eine fassbare kirchliche Verantwortung zu binden. Sein entscheidendes Leitwort in diesem Zusammenhang heißt: „Die Liebe braucht das
Recht”. Deswegen regt er bereits im Juli 1977 an, Statuten auszuarbeiten.
Auf dem Weg zur kirchlichen Anerkennung der Gemeinde arbeitet Kardinal Ratzinger von Anfang an eng mit dem Paderborner Erzbischof Johannes
Joachim Degenhardt (1926–2002) zusammen, der bereits seit seiner Jugendzeit
mit dem Ehepaar Wallbrecher verbunden war.
Im November 1977 begegnet ein weiterer Bischof der Gemeinde und
bestimmt ihren Weg entscheidend mit: Christopher Mwoleka (1927–2002) aus
der afrikanischen Diözese Rulenge in Tansania. Nach einem mehrtägigen Be-
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such bei der Integrierten Gemeinde in München bekundet er öffentlich, darin
das christliche Lebensmodell gefunden zu haben, nach dem er zuvor mit
großer Sehnsucht gesucht hatte. Er lädt die Gemeinde mit großem Nachdruck
ein, auch in Tansania integrierte Gemeinden zu gründen, was in den darauf
folgenden Jahren auch geschieht. Auch diese Entwicklung reicht bis in die
Gegenwart: Im Juli 2005 feiert der Erzbischof von Dar es Salaam, Kardinal
Polycarp Pengo, zusammen mit der tansanischen Integrierten Gemeinde einen
Dankgottesdienst für die Wahl Benedikts XVI.
Zu der Zeit, als sich die kirchliche Anerkennung der Gemeinde anbahnt
und Bischof Mwoleka auf die Gemeinde stößt, ist die Gemeinde schlimmen
Verleumdungen ausgesetzt, weil sie nicht in die gängigen Pastoralpläne passt.
Kardinal Ratzinger nimmt immer deutlicher die prekäre Lage der Gemeinde in
München wahr und so wird es ihm zu einem großen Anliegen, die Integrierte
Gemeinde nicht nur kirchenrechtlich anzuerkennen, sondern auch ihre – wie er
sagt – „emotionale Rezeption” in der Erzdiözese München und Freising zu
fördern. Er ist bereit, dafür manche Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, macht
der Gemeinde gegenüber aber auch immer wieder deutlich, dass ein solcher
Anerkennungsvorgang eine angemessene Zeit beansprucht.
Im Herbst 1978 ist es dann so weit, dass sowohl Kardinal Ratzinger als
auch Erzbischof Degenhardt die Approbation der Statuten der Integrierten Gemeinde aussprechen und sie zugleich als apostolische Gemeinschaft kirchenrechtlich anerkennen. Sie ebnen damit einen Weg, den nach ihnen weitere
Bischöfe gehen werden. Das Selbstverständnis und die Lebensform der Integrierten Gemeinde sind in diesen Statuten vom September 1978 folgendermaßen umschrieben:
„Die Integrierte Gemeinde versucht, in einer der Kirche entfremdeten
Welt das Evangelium in einer solchen Gestalt präsent zu machen, dass auch
Fernstehende wieder einen Zugang zum Glauben der katholischen Kirche finden können. [...] Die Integrierte Gemeinde ist eine apostolische Gemeinschaft
im Sinne des Dekrets des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Apostolat
der Laien (Nr. 18 u. 19) [...]. Die Mitglieder der Integrierten Gemeinde [...]
verknüpfen in allen Bereichen ihr Leben auf vielfältige Weise miteinander [...].
Die Lebensform der Integration soll ihnen – auch Menschen mit Familie und
Beruf – ermöglichen, den Verkündigungsauftrag Jesu intensiver wahrzunehmen
und so die Nachfolge Jesu unter den Bedingungen der säkularen Welt zu leben.
Durch diese Lebensform soll eine neue «Familie» aus Verheirateten und
Ledigen, Alten und Jungen, Gesunden und Kranken aus allen gesellschaftlichen Schichten entstehen. Integration als theologischer Begriff genommen soll
verstanden werden auf dem Hintergrund des neutestamentlichen Bildes von
den Gliedern an dem einen Leib, dessen Haupt Christus ist [...]. Die Mitglieder
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sind bereit, ihre Kräfte und ihren Besitz in den Dienst für die Aufgaben der
Integrierten Gemeinde zu stellen. Obwohl sie alles für die Aufgaben der Gemeinschaft zur Verfügung halten, haben die Mitglieder eigenes Einkommen
und privates Vermögen. Sie bleiben dafür verantwortlich und haften für ihre
Verbindlichkeiten [...]. Zur Integrierten Gemeinde gehören: Mitglieder,
Anwärter auf Mitgliedschaft, Gäste, Personen mit individuellen Formen der
Zugehörigkeit”.
Bald nach diesem entscheidenden Schritt der kirchlichen Anerkennung
kommt die Habilitation von Dr. Ludwig Weimer unter dem Titel „Die Lust an
Gott und seiner Sache – oder: Lassen sich Gnade und Freiheit, Glaube und
Vernunft, Erlösung und Befreiung vereinbaren?” zu ihrem Abschluss. Aus
Anlass ihrer Veröffentlichung im Jahr 1981 schreibt Kardinal Ratzinger ein
Begleitwort, das diese Arbeit in den Kontext der Auseinandersetzungen stellt,
die das christlich-abendländische Denken immer bewegt haben. Er stellt dieses
Buch vor als eine „Einladung zum Gespräch, die tieferhin eine Einladung zur
Erfahrung der Freiheit der Gnade im Glauben der Kirche ist”. Das entspricht
ganz der Hoffnung der Gemeinde, mit dem Kardinal selbst in ein vertieftes
theologisches Gespräch kommen zu können. Dieser Wunsch wird von Kardinal Ratzinger gerne aufgegriffen. Bereits im September 1981 besucht er für
zwei Tage den Ursprungsort der Integrierten Gemeinde: Das Marlene-Kirchner-Haus im oberbayerischen Urfeld am Walchensee. Damit kommt nun erstmals ein Münchener Erzbischof mit diesem Ort und seiner bewegenden Geschichte in Berührung. Dr. Herbert Wallbrecher fasst den Grundtenor dieser
Besuchstage ins Wort: Die Integrierte Gemeinde ist keine Sonderform von
Kirche, sondern ein Stück Kirche selbst – und zu ihr gehört auch der Bischof.
Mit ihrem stetigen Wachstum stellt sich der Gemeinde in diesen Jahren
auch immer dringlicher die Frage nach den Priestern. Nachdem sich bereits
aus verschiedenen Diözesen und Ordensgemeinschaften Priester der Gemeinde
angeschlossen hatten, gibt es auch eine Reihe jüngerer Theologen aus der
Gemeinde selbst, die für den priesterlichen Dienst bereit und geeignet sind.
Das bedeutet zugleich, dass die Errichtung einer eigenen Priestergemeinschaft
notwendig wird. Mitten in diese Überlegungen fällt allerdings im November
1981 die Nachricht von der Berufung Kardinal Ratzingers zum Präfekten der
Glaubenskongregation in Rom.
Die Berufung nach Rom und die Folgen
Die anfängliche Sorge der Gemeinde, ob die anstehenden Priesterweihen
und die Errichtung der Priestergemeinschaft nun stattfinden können, kann von
Kardinal Ratzinger zerstreut werden, denn er legt die Integrierte Gemeinde
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seinem Nachfolger ausdrücklich ans Herz. Das ermöglicht dann im Zusammenwirken mit Erzbischof Degenhardt die Errichtung der Priestergemeinschaft
zu Ostern 1982 und die erste Priesterweihe innerhalb der Integrierten Gemeinde im Oktober 1983.
Trotz seines Umzugs nach Rom im Frühjahr 1982 wird die Gemeinde
weiterhin wiederholt mit dem Kardinal in Deutschland zusammentreffen, so
beim Treffen des Schülerkreises von Kardinal Ratzinger 1982 in Urfeld/Walchensee oder während des Katholikentags im Juli 1984 im Günter-Stöhr-Gymnasium in München. Bald eröffnen sich aber auch in Rom neue Gesprächsmöglichkeiten.
Bereits im Jahr 1979 hatte die Gemeinde eine Wohnung in der Nähe des
Vatikans zusammen mit einem Haus in Colle Romito südlich von Rom erworben, wo ab 1984 theologische Symposien stattfinden. Der Kardinal nimmt
daran teil, lässt sich viel aus der Gemeindegeschichte erzählen und diskutiert
angeregt mit den anderen Teilnehmern, unter ihnen auch Bischöfe, sowie
evangelische und orthodoxe Christen. Damit bahnt sich ein Weg, die in der
Integrierten Gemeinde gewachsene Theologie und Lebensgestalt dem Kardinal
mitzuteilen und von ihm auch neue Impulse zu bekommen.
Mitten in diese Zeit der Symposien in Colle Romito fällt die Feier der
endgültigen kirchlichen Anerkennung der Integrierten Gemeinde. Aus diesem
Anlass feiert Kardinal Ratzinger im November 1985 im Campo Santo im
Vatikan mit der Gemeinde eine Dankvesper, an deren Ende er sagt:
„Liebe Freunde,
ich möchte doch am Ende dieses Zusammenseins meine Freude darüber
ausdrücken, dass Ihnen diese ganze Integration in die Kirche aller Orte und
aller Zeiten nun so sichtbar geschenkt ist. Und meine Freude, dass wir die
Kraft dieses Miteinander, gleichsam die Schönheit der Braut, die durch die
Jahrhunderte hindurch geht, so gegenwärtig und so lebendig spüren dürfen.
Und dies ist mein Wunsch, den ich auch mit dem Segen der Kirche vorhin für
Sie alle ausdrücken wollte, dass diese Kraft der Gegenwart, das Leben aus
dem Ganzen und zugleich wieder das Befruchten, Erneuern und Lebendigmachen der Kirche, dass sie immer neu Kirche von heute und für morgen aus den
Wurzeln des Ewigen sei, dass dies Ihnen weiterhin mit solcher Kraft und Fülle
und wachsend von Tag zu Tag geschenkt werde, das ist der Wunsch, den ich in
dieser Stunde Ihnen auf den Weg geben möchte”.
In diesen Jahren finden die Besuche des Kardinals in der Niederlassung
der Integrierten Gemeinde in Rom zu einem festen Rhythmus: zwei bis drei
Mal im Jahr. Dabei verfolgt der Kardinal mit Interesse die neuesten Entwicklungen, freut sich über das Dazukommen jedes neuen Gemeindemitgliedes,
berät bei wichtigen Entscheidungen und lernt Personen kennen, die ihm neu
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vorgestellt werden. Von besonderer Bedeutung ist dies im Blick auf die stetig
wachsende Beziehung der Gemeinde zu „den älteren Brüdern”, den Juden.
Die Wurzel Israel
Bereits seit 1954 beschäftigt sich die damalige Gemeindegruppe mit
dem Alten Testament und den jüdischen Wurzeln des Christentums. Gleichzeitig stößt sie darauf, dass die Kirche einst bei der Lebensform Gemeinde
begonnen hat und erkennt darin einen Auftrag für die Gegenwart. Im Jahr
1965 trifft Traudl Wallbrecher bei einem Besuch in Israel auf die gemeinschaftliche Lebensform des Kibbuz und fragt sich, ob ein solches Zusammenleben
und Zusammenarbeiten gerade auch von Familien nicht auch innerhalb der
katholischen Kirche möglich wäre. Seither entwickelt sich in der entstehenden
Integrierten Gemeinde über die Kultgemeinschaft hinaus eine vielfach verflochtene Lebensgemeinschaft. Dabei wird allerdings bewusst nicht die sozialistische Gütergemeinschaft des Kibbuz als Modell übernommen, um durch
die Beibehaltung des Privateigentums jedem Einzelnen die volle Freiheit seiner eigenen Form der Teilnahme zu ermöglichen. Alle Gemeindemitglieder
aber ergänzen und unterstützen sich gegenseitig, um zusammen – eben als
Gemeinde nach dem Maß des Neuen Testaments – dem kirchlichen Auftrag
nachkommen zu können.
Die Integrierte Gemeinde ist mit Kardinal Ratzinger über viele Jahre
hinweg auch über dieses Thema im Gespräch und als der Kardinal im Jahr
1994 auf einer jüdisch-christlichen Konferenz in Jerusalem einen Aufsehen
erregenden Vortrag hält, bekommt sie die Erlaubnis, diesen Vortrag in einem
eigenen Buch1 abzudrucken. Es heißt dort unter anderem:
„Mir war schon als Kind immer unbegreiflich, wie manche aus dem Tod
Jesu eine Verurteilung der Juden ableiten wollten, weil mir dieses Wort als ein
mich zutiefst tröstendes in die Seele gedrungen war: Jesu Blut erhebt keine
Vergeltungsforderungen, sondern ruft alle in die Versöhnung. …Juden und
Christen sollten sich in einer tiefen inneren Versöhnung gegenseitig annehmen,
nicht unter Absehung von ihrem Glauben oder gar unter dessen Verleugnung,
sondern aus der Tiefe des Glaubens selbst heraus. In ihrer gegenseitigen
Versöhnung sollten sie für die Welt zu einer Kraft des Friedens werden”.
Im Jahr 1995 kommt es zur Bildung des „Urfelder Kreises”, einem
Zusammenschluss von religiösen sowie säkularen Kibbuzmitgliedern aus Israel und Mitgliedern der Katholischen Integrierten Gemeinde. Entscheidend war
dabei der gemeinsame Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau,
1 J. Kard. Ratzinger, Die Vielfalt der Religionen und der Eine Bund, Verlag Urfeld 2003. Ksi¹¿ka
ukaza³a siê tak¿e w jêzyku polskim: Wieloæ religii i jedno Przymierze, Poznañ 2004.
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wo alle von der schmerzhaften Geschichte ergriffen werden, für die dieser Ort
steht. In den darauf folgenden Jahren begegnet der Kardinal wiederholt Mitgliedern des Urfelder Kreises, diskutiert mit ihnen und nimmt regen Anteil an
der Entwicklung dieses Kreises. Bald wird ein gemeinsames Haus in Israel
erworben, um die von Kardinal Ratzinger 1994 in Jerusalem erhoffte „innere
Versöhnung“ von Juden und Christen „aus der Tiefe des Glaubens heraus” zu
unterstützen.
Für die Gemeinde selbst ist die theologische Sicht des Kardinals auf
diesen Dialog ein wichtiger Maßstab. So wird im Februar 2002 in HEUTE in
Kirche und Welt, der Monatszeitschrift der Integrierten Gemeinde, eine Meditation des Kardinals zum Thema „Das Erbe Abrahams“ veröffentlicht, in der
er betont, dass „der in der Bibel der Juden, dem Alten Testament der Christen,
bezeugte Glaube [...] für uns nicht eine andere Religion, sondern das Fundament unseres Glaubens” ist.
Gemeinsame Feste
Die Wegbegleitung des Kardinals verdichtet sich immer wieder in gemeinsamen Festen und Feiern. So weiht Kardinal Ratzinger im Oktober 1993 fünf
Kandidaten aus der Integrierten Gemeinde in Rom zu Priestern und nimmt im
Anschluss daran am Festmahl der ganzen Gemeinde teil. Im gemeinsamen
Wissen um die Wichtigkeit des Aufbaus einer Katholischen Integrierten Gemeinde in Rom feiert er im Mai 1996 den Hochzeitsgottesdienst von Dr.
Tobias Wallbrecher und Friederike Pesch in der Kirche San Sebastiano in
Rom. Der Kardinal bleibt der in Rom wohnenden Familie Wallbrecher und
dem Beginn der dortigen Gemeinde herzlich verbunden. So tauft er im November 2000 den zweiten Sohn der Familie, Cosmas Joël Wallbrecher – und
selbst als Papst wird er später seinem Täufling noch eine Grußkarte zukommen lassen.
Zur offiziellen Feier seines 70. Geburtstages am 16. April 1997 begleiten
Chor und Orchester der Integrierten Gemeinde den Festgottesdienst für den
Kardinal in seiner Titularkirche, der Kathedrale S. Clemente in Velletri. Anschließend richtet die Gemeinde ein Festmahl in der Villa Cavalletti in Grottaferrata bei Rom aus, zu dem der Kardinal seine Freunde und Mitarbeiter aus
der Glaubenskongregation geladen hat. Die Gemeinde hatte die Villa Cavalletti
einige Jahre zuvor von den Jesuiten erworben und zu einem internationalen
Zentrum ausgebaut. In seinen Dankesworten gegenüber der Gemeinde, seinen
Gastgebern, sagt der Kardinal bei diesem Fest unter anderem, dass die „Liturgie mit der bewegenden Musik zu einem wirklichen Fest des Glaubens” wurde, bei dem „die Musik nicht aus der Liturgie heraus, sondern in die Sam-
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mlung und in die Begegnung mit dem Herrn hineingeführt hat”. Traudl Wallbrecher überreicht dem Kardinal bei ihren Gratulationsworten zu diesem Anlass
ein neues, dem Kardinal gewidmetes Buch von Prof. Gerhard Lohfink:
„Braucht Gott die Kirche?”2 Es beschreibt zusammenfassend die in der Gemeinde gewachsene „Theologie des Volkes Gottes”.
Zwei Jahre später, am 10. Oktober 1999, nimmt der Kardinal an einem
Fest in der Villa Cavalletti teil, das an den nun bereits 50 Jahre währenden
Weg der Integrierten Gemeinde erinnert. Der glanzvolle Höhepunkt des Festes
ist ein Gottesdienst im Dom von Frascati, dem der Kardinal vorsteht. In der
Homilie sagt er unter anderem: „Der König lädt zur Hochzeit ein, Gott lädt ein
zu sich selbst. Aber da zeigt sich etwas sehr Merkwürdiges: Gottes Einladung
stört. Die Menschen haben Vordringlicheres, anderes zu tun. Scheitert Gottes
Einladung, Gottes Fest? Manchmal sieht es so aus in dieser Welt, auch dies
immer schon. Scheitert Gott, scheitert sein Fest? Gott zieht die Einladung nicht
zurück [...]. Den Ersten von Ihnen ist vor fünfzig Jahren die Faszination dieser
Einladung und mit ihr ein Funke der Freude ins Herz gefallen; ein Funke der
Freude, der zum Auftrag wurde und der Sie auf den Weg gebracht hat zu
diesem Fest Gottes hin. Daraus ist die Integrierte Gemeinde gewachsen, die ja
nichts anderes sein will und sein soll als Weggemeinschaft im großen Ganzen
der Weggemeinschaft der Kirche hin zum Reich Gottes, zur Hochzeit seines
Sohnes”.
Traudl Wallbrecher fasst in ihren Dankesworten beim anschließenden
festlichen Mahl mit dem Kardinal und vielen Gästen das Wesentliche dieses
Festes folgendermaßen zusammen: „Dass es die Gemeinde gibt, ist nicht unser
Werk. Wir alle sind nur Werkzeuge. Aber alle, die hier ein Stück Heimat
haben, die haben hier bereits eine Vorwegnahme erfahren, wo Himmel und
Erde sich berühren. Gott lässt nicht nach, sich die ‚Neue Familie‘, das heißt:
die erlöste Familie, zu schaffen – mitten in dieser Welt. Und in dieser seiner
erlösten Familie, zu der wir alle gehören dürfen, ist seine Gegenwart gewiss.
Und in diesem Sinne sage ich: Danke”.
Eine Akademie für die Theologie des Volkes Gottes
Schon bald nach dem Erwerb der Villa Cavalletti erkennt die Gemeinde
immer deutlicher ihren Auftrag, die in ihr gewachsene Theologie auch einer
breiteren kirchlichen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. In einem Gespräch des Kardinals mit Traudl Wallbrecher taucht der Gedanke auf, in der
Villa Cavalletti eine theologische Akademie einzurichten.
2

T³um. polskie: G. Lohfink, Czy Bóg potrzebuje Kocio³a?, Poznañ 2005.
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Der Name Akademie für die Theologie des Volkes Gottes soll dabei
deutlich machen, wie ihr Direktor Dr. Tamás Czopf in seiner Eröffnungsansprache bemerkt, „dass wir über den Unbegreiflichen, Transzendenten nicht
Spekulationen anstellen, sondern dass wir die Geschichte Israels, Jesu und der
Kirche mit Gott erzählen und reflektieren”. Der Kardinal selbst beschreibt in
einem Grußwort das Spezifische dieser Akademie folgendermaßen:
„Ich begrüße es, dass die Theologen der Katholischen Integrierten Gemeinde in der Villa Cavalletti bei Rom theologische Kurse als Ergänzung und
Bereicherung der Theologischen Fakultäten und der sonstigen theologischen
Bildungsstätten anbieten wollen. Zum einen soll Theologie betrieben werden
im Kontext der gelebten Erfahrung von Kirche, wie sie [= die Gemeindetheologen] sie in ihrer Gemeinschaft empfangen. Diese Erfahrung von Kirche hat ihre
besondere Farbe und Form, aber sie ist «kirchlich» eben dadurch, dass sie sich
eingründet ins Ganze der Kirche und des Glaubens als einer uns vorangehenden
lebendigen Wirklichkeit, die wir eben in der Gemeinschaft der Kirche empfangen. Der Glaube wird nicht in einer Retorte akademischer Methoden gemacht,
sondern ist als lebendige Realität von der Kirche aller Orte und Zeiten her da.
Diese Erfahrung wird in der theologischen Reflexion durchdacht und vertieft.
Die zweite Besonderheit besteht darin, dass die Mauer der Spezialisierungen aufgebrochen werden soll, die unsere Theologie fragmentiert, so dass sie
oft kaum noch als Einheit und Ganzheit erkennbar wird. Ich hoffe und
wünsche, dass die Arbeit, die sich die Akademie vorgenommen hat, ein Beitrag werden kann, der der Kirche in dieser Zeit der Anfechtung hilft”.
Der Eröffnungstermin wird in Absprache mit dem Kardinal auf den 25.
Oktober 2003 festgelegt. Aufgrund der schweren Erkrankung von Papst Johannes Paul II. muss Kardinal Ratzinger seine Teilnahme dann aber doch absagen.
Stattdessen übersendet er ein ausführliches Grußwort zur Eröffnung, in dem es
unter anderem heißt:
„Verehrte und liebe Freunde!
Das Übermaß an Verpflichtungen, das in diesen Wochen über mich hereinstürzt, macht es mir leider unmöglich, persönlich zur Eröffnung der ‚Akademie für die Theologie des Volkes Gottes‘ zu kommen, wie ich es mir
gewünscht und Ihnen versprochen hatte. So bleibt mir nur, Ihnen meine Grußund Segenswünsche schriftlich zu übermitteln [...].
Der Ausgangspunkt der Integrierten Gemeinde war die Einsicht, dass
zum Glauben Gemeinschaft, Gemeinde gehört. Die Begegnung mit Israel hat
den Horizont geweitet: Die Gemeinde, die Gott für uns bereitet hat und die wir
glaubend und ringend werden müssen, umfasst das ganze pilgernde Volk Gottes.
Ich will jetzt nicht das große Thema Israel – Kirche aufreißen, das zu den
Hauptfragen Ihrer Arbeit gehören wird. Ich will nur den weiten Horizont an-
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deuten, in dem die Gemeinde gesehen und gelebt werden muss. Die Überlieferung hat dafür das Wort ‚katholisch‘ – allumfassend – gefunden. Die Wahl des
Ortes Ihrer Akademie in der Nähe von Rom drückt Ihren Willen zur Katholizität aus, für die uns der Nachfolger des heiligen Petrus Maßstab und Gewähr
ist. Im großen Atem dieser Zeiten und Räume, Himmel und Erde umfassenden
Gemeinschaft mitzudenken und mitzuleben, das gibt dem Abenteuer der Theologie seine Weite und seine Spannung.
In diesem Sinne wünsche ich der Akademie für die Theologie des Volkes
Gottes von Herzen Gottes Segen auf ihrem Weg”.
Seither finden in dieser Akademie zahlreiche theologische Kurse und
Begegnungen statt, deren Teilnehmer auch die Vielfalt des Volkes Gottes widerspiegeln. Besonders erfreuliche Entwicklungen sind die Teilnahme von
jüdischen Gelehrten, die Ausweitung von Akademiekursen nach Deutschland
– auch ein Kurs mit polnischen Studenten hat dort bereits stattgefunden –, die
theologische Fortbildung von Priestern und die Tatsache, dass für manche
Bischöfe eine Ausbildung in der Akademie – zusammen mit der Teilnahme am
Leben und am theologischen Reflexionsprozess in der Gemeinde – einen Teil
der theologischen Hinführung zum Priestertum darstellt.
Was in der Wegbegleitung gewachsen ist
Die Wegbegleitung, die Kardinal Ratzinger der Katholischen Integrierten
Gemeinde angedeihen ließ, geht weit über eine persönliche Freundschaft hinaus: Es geht um das Wachsen einer heutigen Lebensgestalt der „una sancta,
catholica et apostolica ecclesia”, wie der Kardinal einmal in einem Brief geschrieben hat. Um welche Themen es bei diesem gemeinsamen Weg im Einzelnen ging, ist ausführlicher in dem Buch „Wegbegleitung. Kardinal Ratzinger/Papst Benedikt XVI. und die Katholische Integrierte Gemeinde”3 beschrieben. Kardinal Ratzinger hat die wesentlichen Punkte des von ihm begleiteten
Weges der Katholischen Integrierten Gemeinde in einem Brief zusammengefasst, den er zum 80. Geburtstag von Traudl Wallbrecher im Mai 2003 geschrieben hat und der darum diese Ausführungen abschließen soll:
„Sehr geehrte, liebe Frau Wallbrecher!
[...] Sie werden bei diesem Anlass zurückgeschaut haben auf einen langen Weg in einer Zeit voller Wandlungen und Wirrnisse, voller geschenkter
Erfüllungen und auch immer wieder neuer Drangsale und Nöte. Sie haben in
der schwierigen Zeit des Dritten Reiches den Weg des Glaubens gesucht und
3 30 Jahre Wegbegleitung. Kardinal Ratzinger/Papst Benedikt XVI. und die Katholische Integrierte
Gemeinde, hrsg. von T. Wallbrecher, L. Weimer und A. Stötzel, Bad Tölz 2006 (ISBN 978-3-932857-40-9).
Por. <www.verlag-urfeld.de> (26 V 2007).
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nach dem Krieg erkannt, dass neue Wege nötig waren, um auf die Herausforderungen zu antworten, die aus unserer Welt auf den Glauben zukommen. So
ist langsam in mancherlei Leiden, Brüchen und Umbrüchen die Integrierte
Gemeinde gewachsen, in der Sie mit Ihren Weggefährten eine zukunftsfähige
Form christlicher und kirchlicher Existenz zu verwirklichen versuchen. Obwohl sich immer mehr eine Kerngestalt herausbildet, sind die Leiden darum
längst nicht ausgestanden – aber das gilt ja in veränderter Weise auch für die
Kirche im ganzen, die als groß gewordener Baum doch immer auch wieder
Senfkorn ist und bleiben muss.
Als das Wesentliche an Ihrem Mühen sehe ich es an, dass Sie immer an
der Katholizität als entscheidender Grundbedingung für das Wesen der Gemeinde festgehalten und damit immer auch die Einordnung in die bischöfliche
Verfasstheit der Kirche als unverzichtbar erkannt haben. Dafür möchte ich
Ihnen heute ausdrücklich danken und Sie ermutigen, an diesem Prinzip
unerschüttert festzuhalten, gerade auch dann, wenn es Mühsal mit sich bringt.
Es hat sich wohl von Anfang an ergeben, dass zu den besonderen Kennzeichen der Integrierten Gemeinde die Verbindung mit moderner Theologie
gehörte: Der christliche Glaube hat von Anfang an den Anspruch auf Rationalität erhoben, auch wenn er immer wusste, dass das Mysterium die Ratio
übersteigt. Er hat sich so der Zucht methodischen Denkens und Argumentierens unterworfen, aber er hat zugleich die Vernunft geöffnet und gereinigt; zu
dieser Öffnung und Reinigung gehört es auch, dass die Einzelvernunft nicht
letzter Richter in Sachen des Glaubens sein kann, sondern sich der größeren
Vernunft der Gesamtkirche anvertraut und sich ihr auch gerade da unterordnet,
wo sie den Denkschemen einer Zeit widerspricht.
Die Ekklesialität der Gemeinde muss sich in der Ekklesialität ihrer Theologie bewähren, und nur so wird sie fruchtbar und kann über die Generationen hin Kontinuität finden.
Vielleicht sollte ich noch etwas über die Begegnung von Kirche und
Israel sagen, um die Sie sich so sehr mühen. Auch wenn Gott sich die letzte
Einheit vorbehalten hat, und – wie es scheint – sie bis zum Ende der Zeiten
aufbewahrt, ist es eine große Aufgabe, dieser Einheit entgegenzugehen und
dabei jenem Frieden zu dienen, den Christus in seinem Blut gestiftet hat (Eph
2,13).
Sehr geehrte, liebe Frau Wallbrecher: Nun ist dieser Brief länger und
theologischer geworden, als ich es vorhatte, aber Sie sehen sicher gerade darin
meine Anteilnahme an Ihrem Weg und an der Sache, um die Sie sich mühen.
Möge der Herr Sie weiterhin mit seinem Segen begleiten. Das wünsche ich
Ihnen von Herzen zu Ihrem 80. Geburtstag.
Ihr Joseph Cardinal Ratzinger”.
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KARD. RATZNIGER/PAPIE¯ BENEDYKT XVI
I KATOLICKA WSPÓLNOTA ZINTEGROWANA:
3O LAT TOWARZYSZENIA W DRODZE
(STRESZCZENIE)

Niniejszy artyku³ przybli¿a historiê kontaktów miêdzy Katolick¹ Wspólnot¹ Zintegrowan¹
(Katholische Integrierte Gemeinde) a teologiem, biskupem, kardyna³em i papie¿em  Josephem
Ratzingerem, które mia³y miejsce w ostatnich trzydziestu latach istnienia stowarzyszenia. Te spotkania nie by³y dot¹d odnotowywane przez szerok¹ opiniê publiczn¹, zw³aszcza w Niemczech. Po
raz pierwszy prof. Ratzinger odwiedzi³ Wspólnotê w roku 1976. W lad za t¹ wizyt¹ by³y nastêpne.
W artykule pomieszczono wyj¹tki z przemówieñ i listów kard. Ratzingera, które pisa³ u pocz¹tków
dzia³alnoci Katolickiej Wspólnoty Zintegrowanej. Wspomaga³ j¹ w sposób szczególny, bêd¹c
profesorem i arcybiskupem Monachium. Autor artyku³u omawia m.in. liczne spotkania zarówno
w Rzymie, dotycz¹ce teologicznego korzenia Izraela, jak i te odbyte w ramach wspólnego
wiêtowania w Akademii dla Teologii Ludu Bo¿ego (Akademie für die Theologie des Volkes
Gottes) w Villa Cavalletti pod Rzymem. Artyku³ nawi¹zuje do wydanej w listopadzie 2006 r.
w Bad Tölz w Niemczech ksi¹¿ki, zawieraj¹cej bogatszy i uzupe³niony licznymi zdjêciami materia³
 30 Jahre Wegbegleitung. Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI. und die Katholische Integrierte
Bemeinde.
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Zwi¹zek polityki z moralnoci¹ to temat aktualny i uniwersalny. Politycy
podejmuj¹ zadania i rozwi¹zuj¹ problemy w imieniu ca³ych spo³eczeñstw,
czêsto bez wiêkszej odpowiedzialnoci. Swoj¹ uprzywilejowan¹ pozycjê wynierzadko korzystuj¹ w celach partykularnych, a nie dla s³u¿by spo³ecznej.
Dzia³ania takie mo¿na dostrzec w polityce europejskiej i wiatowej. Sytuacje te
poci¹gaj¹ za sob¹ niechêæ do zaanga¿owania w ¿ycie polityczne ludzi kompetentnych i prawych. Istniej¹ opinie, ¿e polityka to teren moralnego zagro¿enia.
Mo¿na tak¿e dostrzec, ¿e wielu ludzi wyra¿a swoj¹ obojêtnoæ wobec
¿ycia wspólnotowego i wspólnego dobra. Taka postawa ma swoje ród³o we
wspó³czesnym liberalizmie i postmodernizmie, wyra¿aj¹cych szczególn¹ niechêæ wobec polityki jako idei wspólnego dobra. Je¿eli ju¿ odwo³uj¹ siê do
pojêcia wspólnego dobra, to rozumiane jest ono jako dobrobyt, czyli suma
wartoci ekonomicznych posiadanych przez poszczególne jednostki1. W tym
klimacie niezwykle wa¿ne jest ukazanie polityki zbudowanej na fundamentach
moralnych.
Koció³ katolicki g³osi ogólne zasady spo³eczno-moralne oraz potêpia
b³êdne teorie i dzia³ania, wype³niaj¹c powierzone mu przez Boga pos³annictwo
nauczania wiary i moralnoci. Jest to bowiem bezporedni przedmiot nauki
Kocio³a. Od czasów Jana XXIII pisze siê i mówi o potrzebie obecnoci
Kocio³a w wiecie wspó³czesnym2. Roz³am miêdzy wiar¹ wyznawan¹ a codziennym ¿yciem zosta³ uznany przez Sobór Watykañski II za jeden z najwiêk1
2

Por. S. Kowalczyk Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995, s. 122125.
Por. Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoæ, Kraków 2005, s. 121.
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szych b³êdów naszych czasów3. Dwutorowoæ w wyznawaniu wiary i w praktyce ¿ycia chrzecijan jaskrawo widoczna jest w wiecie, ale tak¿e w Polsce.
W skali spo³ecznej ten roz³am ma szczególne odbicie w polityce. Widaæ to np.
podczas wyborów parlamentarnych i samorz¹dowych. Czêsto wzglêdy religijne i moralne nie s¹ brane pod uwagê. St¹d do w³adzy nierzadko dochodz¹
osoby, które w ¿yciu nie kieruj¹ siê ¿adnym kodeksem moralnym.
Brak zainteresowania niektórymi ze spraw doczesnych, a zw³aszcza politycznych, jest zaniedbaniem swoich obowi¹zków wobec bliniego, co wiêcej
wobec samego Boga i nara¿aniem na niebezpieczeñstwo swojego zbawienia
wiecznego4. Sobór za w pe³ni odpowiadaj¹ce naturze ludzkiej uzna³ takie
struktury prawnopolityczne, które umo¿liwiaj¹ swobodny i czynny udzia³ obywateli w rozrz¹dzaniu pañstwem na wszystkich szczeblach ¿ycia politycznego,
nie dyskryminuj¹c nikogo5. W nauczaniu Soboru zawarty jest tak¿e apel do
obywateli, aby pamiêtali o swoim prawie i obowi¹zku brania udzia³u w wolnych wyborach na po¿ytek dobra wspólnego6. Ojcowie Soborowi skierowali
s³owa szacunku dla tych, którzy dla pos³ugi ludziom powiêcaj¹ swoje si³y
dobru pañstwa i podejmuj¹ siê tego trudnego obowi¹zku7.
Kardyna³ K. Wojty³a by³ jednym z wspó³twórców KDK. Komentarz do
dokumentów Soboru Watykañskiego II przygotowa³ w ksi¹¿ce U podstaw odnowy  studium o realizacji Vaticanum II. Ca³a nauka kard. Karola Wojty³y/Jana
Paw³a II, dotycz¹ca relacji Koció³ i wiata, by³a zakorzeniona w nauce Soboru8.
Inspiracjê teologiczno-moraln¹, dotycz¹c¹ ¿ycia politycznego Jan Pawe³ II
opar³ na nauczaniu Soboru Watykañskiego II  od pocz¹tku swojego pontyfikatu podejmowa³ trudne problemy polityczne, tak¿e praktycznie. W 1979 r.
Ojciec wiêty podj¹³ mediacje w sprawach Libanu, zabiera³ tak¿e g³os
w kwestiach dotycz¹cych przemocy w Irlandii, przez ca³y pontyfikat odnosi³
siê do konfliktów i wojen na wiecie. Podejmowa³ starania, by wykorzeniæ
k³amliwe przekonanie, ¿e wojna jest sposobem rozwi¹zywania konfliktów.
Nieustannie stawa³ w obronie ludzi i narodów s³abych, tak¿e pokrzywdzonych.
Pisa³ encykliki, adhortacje apostolskie, listy, orêdzia, konstytucje, w których
wyk³ada³ fundamenty nauki Kocio³a. Problemy spo³eczno-polityczne podejmowa³ zw³aszcza w encyklikach: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis,
Centesimus annus, a tak¿e w adhortacji Christifideles laici. Listy i orêdzia
by³y czêsto przes³aniem do konkretnych narodów, polityków czy grup rodowiskowych zwi¹zanych z polityk¹, np. do dziennikarzy.
3
4
5
6
7
8

Por. KDK 43.
KDK.
Por. KDK 75.
KDK.
KDK.
Por. Jan Pawe³ II, Testament, 17 III 2000, Kraków 2005, s. 19.
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Naukê Jana Paw³a II, dotycz¹c¹ ¿ycia politycznego mo¿na uj¹æ w trzech
podstawowych wymiarach:
1. Godnoæ osoby ludzkiej  podstaw¹ w³aciwych relacji spo³eczno-politycznych.
2. Dobro wspólne zobowi¹zaniem w³adzy i obywateli.
3. Prawda, wolnoæ, sprawiedliwoæ i solidarnoæ  moralnymi fundamentami ¿ycia politycznego.
1. Godnoæ osoby ludzkiej  podstaw¹ w³aciwych relacji
spo³eczno-politycznych
Podstawowym kryterium ¿ycia spo³eczno-politycznego w nauczaniu Jana
Paw³a II jest osoba ludzka. Papie¿ twierdzi³ i uzasadnia³, ¿e dzia³alnoæ spo³eczna i polityczna jest dla cz³owieka, przez cz³owieka i z cz³owiekiem9.
Fundamentem prawdy, ¿e cz³owiek jest celem wszelkich relacji i dzia³añ, jest
godnoæ cz³owieka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e we wspó³czesnym wiecie Jan Pawe³ II by³ wielkim obroñc¹ godnoci cz³owieka. Godnoæ tê widzia³ w relacji
istoty stworzonej i powtórnie stwarzanej na obraz i podobieñstwo Bo¿e10.
Cz³owiek jest osob¹ w sensie ontologicznym, natomiast w sensie aksjologicznym wymiar osobowy jest mu zadany. Cz³owiek nie tylko jest, lecz siê
staje poprzez w³asne wybory i dzia³ania. Jest in ferii11. Cz³owiek, aby móg³
siê staæ, zosta³ przez Boga obdarowany wolnoci¹. Stworzony na obraz
Boga jest niepodzielnie zwi¹zany z wolnoci¹. Wolnoæ stanowi o istocie cz³owieczeñstwa w cz³owieku, stanowi o jego godnoci. Bez wolnoci cz³owiek
by³by bytem zamkniêtym w wiecie przyrody i pozbawionym transcendencji.
By³by bytem skoñczonym, czy te¿ wykoñczonym, zdeterminowanym, podobnym do ca³ej przyrody. Godnoæ wymaga, aby cz³owiek dzia³a³ w sposób
wiadomy i wolny, a nie pod wp³ywem przymusu zewnêtrznego12. Wolnoæ
jest dowiadczeniem ka¿dego cz³owieka. Jej odkrycie stanowi o tym, ¿e cz³owiek-osoba wiadomie czyni wybory13. Poprzez poznanie wolnoæ jest powi¹zana z prawd¹. Rozum odkrywa prawdê, lecz jej nie tworzy. Rozum czerpie
sw¹ prawdê i swój autorytet z odwiecznego prawa, które nie jest niczym
9

Jan Pawe³ II, Orêdzie na otwarcie nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Watykan, 22 VIII 1980, nr 6.
10 Jan Pawe³ II, Przemówienie przed zgromadzeniem Synodu Biskupów powiêconym Europie,
Rzym, 5 VI 1990, w: J. ¯yciñski, Europejska wspólnota ducha, Warszawa 1998, s. 199.
11 K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 100105.
12 Por. A. Frossard, Rozmowy z Janem Paw³em II, t³um. A. Turowiczowa, Watykan 1982, s. 119;
por. KDK 17.
13 Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn, s. 126134.
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innym jak tylko sam¹ m¹droci¹ Boga14. U podstaw wolnoci, wed³ug Jana
Paw³a II, jest prawda o istnieniu prawa naturalnego. Prawo naturalne nie jest
niczym innym, jak wiat³em rozumu wlanym nam przez Boga. Dziêki temu
wiemy, co nale¿y czyniæ, a czego unikaæ. To wiat³o, czyli to prawo, Bóg
podarowa³ nam w akcie stworzenia15. Tak wiêc ludzka wolnoæ nie jest wolnoci¹ nieograniczon¹, lecz zale¿n¹ od prawa moralnego, które jest niejako
stra¿nikiem ludzkiej natury i dzia³ania w sposób z ni¹ zgodny. Wed³ug Jana
Paw³a II zarówno relacje miêdzyludzkie, jak i prawa stanowione winny opieraæ siê na fundamencie, jakim jest wolnoæ i prawo naturalne. Papie¿ mówi³
nawet o dobrowolnym pos³annictwie cz³owieka wobec prawa naturalnego,
a przez nie wobec prawa Bo¿ego16. Wiê miêdzy wolnoci¹ a prawem Bo¿ym
ma swoje odniesienie w sumieniu17. Jan Pawe³ II ukazywa³ cis³y zwi¹zek
sumienia z wolnoci¹, opieraj¹c siê przede wszystkim na nauce Soboru Watykañskiego II18. Ten sposób pojmowania wolnoci jest kluczem do rozumienia
godnoci osoby ludzkiej i w³aciwych relacji miêdzyludzkich równie¿ w zakresie politycznym. Jan Pawe³ II przypomnia³, ¿e Sobór Watykañski II wiele
uczyni³, aby wyjaniæ problemy zwi¹zane z wolnoci¹ cz³owieka i spo³eczeñstwa. Nale¿y tu przywo³aæ Deklaracjê o wolnoci religijnej i paragraf 36
Konstytucji Gaudium et spes, który mówi o s³usznej autonomii rzeczy ziemskich19. Pojêcie wolnoci cz³owieka prawdopodobnie nie istnia³oby bez nauczania Kocio³a, który przynosi biblijne przes³anie jako uzasadnienie wolnoci. Jan Pawe³ II rozpatrywa³ wolnoæ na p³aszczynie: myli, s³owa, sumienia i religii, ekonomiczno-spo³ecznej oraz spo³eczno-politycznej. Wszystkie
te wymiary wolnoci gwarantowane przez prawo naturalne, a zabezpieczone
poprzez prawa stanowione, decyduj¹ o w³aciwych relacjach spo³eczno-politycznych.
Wolnoæ myli i s³owa jest podstaw¹ wolnoci spo³ecznej i politycznej.
Jest drog¹ do wyra¿enia wolnej opinii. We wspó³czesnym wiecie jest ona
ukazywana poprzez rodki spo³ecznego przekazu. Jan Pawe³ II postulowa³
i upomina³ siê o tê wolnoæ20. Apelowa³, aby rodki przekazu, korzystaj¹c
z wolnoci, zamiast do jego degradacji przyczynia³y siê do rozwoju kultury
politycznej i do przestrzegania moralnych zobowi¹zañ cz³owieka. Przestrze14

VS 40.
VS 40.
16 Por. VS 41.
17 Por. KDK 16.
18 Por. VS 54.
19 Por. A. Frossard, Rozmowy z Janem Paw³em II, Kraków 2005, s. 127.
20 Por. Jan Pawe³ II, rodki spo³ecznego przekazu w s³u¿bie odpowiedzialnej wolnoci. Orêdzie
na Miêdzynarodowy Dzieñ rodków Przekazu, Watykan, 10 V 1981, w: Nauczanie spo³eczne, t. 3,
Warszawa 1984, s. 123.
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ga³, ¿e cen¹ porzucenia zobowi¹zañ etycznych staje siê nowe zniewolenie,
niegodne cz³owieka i jego powo³ania, a tak¿e utrata zaufania w stosunkach
miêdzyludzkich21.
Prawo do wolnoci myli i s³owa poprzez spo³eczn¹ komunikacjê jest
prawem wszystkich. Rozci¹ga siê tak¿e na sferê wolnoci religijnej, która nie
mo¿e ograniczyæ siê do swobody kultu, ale tak¿e oznacza prawo do g³oszenia
prawd religijnych za pomoc¹ najnowszych rodków spo³ecznego przekazu.
Wolnoæ sumienia i religii jest probierzem wolnoci cz³owieka i wolnoci
spo³eczeñstwa, jest podstaw¹ i gwarancj¹ wszystkich swobód, które zapewniaj¹ dobro wspólne ludzi i ludów22. Wolnoæ religii jest budowana na wolnoci myli i sumienia23. W wolnoci religijnej Jan Pawe³ II widzia³ podstawê
wszystkich praw ludzkich. ¯¹da³ w imieniu Kocio³a, aby ka¿da osoba ludzka
mia³a zapewnion¹ mo¿liwoæ g³oszenia i wyznawania wiary prywatnie i publicznie. Swobodne wyznawanie religii przynosi korzyæ zarówno jednostkom,
jak i w³adzom politycznym. Wed³ug Ojca wiêtego obowi¹zek poszanowania
i zapewniania wolnoci religijnej spada na prawomocne w³adze24. Nowoczesne pañstwo ma stanowiæ spokojny klimat spo³eczny i odpowiednie ustawodawstwo, pozwalaj¹ce ka¿dej osobie i ka¿demu wyznaniu ¿yæ swobodnie sw¹
wiar¹, dawaæ jej wyraz w ¿yciu publicznym25 . Prawo do wolnoci religijnej
wynika z podstawowych zasad ¿ycia spo³ecznego, które tworz¹: zasada równoci wszystkich obywateli wobec prawa i zasada pomocniczoci, do których
z istoty zobowi¹zane s¹ w³adze pañstwowe26. Jan Pawe³ II traktowa³ prawo do
wolnoci religijnej i wolnoci sumienia jako jeden z podstawowych sprawdzianów prawdziwego postêpu cz³owieka w ka¿dym ustroju, w ka¿dym spo³eczeñstwie, w ka¿dym systemie i w ka¿dym po³o¿eniu27. Wszêdzie tam, gdzie
ograniczona lub t³umiona jest wolnoæ religijna, zagro¿one s¹ tak¿e inne prawa cz³owieka. Wolnoæ religijna dotyczy bowiem najg³êbszych pok³adów
cz³owieka, jest sprawdzianem jego wolnoci. Nauka Jana Paw³a II w tym
zakresie wyrasta ze spo³ecznej nauki Kocio³a, ale ma swoje dowiadczenie
w pracy dla Kocio³a w Polsce i Kocio³a powszechnego28.
21

Por. Jan Pawe³ II, Istota, wielkoæ i odpowiedzialnoæ sztuki i publicystyki, Monachium, 19 XI
1980, w: Wiara i kultura, Rzym 1986, s. 107108.
22 RMS 39.
23 Por. Z. Zdybicka, Wolnoæ religijna fundamentem ludzkiej wolnoci, Cz³owiek w kulturze
11 (1998), s. 129.
24 Por. Jan Pawe³ II, Wielkie problemy wspó³czesnego wiata, Rzym, 18 IX 1982, w: Nauczanie
spo³eczne, t. 4, s. 240.
25 Jan Pawe³ II, Homilia wyg³oszona podczas Mszy w. w Hawanie, 25 I 1988, Biuletyn KAI
4 (1989), s. 36.
26 Por. S. Kowalczyk, Wolnoæ natur¹ i prawem cz³owieka, Sandomierz 2000, s. 128129.
27 RH 17.
28 Por. K. Czuba, Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Paw³a II, Warszawa 2003, s. 187.
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Wolnoæ ekonomiczno-gospodarcza ma tak¿e wp³yw na w³aciwe relacje
polityczne. Podstaw¹ wolnoci ekonomiczno-gospodarczej jest prawo do posiadania w³asnoci prywatnej i swobodnego ni¹ dysponowania. Jest ono konieczne do potwierdzenia godnoci cz³owieka. Wed³ug Jana Paw³a II w³asnoæ
jest prawem cz³owieka29. Nie jest ono jednak absolutne i nieograniczone.
W³asnoæ prywatna spe³nia istotne funkcje spo³eczne, dlatego prawo do jej
posiadania ma wymiar ograniczony. Jan Pawe³ II zastrzega³ jednak, ¿e ¿ycie
gospodarcze nie mo¿e byæ oddzielone od etyki, gdy¿ wówczas dochodzi do
wyzysku cz³owieka, spo³eczeñstwa czy narodu. Pañstwo i rynek maj¹ s³u¿yæ
cz³owiekowi30. Zgodnie z nauk¹ Kocio³a, ukazywa³ prymat cz³owieka wobec
ekonomii i prymat cz³owieka nad technik¹ ze wzglêdu na godnoæ osoby
ludzkiej31. Godnoæ osoby wi¹¿e siê z jej niezbywalnymi prawami32.
Wolnoæ spo³eczno-polityczna zwi¹zana jest przede wszystkim z przestrzeganiem przez w³adze pañstwowe wymienionych praw cz³owieka. Ich
przestrzeganie jest tak¿e wyrazem szacunku dla godnoci osoby ludzkiej. W³aciwe odniesienie do cz³owieka jest uznaniem jego podmiotowoci. Bycie podmiotem to uczestniczenie w stanowieniu o pañstwie33 . Papie¿ stwierdzi³, ¿e
podmiotowoæ oznacza to, i¿ cz³owiek jest uczestnikiem organizacji ¿ycia pañstwowego, jest afirmowany, afirmowane s¹ zw³aszcza jego przekonania. Jego
zdaniem godnoæ cz³owieka musi byæ spraw¹ nadrzêdn¹ wobec wszystkich dzia³añ pañstwa34. Dla Jana Paw³a II odpowiedzialnoæ pañstwa i spo³eczeñstwa za
ochronê godnoci cz³owieka by³a odpowiedzialnoci¹ wobec historii35.
2. Dobro wspólne zobowi¹zaniem w³adzy i obywateli
Dobro wspólne stanowi zasadniczy rozdzia³ ¿ycia politycznego. Do jego
zabezpieczenia zobowi¹zane jest pañstwo. W³adza jest z istoty rzeczy wynikiem spo³ecznej i moralnej natury cz³owieka. Nauka ta ma swoje ród³o
w Objawieniu (por. Prz 8, 15 n; Mdr 6, 3 n; J 9, 11; Rz 13, 1-5; 1 P 2, 13-15).
St¹d nasuwa siê wniosek, ¿e w³adza w pañstwie pochodzi od Boga. Dotyczy to
w³adzy pañstwowej jako takiej, a nie konkretnej formy jej wcielenia. Koció³
dostrzega genezê pañstwa w samej istocie porz¹dku wiata stworzonego przez
29

Por. CA 12.
CA 49.
31 Por. CA 5.
32 Por. SRS 33.
33 Jan Pawe³ II, Kszta³towaæ i przekazywaæ motywy ¿ycia i nadziei, w: Do koñca ich umi³owa³,
Watykan 1987, s. 26; por. idem, Przemówienie wyg³oszone w Zgromadzeniu Narodowym, Warszawa
11 VI 1999, w: Bóg jest mi³oci¹, Olsztyn 1999, s. 118124.
34 Por. ibidem, s. 2425.
35 Por. J. Bajda, Godnoæ i prawo, Collectanea Theologica 2 (1980), s. 105109.
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Boga, a w ramach tego porz¹dku jako czynnik konieczny, kieruj¹cy si³y
wszystkich obywateli ku wspólnemu dobru36. Mo¿na zatem mówiæ o teologicznej koncepcji pañstwa.
Jan Pawe³ II nie akcentowa³ jednak teologicznej koncepcji pañstwa, nie
uto¿samia³ te¿ pañstwa z konkretn¹ w³adz¹, podkrelaj¹c raczej jego teleologiê37. Zadaniem i zobowi¹zaniem w³adzy jest nadzór administracyjny w celu
realizacji dobra wspólnego wszystkich obywateli i jego sprawiedliwy podzia³.
Papie¿ podkrela³, ¿e dobro wspólne jest nierozerwalnie zwi¹zane z dobrem
osoby ludzkiej, która realizuje swoje dobro osobowe poprzez dobro spo³eczne.
Dobro wspólne jest zobowi¹zaniem zarówno pañstwa, jak spo³eczeñstwa tworz¹cego dane pañstwo. Zarówno sprawuj¹cy w³adzê, jak i obywatele maj¹
s³u¿yæ dobru wspólnemu, choæ sposób tej s³u¿by jest ró¿ny i wynika z zadañ
wobec ¿ycia spo³ecznego.
Ka¿dy cz³owiek, bêd¹c obywatelem pañstwa jest zobowi¹zany do udzia³u
w tworzeniu dobra wspólnego na miarê swoich talentów i mo¿liwoci. Podstawowym zadaniem jest kompetentne i zaanga¿owane wykonywanie swoich powinnoci zawodowych38. Etyka zawodowa jest uszczegó³owion¹ postaw¹ powszechnie obowi¹zuj¹cych norm moralnych.
Aby w³aciwie mog³o byæ realizowane dobro wspólne  jako zasada
¿ycia spo³ecznego  obywatele winni mieæ szacunek dla prawa. Szacunek ten
jest tak¹ sam¹ powinnoci¹ sprawuj¹cych w³adzê, jak i wszystkich obywateli.
Dobro wspólne mo¿e byæ zachowane wówczas, gdy obywatele postêpuj¹
zgodnie z prawem. Obywatelem jest tak¿e ka¿dy sprawuj¹cy w³adzê.
Autorytet pañstwa domaga siê, aby spo³eczeñstwo kierowa³o siê prawami
wydanymi przez pañstwo. Aby tak by³o, niezbêdna jest w stosunkach spo³ecznych zasada praworz¹dnoci, czyli pewnoæ ochrony praw cz³owieka ze strony
pañstwa. Je¿eli takiej pewnoci nie ma, zostaje zakwestionowana istota praworz¹dnoci. W sumieniu obowi¹zuj¹ jednak tylko prawa zgodne z etycznym
porz¹dkiem natury. Je¿eli prawo stanowione jest sprzeczne z niezbywalnymi
prawami cz³owieka, wówczas nie ma obowi¹zku jego wype³niania. Nauka ta
opiera siê na Objawieniu zawartym w Dziejach Apostolskich: trzeba bardziej
s³uchaæ Boga ni¿ ludzi (5, 29).
Jan Pawe³ II wyranie okreli³ stanowisko Kocio³a wobec prawodawstwa pañstwowego, dotycz¹cego tzw. dobra wy¿szego, jakim jest dobro pañstwa. Je¿eli dobro pañstwa jest dobrem okrelonej partii, a nie ogó³u spo³e36

KDK 74; por. Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, Kielce 2005, s. 252. Celem wspólnoty
politycznej jest najpe³niejszy rozwój ka¿dego obywatela powo³anego do sta³ej wspó³pracy w realizacji
dobra wspólnego.
37 Por. RH 17.
38 Por. Jan Pawe³ II, Ewangelia pracy, Watykan, 18 III 1984, w: Jubileuszowy Rok Odkupienia,
Watykan 1985, s. 337339.
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czeñstwa, takie dobro nie rodzi sprawiedliwoci spo³ecznej, lecz j¹ narusza.
Naruszenie praw cz³owieka idzie w parze z naruszeniem praw ca³ej spo³ecznoci, narusza podstawowe zasady wspólnego dobra39. Szczególne prawo do
uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i publicznym ma rodzina. Jan Pawe³ II zabiega³ usilnie, aby uniwersalne rozumienie rodziny i jej praw nie zosta³o wypaczone pod wp³ywem przemian cywilizacyjnych. Karta Praw Rodziny ujmuje wzajemny stosunek pomiêdzy rodzin¹, spo³eczeñstwem i pañstwem w dwóch
podstawowych stwierdzeniach: rodzina i spo³eczeñstwo po³¹czone s¹ ze sob¹
¿ywymi i organicznymi wiêzami, a uzupe³niaj¹c siê wzajemnie, winny s³u¿yæ rozwojowi cz³owieka. Rodzina ma swoje niezbywalne prawa. Aby mog³a w³aciwie wype³niaæ swoje podstawowe funkcje, potrzebuje pomocy
spo³eczeñstwa i pañstwa40. Przypomina³ tak¿e o postulatach ekonomicznych
wobec rodziny. Prawa rodziny musz¹ byæ wpisane g³êboko w same podstawy ka¿dego kodeksu pracy, jeli jego w³aciwym podmiotem jest cz³owiek,
a nie tylko produkcja41.
Rol¹ pañstwa jest tak¿e kontrolowanie procesów spo³ecznych pod k¹tem
wymogów wspólnego dobra. Mo¿e byæ ono zagro¿one w wypadku ewentualnych wykroczeñ przeciwko moralnoci publicznej i ³adowi spo³ecznemu42.
Demokracja bez wartoci zamienia siê w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm43. Je¿eli pañstwo akceptuje moralny relatywizm, to sprzeciwia siê za³o¿eniom nale¿¹cym do istoty wspólnego dobra, którym jest ochrona praw ka¿dego i tym samym wspólnego dobra44.
Zadaniem pañstwa jest tworzenie i ochrona demokracji, czyli stworzenie
równych szans dla ka¿dego. Jan Pawe³ II podkrela³, ¿e zasad¹ prawid³owego
funkcjonowania pañstwa wobec wspólnego dobra jest udzia³ wszystkich obywateli w decyzjach politycznych, umo¿liwiaj¹cy sprawowanie kontroli nad
decyzjami rz¹dz¹cych. Przestrzega³ przed przejêciem w³adzy przez w¹skie
grupy partyjne, gdy¿ to mo¿e prowadziæ do dyktatury. Autentyczna demokracja mo¿liwa jest tylko w pañstwie prawnym i w oparciu o poprawn¹ koncepcjê
osoby ludzkiej. Wymaga ona koniecznych warunków, jakich wymaga promocja poszczególnych osób przez wychowanie i formacjê w duchu prawdziwych
idea³ów, jak i «podmiotowoci» spo³eczeñstwa, przez tworzenie struktur oraz
wspó³odpowiedzialnoci45. Domaga³ siê szczególnej troski o najubo¿szych.
39

Por. RH 17.
Por. Karta Praw Rodziny, Watykan 1983, art. 8, 9, 10, 11.
41 Jan Pawe³ II, G³ód sprawiedliwoci nie mo¿e byæ ród³em nienawici, Saint Denis, 31 V 1980,
w: Nauczanie spo³eczne 1980, Warszawa 1984, s. 408.
42 Por. T. lipko, Zarys etyki szczegó³owej, t. 2, Kraków 1981, s. 251.
43 VS 101.
44 Por. CA 47; por. Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, s. 259261.
45 CA 46.
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Zasada ta jawi siê jako jedna z fundamentalnych zasad chrzecijañskiej koncepcji organizacji ¿ycia spo³eczno-politycznego46.
Dla wspó³czesnych polityków dobro wspólne to przede wszystkim ekonomia. Choæ dzia³ania gospodarcze, jako element wspólnego dobra, s¹ widocznym sposobem troski o poziom ¿ycia obywateli, to kultura jest fundamentem tego dobra, gdy¿ ¿ycie spo³eczne bez kultury nie mog³oby istnieæ. Kultura,
zdaniem Jana Paw³a II, jest dzie³em narodu a nie pañstwa. Naród istnieje
z kultury i dla kultury47. Dlatego pañstwo nie powinno ingerowaæ w kszta³t
kultury, ale pomóc przy tworzeniu odpowiednich struktur zabezpieczaj¹cych
istnienie i rozwój kultury48.
Zdaniem Jana Paw³a II, pañstwo nie powinno ingerowaæ we wszystkie
dziedziny ¿ycia obywateli; powinno raczej stosowaæ wobec nich zasadê pomocniczoci i respektowaæ s³uszn¹ autonomiê ich ¿ycia49. Wed³ug Ojca wiêtego porz¹dek spo³eczny, którego zadaniem jest tworzenie i ochrona wspólnego dobra, bêdzie tym prawdziwszy i trwalszy, im wiêksza bêdzie harmonia
pomiêdzy dobrem osoby i dobrem spo³ecznoci50. Twierdzi³ i postulowa³, ¿e
postawy polityków winny byæ przesi¹kniête duchem s³u¿by wspólnemu dobru51. Wskazywa³ te¿ na postulaty dotycz¹ce polityki wobec wspólnego dobra. S¹ nimi: uczciwoæ miêdzy rz¹dz¹cymi a rz¹dzonymi, jawnoæ w administracji publicznej, bezstronnoæ w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskar¿onych w procesach i s¹dach doranych, sprawiedliwe wykorzystanie pieniêdzy publicznych52.
Dobro wspólne jest rzeczywistoci¹, która jest ci¹gle i na nowo definiowana w zale¿noci od historycznej i kulturowej ewolucji spo³eczeñstwa. Wymaga ono zawsze ochrony praw osoby ludzkiej i równych szans dla wszystkich obywateli. Jego realizacja jest szczególnym zobowi¹zaniem w³adzy, ale
tak¿e i obowi¹zkiem obywateli.
2. Prawda, wolnoæ, sprawiedliwoæ i solidarnoæ
moralnymi fundamentami ¿ycia politycznego
Prawda jest fundamentem, na którym cz³owiek winien budowaæ swoje
¿ycie we wszystkich jego aspektach. To ona decyduje o mo¿liwociach rozwoju
46

Por. CA, s. 1011.
Jan Pawe³ II, W imiê przysz³oci kultury. Przemówienie w UNESCO, Pary¿, 2 VI 1980,
w: Wiara i kultura, Rzym 1986, s. 74.
48 Por. CA 11; por. J. Nagórny, Pos³annictwo chrzecijan w wiecie, Lublin 1997, s. 185.
49 Por. CA 11.
50 Por. ibidem 25.
51 Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone w Zgromadzeniu Narodowym, s. 122.
52 Por. VS 101.
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cz³owieka i wzajemnych relacjach miêdzyludzkich. Wymaga rzetelnego stosunku do niej, tzn. pragnienia jej rzeczywistego poznania. Ka¿dy, kto jest osobowo
i intelektualnie otwarty na jej przyjêcie, bêd¹c wolny, mo¿e prawdê poznaæ.
Prawda jest fundamentem wolnoci; prawda i wolnoæ s¹ wspó³zale¿ne53.
Je¿eli cz³owiek odrzuca relacjê miêdzy prawd¹ a wolnoci¹, która jest niepodwa¿alna, wówczas zaczyna os³abiaæ swoj¹ wolnoæ, a jego dzia³ania sk³aniaj¹
siê ku niegodziwym kompromisom. Ten sposób dzia³ania politycznego podejmuj¹ zw³aszcza ci, którzy nie uznaj¹ absolutnego charakteru prawdy i jej
relacji z wolnoci¹. Kompromis jest wprawdzie konieczny w ¿yciu i w polityce, jednak jest nieprzekraczalna granica, któr¹ wyznacza prawda. Tworz¹ j¹
podstawowe wartoci antropologiczne i moralne. Do poznania pe³ni prawdy
prowadz¹ dwa porz¹dki: rozum i wiara54. St¹d, aby ¿ycie cz³owieka i ¿ycie
spo³eczno-polityczne mia³o pe³ny wymiar, konieczna jest realizacja obu dróg
prowadz¹cych do poznania prawdy. Jest to bardzo istotny wymóg i apel do
tworz¹cych ¿ycie polityczne.
Innym motywem nauczania Jana Paw³a II jest problem sprawiedliwoci.
Jest ona fundamentem a zarazem sprawdzianem dzia³alnoci politycznej.
Ojciec wiêty rozpatrywa³ sprawiedliwoæ nie tylko w zakresie indywidualnym,
ale tak¿e w relacjach miêdzy narodami. U podstaw w³aciwych relacji spo³eczno-politycznych jest sprawiedliwoæ wobec osoby ludzkiej. Odnosi siê to do
zasadniczej tezy Jana Paw³a II, ¿e cz³owiek jest zawsze w centrum ¿ycia
spo³ecznego55. Widzenie cz³owieka w centrum zwi¹zane jest z godnoci¹
osoby ludzkiej, z której wyp³ywaj¹ niezbywalne prawa cz³owieka56. Nauczanie
Jana Paw³a II przywraca wiêc osobie ludzkiej i relacjom spo³ecznym w³aciwe
miejsce w ¿yciu spo³eczno-politycznym.
Sprawiedliwoæ wobec osoby ludzkiej pozostaje w cis³ej relacji ze sprawiedliwoci¹ wobec ludów i narodów. Jest ona warunkiem ich rozwoju wewnêtrznego i w³aciwych stosunków miêdzynarodowych. Jan Pawe³ II ukazywa³ obszary niesprawiedliwoci na ca³ym wiecie57.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Papie¿ czêciej ni¿ pojêcia sprawiedliwoæ u¿ywa³ pojêcia rozwój. Jego zdaniem, rozwój jest pojêciem kulturowym i ma
odniesienie do Biblii58. Przyj¹³ je od Paw³a VI59. Prawdziwy rozwój zak³ada
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Por. VS 34.
Por. VS.
55 Jan Pawe³ II, Przemówienie do Miêdzynarodowych Organizacji Praw, Genewa, 15 VI 1982,
w: Dokumenty nauki spo³ecznej Kocio³a, t. 2, RzymLublin 1996, s. 223.
56 Ibidem, s. 223224.
57 Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie podczas wizyty w siedzibie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Luxemburg, 15 VI 1985, w: J. ¯yciñski, Europejska wspólnota ducha, s. 169.
58 Por. SRS 30.
59 Por. SRS 2.
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¿yw¹ wiadomoæ wartoci praw wszystkich i ka¿dego z osobna, a tak¿e
koniecznoæ poszanowania, przys³uguj¹cego ka¿demu prawa do pe³nego korzystania z dobrodziejstw nauki i techniki60. Jan Pawe³ II mówi³ o sprawiedliwym prawie w³asnoci nie tylko w sensie materialnym, mówi³ o w³asnoci
w zakresie wiedzy, nauki i umiejêtnoci. W³asnoæ ta  wed³ug niego  winna
s³u¿yæ tak¿e dobru wspólnemu, czyli zdolnoci do uczestnictwa w solidarnej
organizacji umiejêtnoci wyczuwania i zaspokajania potrzeb innych ludzi61.
We wspó³czesnym wiecie wiedza i informacja jest podstaw¹ zamo¿noci
i rozwoju, tak¿e politycznego.
Sprawiedliwoæ w obrêbie danego pañstwa by³a ukazywana przez Jana
Paw³a II w wietle zasady pomocniczoci. Jest w niej zawarta idea spo³eczeñstwa obywatelskiego, zak³adaj¹ca, ¿e ludzie s¹ wewnêtrznie zdolni do poszukiwania prawdy i wspólnego dobra.
Sprawiedliwoæ w przepowiadaniu Papie¿a dotyczy³a nie tylko relacji wewn¹trzspo³ecznych i narodowych, ale tak¿e relacji miêdzynarodowych. Apelowa³ o pomoc ekonomicznie s³abiej rozwiniêtym narodom. Widz¹c postêpuj¹c¹
globalizacjê i wspó³zale¿noæ gospodarcz¹, postulowa³ koniecznoæ powo³ania miêdzynarodowych organizacji kontrolnych62. Uwa¿a³, ¿e kultura regu³
w stosunkach handlowych i finansowych jest niezbêdna w celu przezwyciê¿enia
rywalizacji politycznej i tendencji do wykorzystywania s³abszych narodów63.
Zdaniem Jana Paw³a II wa¿nym przejawem sprawiedliwoci w ¿yciu
spo³eczno-politycznym jest opcja preferencyjna na rzecz ubogich. Chodzi
o pomoc w³¹czenia siê w proces rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego
ca³ym narodom, które s¹ z niego wykluczone, czy pozostawione na uboczu64.
Papie¿ twierdzi³, ¿e jest to mo¿liwe dziêki wykorzystaniu dóbr wyprodukowanych w nadmiarze, a tak¿e gdy zostan¹ zmienione na sprawiedliwsze i uczciwsze modele ¿ycia, konsumpcji i sprawowania w³adzy, na których opieraj¹ siê
spo³eczeñstwa65. W odniesieniu do prawdy transcendentnej, Jan Pawe³ II negatywnie ocenia³ ustroje polityczne66. Twierdzi³, ¿e spo³eczna nauka Kocio³a
jest krytyczna zarówno wobec kapitalizmu, jak i kolektywizmu marksistowskiego67 . Krytykowa³ idee nieuwarunkowanej wolnoci68, by³ przekonany, ¿e
60

SRS 33.
CA 32.
62 Por. CA 58.
63 Por. CA 43.
64 CA 58.
65 Por. CA.
66 VS 99.
67 SRS 21.
68 Por. C. Moreda de Licea, Etyczna refleksja nad wspó³czesn¹ ekonomi¹, Spo³eczeñstwo 2
(1999), s. 258.
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rozwi¹zanie powa¿nych problemów narodowych i miêdzynarodowych nie
jest tylko kwesti¹ produkcji gospodarczej czy organizacji prawnej albo spo³ecznej, ale wymaga odwo³ania siê do okrelonych wartoci etyczno-religijnych, a tak¿e przemiany mentalnoci i postêpowania69.
G³osz¹c Ewangeliê wiatu, Jan Pawe³ II nieustannie przypomina³, ¿e
sprawiedliwoæ jest podstaw¹ ³adu spo³eczno-politycznego i warunkiem zachowania pokoju70. Jednak potrzeba i pragnienie sprawiedliwoci, któr¹ Chrystus nazywa b³ogos³awieñstwem (por. Mt 5, 6), nie mo¿e byæ ród³em nienawici czy przybieraæ form walki zwi¹zanej z przemoc¹71.
Wiarygodnoæ systemu politycznego opiera siê na sprawiedliwoci, która
jest wyrazem troski o cz³owieka i wspólne dobro. Sprawiedliwe stosunki miêdzyludzkie gwarantuje prawda obiektywna i transcendentna72. Ukazuj¹c sprawiedliwoæ we w³aciwych relacjach do osoby ludzkiej, Jan Pawe³ II przywróci³ nauce spo³ecznej Kocio³a jej w³aciw¹ rangê. Wskaza³ na jej cis³e powi¹zanie z teologi¹, zw³aszcza z teologi¹ moraln¹, a tak¿e na jej zwi¹zek z now¹
ewangelizacj¹, przed któr¹ stan¹³ Koció³. Ca³ym pontyfikatem, publikacjami,
zwlaszcza encyklikami spo³ecznymi oraz wypowiedziami na tematy spo³eczne,
zwi¹zane ze sprawiedliwoci¹, nada³ nauce spo³ecznej Kocio³a nowy ton
i ogólnowiatow¹ nonoæ73. Ukazywa³, ¿e tylko ta polityka jest w³aciwa,
która opiera siê na fundamencie sprawiedliwoci.
Wezwanie do solidarnoci w ¿yciu spo³eczno-politycznym by³o orêdziem
papieskim skierowanym do wiata. Podstaw¹ jego przes³ania jest Ewangelia
 Chrystus solidarny z ka¿dym cz³owiekiem. W nauce Kocio³a termin solidarnoæ pojawia siê czêsto. Nale¿y do zasadniczego i sta³ego przes³ania katolickiej nauki spo³ecznej, poczynaj¹c od XIX w.74 Jan Pawe³ II podkrela³ ci¹g³oæ nauki spo³ecznej Kocio³a, zarazem widzia³ potrzebê odnowy. W istocie
rzeczy ci¹g³oæ i odnowa stanowi¹ dowód nieprzemijaj¹cej wartoci nauczania
Kocio³a75. Ci¹g³oæ ta jest zakotwiczona w nauce objawionej, odnowa natomiast jest konieczna ze wzglêdu na zmieniaj¹ce siê warunki spo³eczne, kulturowe i polityczne.
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CA 60.
Por. Jan Pawe³ II, Pokój, sprawiedliwoæ i ewangelizacja w nauczaniu Paw³a VI, Watykan,
8 VIII 1979, w: Nauczanie spo³eczne 19781979, Warszawa 1982, s. 131132.
71 Por. Jan Pawe³ II, G³ód sprawiedliwoci nie mo¿e byæ ród³em nienawici, Saint Denis, 31 V
1980, w: Nauczanie spo³eczne 1980, s. 410415.
72 Por. G. Gatti, Spo³eczna wiarygodnoæ i rzeczywistoæ gospodarcza, Spo³eczeñstwo 3 (1997),
s. 377381.
73 Por. P. Jarecki, S³owo na otwarcie sesji Jan Pawe³ II promotorem nauki spo³ecznej Kocio³a
w dzisiejszym wiecie, Spo³eczeñstwo 1 (1999), s. 6061.
74 Por. SRS 1.
75 SRS 3.
70

MORALNE FUNDAMENTY POLITYKI W NAUCZANIU JANA PAW£A II

95

Potrzeba i koniecznoæ solidarnoci zwi¹zana jest z faktem, ¿e cz³owiek
jest istot¹ spo³eczn¹76. Solidarne dzia³anie warunkuje etyczny charakter ¿ycia
spo³eczno-politycznego. Etyczny wymiar solidarnoci oparty jest na normie
personalistycznej, która stanowi afirmacjê osoby ludzkiej dla niej samej.
Uznanie cz³owieka jako osoby w aspekcie spo³eczno-politycznym daje pozytywn¹ i moraln¹, rosn¹c¹ wiadomoæ wspó³zale¿noci pomiêdzy ludmi
i narodami77. Wspó³zale¿noæ ta oznacza tak¿e odpowiedzialnoæ za s³abszych i gotowoæ niesienia pomocy. Nie mo¿e byæ jednak akceptacj¹ postawy
biernej tych, którzy tej pomocy potrzebuj¹, lecz ich wspó³dzia³aniem na miarê
darów.
W centrum mylenia i dzia³ania solidarnego jest odniesienie do wspólnego dobra78. Odniesienie to jest w sposób zasadniczy odniesieniem do polityki,
której podstawowym celem jest realizacja dobra wspólnego. Praktykowanie
solidarnoci w tym znaczeniu jest daniem szans wszystkim ludziom, by mogli
realizowaæ w³asny rozwój. Oznacza wspóln¹ troskê o wspólne dobro przeznaczone dla ka¿dego cz³owieka, a tak¿e tak¹ sprawiedliwoæ, która nie zak³ada
równoci matematycznej, lecz wymaga od ka¿dego z cz³onków wspólnoty
wysi³ku i zaanga¿owania wed³ug jego mo¿liwoci. Realizuj¹c dobro wspólne,
ka¿dy ma obowi¹zek dawania swej cz¹stki wed³ug miary obdarowania. Solidarnoæ wymaga wiêc wiêcej od tych, którzy wiêcej posiadaj¹, nie zaprowadza
równoci absolutnych. Natomiast praktykowanie rzeczywistej solidarnoci domaga siê pe³nej ¿yczliwoci dla potrzebuj¹cych oraz traktowania ich z przynale¿n¹ im równ¹ godnoci¹79.
W stosunkach polityczno-spo³ecznych Papie¿ zwraca³ uwagê na to, ¿e
solidarnoæ oznacza tak¿e to, ¿e ¿adna grupa spo³eczna ani partia polityczna
nie mog¹ uzurpowaæ sobie roli jedynego przewodnika, bowiem niszczy to
podmiotowoæ spo³eczeñstwa80. Dla Jana Paw³a II solidarnoæ ma wymiar
chrzecijañski, wyp³ywa z powszechnego Ojcostwa Boga i braterstwa wszystkich ludzi w Chrystusie. Jest cnot¹ chrzecijañsk¹. Winna byæ zatem sposobem urzeczywistniania tego zamys³u Boga zarówno na p³aszczynie indywidualnej i spo³ecznej, jak te¿ narodowej i miêdzynarodowej81. Jest etosem s³u¿by,
bezwzglêdnego zaanga¿owania na rzecz drugiego cz³owieka, jest te¿ apelem
i zobowi¹zaniem82.
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Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn, s. 311.
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Por. J. Krucina, Solidarnoæ czynnikiem integruj¹cym Europê, Spo³eczeñstwo 1 (1999), s. 8489.
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Zakoñczenie
Nauczanie Jana Paw³a II zwi¹zane z wymiarem politycznym stanowi
bardzo wa¿ny obszar jego pos³ugi wobec Kocio³a i wiata. Problemy i dzia³ania polityczne stanowi¹ bowiem o tym, czy we wspó³czesnym wiecie uszanowany jest cz³owiek, czy narody maj¹ zapewnione w³aciwe prawa, czy istnieje
miêdzynarodowy ³ad spo³eczny i polityczny. Tego wszystkiego domaga siê
¿ycie rodziny ludzkiej, zw³aszcza w warunkach postêpuj¹cego globalizmu.
Jan Pawe³ II ukazywa³ osobê ludzk¹ w centrum wszystkich dzia³añ, tak¿e
politycznych, twierdz¹c, ¿e racj¹ bytu wszelkiej polityki jest s³u¿ba cz³owiekowi. Podkrela³ podmiotowy charakter aktywnoci politycznej wszystkich obywateli. Jego zdaniem, zarówno sprawuj¹cy w³adzê, jak i ca³e spo³eczeñstwo,
maj¹ s³u¿yæ wspólnemu dobru w ró¿ny sposób, co wynika z odmiennych
zadañ i zakresów odpowiedzialnoci. Ukazywa³ jasno relacje pomiêdzy w³adz¹ a obywatelami  celem pañstwa jest dobro spo³eczeñstwa. Jest to dobro
wspólne, które nie jest sum¹ dóbr indywidualnych, ale nadrzêdne wobec dobra
indywidualnego. Jednak dobro wspólne nie mo¿e pozostawaæ w sprzecznoci
z prawdziwym dobrem osoby. W normatywny sposób w polityce ³¹czy³ wolnoæ, prawdê i odpowiedzialnoæ. Domaga³ siê wolnoci dla ka¿dego cz³owieka i ka¿dego narodu we wszystkich wymiarach ¿ycia politycznego. Upomina³
siê, aby w dzia³alnoci politycznej by³a zachowana zasada spójnoci sumienia
i dzia³ania cz³owieka. Przypomina³, ¿e rol¹ pañstwa jest prawna ochrona ludzkiego ¿ycia od poczêcia do naturalnej mierci, ochrona rodziny, moralnoci,
troska i pomoc dla najubo¿szych. Szczególnymi postulatami w polityce realizacji wspólnego dobra winny byæ: uczciwoæ w kontaktach pomiêdzy rz¹dz¹cymi a rz¹dzonymi, jawnoæ i bezkompromisowoæ w administracji publicznej, poszanowanie przeciwników politycznych, sprawiedliwe wykorzystanie
pieniêdzy publicznych.
Jan Pawe³ II z odwag¹ podkrela³ relacje pomiêdzy Kocio³em a pañstwem, widz¹c koniecznoæ wspó³pracy. Celem tej wspó³pracy nie mo¿e byæ
separatystycznie rozumiane dobro Kocio³a, czy dobro pañstwa, lecz dobro
ludzi nale¿¹cych do obu tych wspólnot. Taka wspó³praca jest te¿ jednym
z elementów ³adu etycznego i miêdzynarodowego. W tej wspó³pracy ma byæ
zachowana zasada autonomii Kocio³a i pañstwa. Relacja ta wymaga aktywnej
obecnoci Kocio³a w ¿yciu ludzi.
Podsumowuj¹c szesnacie lat pontyfikatu Jana Paw³a II, kard. Joseph
Ratzinger powiedzia³ w wywiadzie dla niemieckiej agencji katolickiej: G³ównym tematem dotychczasowych lat pontyfikatu Jana Paw³a II jest wyzwolenie
cz³owieka z wyobcowania, ucisku, zniewolenia i jego zbawienie [...]. W dzia³aniach na rzecz praw cz³owieka, wolnoci oraz ochrony ¿ycia i rodziny Ojcu
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wiêtemu zawsze chodzi o to, by osi¹gn¹æ przynajmniej minimum moralne
i wypracowaæ dlañ zgodê ponad granicami religii, filozofii i kultur. Te wysi³ki
Papie¿a dotycz¹ w równym stopniu Zachodu, jak i krajów wyzwolonych spod
panowania komunistycznego. Ca³y pontyfikat Jana Paw³a II to by³a ci¹g³a
praca s³u¿¹ca zabezpieczeniu praw cz³owieka i praw narodów wobec nieuprawnionych dzia³añ politycznych. W tym obrazie dzia³añ trzeba jeszcze odnotowaæ wyst¹pienie Ojca wiêtego podczas pielgrzymki polityków do Rzymu
45 listopada 2000 r. i og³oszenie w. Tomasza Morusa patronem polityków
i rz¹dz¹cych.
W Centesimus annus Jan Pawe³ II napisa³, ¿e polityka bez uwzglêdnienia
Boga w porz¹dku spo³ecznym ³udzi ludzi, buduje raj na ziemi i w ten sposób
staje siê religi¹ wieck¹83. Nauczanie spo³eczno-polityczne Jana Paw³a II jest
poszerzon¹ i pog³êbion¹ kontynuacj¹ nauczania podjêtego ju¿ przez Leona
XIII, a tak¿e Sobór Watykañski II. W swej najbardziej podstawowej treci
nawi¹zuje tak¿e do tradycji Grecji i Rzymu, w której dowiadczenie demokracji sz³o w parze z regulacjami prawa, opartego na prawie naturalnym chroni¹cym zarówno przed tyrani¹, jak i przed anarchiczn¹ samowol¹.

MORALISCHE GRUNDLAGEN DER POLITIK
IN DER LEHRE JOHANNES PAUL II.
(ZUSAMMENFASSUNG)

Während seines ganzen Pontifikats hat sich Johannes Paul II. zu zahlreichen politischen
Themen geäußert, indem er die Notwendigkeit ihrer moralischen Fundamente betont hat. Die
moraltheologische Inspiration des politischen Lebens war für ihn die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Danach ist die menschliche Person und ihre Würde das fundamentale Kriterium des
gesellschafts-politischen Lebens. Die Achtung gegenüber jeder Person garantiert die richtige politische Ordnung, sowohl im gesellschaftlichen Leben der Nationen, als auch in der internationalen
Dimension. Johannes Paul II. unterstrich den Subjektcharakter des politischen Engagements aller
Bürger. Das Gemeinwohl sah er als dem Wohl des Einzelnen übergeordnet. Die Grundlage der
Politik sollen Gesetze bilden, die auf dem Naturrecht gegründet sind und die Wahrheit, Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität als richtungweisend anerkennen. Zu besonderen Postulaten in der
Politik der effektiven Schaffung des Gemeinwohls gehören die Ehrlichkeit in den Kontakten zwischen Regierenden und Regierten, die Transparenz des politischen Lebens, Achtung gegenüber
politischen Gegnern sowie gerechte Verwendung der öffentlichen Gelder. Der Papst sprach sich
dafür aus, dass die politische Macht nach dem Ethos des Dienens agiere. Er unterstrich auch die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat zum Wohl der Menschen, die
Mitglieder beider sind. Die Lehre Johannes Paul II. stellt einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaftslehre der Kirche dar.
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98

KS. ZDZIS£AW ¯YWICA

ROZPRAWY I ARTYKU£Y

FORUM TEOLOGICZNE VIII 2007
PL ISSN 16411196
KS. LEON SIWECKI
Lublin

EKLEZJALNY WYMIAR RODZINY
W WIETLE NAUCZANIA JANA PAW£A II
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I Koció³ i rodzina bior¹ pocz¹tek z tych samych róde³. Maj¹ tê sam¹
genealogiê w Bogu: w Bogu Ojcu, Synu i Duchu wiêtym. Na mocy tej
boskiej genealogii powstaj¹ dziêki wielkiej tajemnicy boskiej Mi³oci: ta tajemnica nazywa siê Deus homo, wcielenie Boga, który tak umi³owa³ wiat, ¿e
Syna swego Jednorodzonego da³, aby nikt, kto za Nim idzie nie zgin¹³1. Tymi
s³owami S³uga Bo¿y, przez wielu nazywany Papie¿em Rodziny, Jan Pawe³ II
zwróci³ siê w 1994 r. do rodzin, podkrelaj¹c ich g³êboki zwi¹zek z Kocio³em. Rodzina jest bowiem zakorzeniona w zbawczym planie Boga, jest symbolem Jego mi³oci do ka¿dego cz³owieka, mi³oci wyra¿aj¹cej siê w oczekiwaniu na wype³nienie szczególnego i specyficznego pos³annictwa od Chrystusa.
Owo powo³anie jest jednoczenie nakazem, który Jan Pawe³ II artyku³uje dobitnie: Wecie w swoje rêce losy Kocio³a i wiata: jest to zobowi¹zanie
wyp³ywaj¹ce z sakramentu ma³¿eñstwa2.
Celem niniejszego artyku³u jest syntetyczne uporz¹dkowanie idei ukazuj¹cych eklezjalny wymiar rodziny, jej rolê i miejsce w tajemnicy Chrystusa
i Kocio³a oraz udzia³ i zadania w misji pos³anniczej Chrystusa. Podstawê
refleksji stanowi¹ dwa istotne dokumenty powiêcone w sposób szczególny
omawianym zagadnieniom: Adhortacja apostolska Familiaris consortio oraz
List do Rodzin Gratissimam sane.
1 Jan Pawe³ II, Przemówienie do rodzin: Czym jeste rodzino chrzecijañska? (8 X 1994),
LOsservatore Romano 12 (1994), s. 23.
2 Jan Pawe³ II, Przemówienie do rodzin: Uczyñcie z waszej rodziny kartê Ewangelii (21 I 2003),
LOsservatore Romano 3 (2003), s. 14.
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1. Rodzina a zbawczy plan Boga
Sobór Watykañski II wiele miejsca powiêci³ teologii rodziny oraz mi³oci ma³¿eñskiej, któr¹ postrzega jako przestrzeñ, w której wiara przenika ¿ycie
ka¿dego cz³owieka. Chrystus Pan obdarowa³ hojnym b³ogos³awieñstwem tê
wielokszta³tn¹ mi³oæ, która ma swój pocz¹tek w Boskim ródle Mi³oci
i zosta³a ustanowiona na obraz Jego jednoci z Kocio³em. [...] Prawdziwa
mi³oæ ma³¿eñska zostaje w³¹czona w mi³oæ Bo¿¹ oraz jest kierowana i ubogacana przez odkupieñcz¹ moc Chrystusa i zbawcze dzia³anie Kocio³a, aby
skutecznie prowadziæ ma³¿onków do Boga, oraz by wspomagaæ ich i pokrzepiaæ we wznios³ym zadaniu ojca i matki3. Mi³oæ, któr¹ Bóg jako Stwórca
i Odkupiciel przekaza³ cz³owiekowi jest zatem si³¹ sprawcz¹, która przenikaj¹c
wszystko to, czego siê podejmuje, prowadzi do zbawienia. Rodzina za jawi
siê jako najbardziej naturalne miejsce, w którym realizuje siê powo³anie do
jednoci z Chrystusem poprzez czerpanie z darów owej Mi³oci. Jan Pawe³ II
podkrela w Licie do Rodzin: [...] nazywaj¹c siê «Oblubieñcem», Jezus ukazuje sam¹ istotê Boga i potwierdza Jego wielk¹ mi³oæ do cz³owieka4.
Cz³owiek jest powo³any do mi³oci i jednoci z Bogiem, a wszystko
czego dowiadcza jest konsekwencj¹ mi³oci Boga do niego. Nauczanie Jana
Paw³a II wskazuje, ¿e krzy¿ Chrystusa staje siê nowym otwarciem odwiecznego Ojcostwa Boga. Bóg w Chrystusie przybli¿a siê na nowo do ludzkoci.
Obdarza ka¿dego cz³owieka Duchem wiêtym. Bóg Stwórca objawia siê jako
Bóg odkupienia, który jest wierny swej mi³oci do cz³owieka i do wiata,
wyra¿onej w dniu stworzenia5. Istota powo³ania kobiety i mê¿czyzny zawiera
siê w tajemnicy Ojcostwa Bo¿ego, tak wiêc ma³¿eñstwo mo¿e byæ odczytane
jako swego rodzaju analogia mi³oci Boga do cz³owieka. Mi³oæ Boga charakteryzuje bezinteresownoæ, twórcze zaanga¿owanie i d¹¿enie do ca³kowitego
zespolenia. Tymi przymiotami powinna charakteryzowaæ siê równie¿ mi³oæ
w rodzinie, bowiem jedynie dziêki mi³oci prawdziwej, bezinteresownej i g³êbokiej m¹¿ i ¿ona mog¹ w domowej przestrzeni stworzyæ Koció³, czyli miejsce, gdzie jest obecny Bóg wype³niaj¹cy i realizuj¹cy swój zbawczy plan.
Z nauczania Papie¿a na temat rodziny wynika, ¿e wed³ug zamys³u Bo¿ego, ma³¿eñstwo jest podstaw¹ szerszej wspólnoty rodzinnej, poniewa¿ instytucja ma³¿eñstwa i mi³oæ ma³¿eñska s¹ skierowane ku rodzeniu i wychowaniu
potomstwa, w którym znajduj¹ swoje uwieñczenie. Mi³oæ w swej najg³êbszej
istocie ma charakter daru. Mi³oæ ma³¿eñska nie wyczerpuje siê wród wspó³ma³¿onków, gdy¿ uzdalnia ich do najwiêkszego oddania, dziêki któremu staj¹ siê
3
4
5

KDK 48.
GrS 18.
Zob. RH 9.
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oni wspó³pracownikami Boga, udzielaj¹c daru ¿ycia. Ma³¿onkowie we wzajemnym oddaniu wydaj¹ z siebie ¿ywe odbicie ich mi³oci  dziecko, które
staje siê trwa³ym znakiem jednoci ma³¿eñskiej oraz ¿yw¹ i nieroz³¹czn¹ syntez¹ ojcostwa i macierzyñstwa6.
Konkluduj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e zasady teologiczne stanowi¹ t³o do
zrozumienia istoty p³ciowoci cz³owieka pojmowanej w osobowo-antropologicznym wymiarze, za rodzicielstwo jest nasycone s³u¿b¹ Bogu. Miêdzy rodzin¹ ludzk¹ a Bogiem  Stwórc¹ i dawc¹ ¿ycia istnieje ¿ywa wiê. Owa wiê
³¹czy ma³¿eñstwo z misterium Chrystusa i Kocio³a. Staje siê to mo¿liwe
dziêki wiadomej i systematycznej pracy duchowej rozwijaj¹cej i gruntuj¹cej
wartoæ sakramentu. Jan Pawe³ II, odpowiadaj¹c na pytanie o istotê i prawdê
ma³¿eñstwa stwierdza: Istota i zadania rodziny s¹ ostatecznie okrelone przez
mi³oæ. Rodzina dlatego otrzymuje misjê strze¿enia, objawiania, przekazywania mi³oci, bêd¹cej ¿ywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem siê mi³oci
Bo¿ej ludzkoci oraz mi³oci Chrystusa Pana Kocio³owi, Jego Oblubienicy7.
¯ycie cz³owieka winno byæ zdeterminowane pragnieniem uczynienia z rodziny
przestrzeni wspó³dzia³ania z Bogiem.
2. Rodzina jako komunia
Papie¿ Jan Pawe³ II, jeszcze jako kardyna³, wyjaniaj¹c znaczenie pojêcia
communio personarum, podkrela³, ¿e w okreleniu communio nie chodzi tylko o wskazanie tego co wspólne, o uwydatnienie wspólnoty jako pewnego
skutku czy nawet wyrazu bycia i dzia³ania osób. Nale¿y tu wzi¹æ pod uwagê
fakt, ¿e te osoby, trwaj¹c we wzajemnym do siebie odniesieniu, w³anie przez
dzia³anie i bytowanie wzajemnie siebie jako osoby potwierdzaj¹ i afirmuj¹8.
W Familiaris consortio Ojciec wiêty pisa³: Bóg jest mi³oci¹ i w samym
sobie prze¿ywa tajemnicê osobowej komunii mi³oci. Stwarzaj¹c cz³owieka na
swój obraz i nieustannie podtrzymuj¹c go w istnieniu, Bóg wpisuje w cz³owieczeñstwo mê¿czyzny i kobiety powo³anie, a wiêc zdolnoæ i odpowiedzialnoæ
za mi³oæ i wspólnotê. Mi³oæ jest zatem podstawowym i wrodzonym powo³aniem ka¿dej istoty ludzkiej9.
S³owa Jana Paw³a II podkrelaj¹ odpowiedzialnoæ za mi³oæ ³¹cz¹c¹
mê¿czyznê i kobietê, którzy zawarli przymierze ma³¿eñskie w duchu okrelonym przez Boga i Koció³, tworz¹c komuniê osób obdarowuj¹cych siê wza6

Zob. FC 14.
FC 17.
8 Zob. K. Wojty³a, Rodzina jako communio personarum. Próba interpretacji teologicznej,
Ateneum Kap³añskie 83 (1974), s. 353.
9 FC 11.
7
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jemnie. ród³em takiego stanu jest Bo¿e ustanowienie oraz logika mi³oci
oblubieñczej, która sprawia, ¿e mi³oæ ma³¿eñska winna byæ nierozerwalna
i przepojona jednoci¹. Przez równ¹ godnoæ osobist¹ kobiety i mê¿czyzny,
która musi byæ uwzglêdniona przy wzajemnej i pe³nej mi³oci ma³¿onków
 naucza Vaticanum II  ukazuje siê tak¿e w pe³nym wietle potwierdzona
przez Pana jednoæ ma³¿eñstwa10. ród³em owej jednoci  jak wskazuje
soborowa Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes  jest stwierdzenie, ¿e:
wêze³ ten, wiêty ze wzglêdu na dobro ma³¿onków i potomstwa, jak i spo³eczeñstwa, nie zale¿y od s¹du ludzkiego11. Zatem jednoæ ma³¿eñstwa stoi na
stra¿y dobra ma³¿onków, dobra potomstwa i dobra spo³eczeñstwa. Przytoczone uzasadnienie ma swoje podstawy w transcendentalnym wymiarze
ludzkiego bytu, w tajemnicy stworzenia i biblijnej koncepcji ma³¿eñstwa postrzeganego jako udzia³ w misterium Chrystusa i Kocio³a. Czy nie czytalicie, ¿e Stwórca od pocz¹tku stworzy³ ich jako mê¿czyznê i kobietê? I rzek³:
Dlatego opuci cz³owiek ojca i matkê i z³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje
jednym cia³em. A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o. Co wiêc Bóg z³¹czy³,
niech cz³owiek nie rozdziela (Mt 19, 46).
Cz³owiek jest odbiciem Boga, przy czym cz³owiek to jednoczenie mê¿czyzna i kobieta razem  ich dwoje, jako komunia osób. Katechizm Kocio³a
Katolickiego naucza, ¿e Mê¿czyzna i kobieta s¹ stworzeni, to znaczy chciani przez Boga, z jednej strony w doskona³ej równoci jako osoby ludzkie,
a z drugiej strony, w ich byciu mê¿czyzn¹ i kobiet¹. «Bycie mê¿czyzn¹»,
«bycie kobiet¹» jest rzeczywistoci¹ dobr¹ i chcian¹ przez Boga: mê¿czyzna
i kobieta maj¹ nieutracon¹ godnoæ, która pochodzi wprost od Boga, ich
Stwórcy12. Na tej podstawie kszta³tuje siê i realizuje powo³anie do g³êbokiej
wspólnoty ¿ycia i mi³oci, bêd¹cej ma³¿eñstwem, przy czym jednoczenie
zarówno kobieta, jak i mê¿czyzna zachowuj¹ w³asn¹ indywidualnoæ, wolnoæ
i odrêbnoæ, dziêki której realizuj¹ w³asne aspiracje, plany i zamys³y. Chrystus
powiedzia³: Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze
swoj¹ ¿on¹ tak cile, ¿e staj¹ siê jednym cia³em (Mt 19, 49; Rdz 2, 24).
W Katechizmie podkrelono, ¿e Mê¿czyzna i kobieta, stworzeni razem, s¹
chciani przez Boga jako jedno dla drugiego13.
Fundamentem owego przymierza ma³¿eñskiego jest wzajemna bezinteresowna i wype³niona s³u¿b¹ afirmacja, której podstaw¹ jest mi³oæ wyra¿aj¹ca
siê w gotowoci podjêcia i wype³niania dzia³añ apostolskich. Wszystko to,
ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ czyni rodzinê chrzecijañsk¹ ma³ym domowym
10
11
12
13

KDK 49.
KDK 48.
KKK 369.
KKK 371.
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Kocio³em, w którym i poprzez który, Chrystus realizuje swój zbawczy plan
wobec cz³owieka. Tym samym rodzina uczestniczy w proroczej, kap³añskiej
i królewskiej misji Jezusa. Poprzez mi³oæ oblubieñcz¹ stykamy siê bezporednio z etosem daru dla drugiej osoby mo¿liwego do urzeczywistnienia jedynie
poprzez przymierze ma³¿eñskie. W owym akcie nastêpuje zamiana tego, co
osobiste i prywatne na symboliczny akt wzajemnego daru, daru pe³nego, nieodwo³alnego i obejmuj¹cego ca³¹ wspóln¹ odt¹d historiê ¿ycia.
W adhortacji Familiaris consortio Jan Pawe³ II zaznacza, ¿e p³ciowoæ,
przez któr¹ ma³¿onkowie oddaj¹ siê sobie wzajemnie we w³aciwych i wy³¹cznych aktach ma³¿eñskich, nie stanowi zjawiska czysto biologicznego, lecz
odnosi siê do wewnêtrznej istoty osoby ludzkiej wtedy, gdy stanowi integraln¹
czêæ dozgonnej mi³oci mê¿czyzny i kobiety. Ca³kowity dar z cia³a sta³by siê
fa³szem, gdyby nie by³ znakiem i owocem pe³nego oddania osobowego. Jeli
cz³owiek co rezerwuje dla siebie lub zastrzega sobie mo¿liwoæ zmiany decyzji w przysz³oci, ju¿ przez to samo nie oddaje siê ca³kowicie, bez reszty14.
Zatem w kontekcie przymierza kobiety i niewiasty rozumianego jako wzajemny dar osób nastêpuje akt przyjêcia nowego ¿ycia z r¹k Boga w wiêtoci i we
czci (por. 1 Tes 4, 4), czyni¹cy rodzinê sanktuarium ¿ycia.
Poprzez akt seksualny, bêd¹cy elementem mi³oci kszta³towanej w czystoci, mê¿czyzna i kobieta staj¹ siê rodzicami w sensie antropologicznym.
Bycie rodzicami nak³ada na ma³¿onków ogromn¹ odpowiedzialnoæ, o której
Jan Pawe³ II mówi: poprzez rodzinê tocz¹ siê dzieje cz³owieka, dzieje zbawienia ludzkoci [...]. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, a¿eby wyzwoliæ si³y dobra, których ród³o znajduje siê w Chrystusie
Odkupicielu cz³owieka, aby te si³y uczyniæ w³asnoci¹ wszystkich rodzin,
a¿eby  jak to powiedziano w polskim Milenium  rodzina by³a «Bogiem
silna»15. Z nauczania papieskiego tchnie przes³anie, ¿e rodzina stanowi kolebkê i najskuteczniejsze narzêdzie humanizacji i personalizacji spo³eczeñstwa.
Rodzina wspó³pracuje w pe³ni i w sposób sobie tylko w³aciwy w budowaniu
wiata, czyni¹c ¿ycie bardziej ludzkim. Rodzina bowiem strze¿e, zachowuje
i przekazuje cnoty oraz wartoci. We wspó³czesnym wiecie, zagro¿onym coraz wiêksz¹ depersonalizacj¹ cz³owieka, rodzina mo¿e wyzwoliæ potê¿ne energie, które s¹ zdolne wyrwaæ cz³owieka z anonimowoci, podtrzymaæ w nim
wiadomoæ godnoci w³asnej osoby, wzbogaciæ jego cz³owieczeñstwo, w³¹czaj¹c go, z zachowaniem jego odrêbnoci i niepowtarzalnoci, w spo³eczeñstwo16. To w³anie sakrament ma³¿eñstwa sprawia, ¿e znacznie rozszerza siê,
g³ównie o zadania apostolskie, zakres obowi¹zków stawiany przed rodzin¹.
14
15
16
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3. Rodzina a plan zbawienia Chrystusa
Podejmuj¹c zagadnienia ogniskuj¹ce siê na okreleniu miejsca i roli rodziny w planie zbawczym Chrystusa, Jan Pawe³ II podkrela: W Chrystusie
objawi³a siê niejako na nowo ta podstawowa prawda o stworzeniu, któr¹ Ksiêga Rodzaju wyznaje, powtarzaj¹c po tylekroæ: «widzia³ Bóg, ¿e by³o dobre»
[...]. W Jezusie Chrystusie wiat widzialny, stworzony przez Boga dla cz³owieka [...] odzyskuje na nowo sw¹ pierwotn¹ wiê z samym Boskim ród³em
M¹droci i Mi³oci17 . Mo¿emy powiedzieæ, ¿e miêdzy Bogiem a cz³owiekiem
istnieje specyficzna wiê objawiaj¹ca siê w jednoci Mistycznego Cia³a Chrystusa, dlatego te¿ zjednoczenie z Chrystusem winno byæ ród³em zjednoczenia
Kocio³a. Owo zjednoczenie Chrystusa z cz³owiekiem samo w sobie jest tajemnic¹, w której rodzi siê nowy cz³owiek powo³any do uczestnictwa w ¿yciu
Trójjedynego Boga.
Powo³anie do jednoci realizuje siê na poziomie ma³¿eñstwa i rodziny.
Przewidziane przez Boga w akcie stwórczym ma³¿eñstwo i rodzina s¹ wewnêtrznie skierowane do urzeczywistnienia siê w Chrystusie i potrzebuj¹ Jego
³aski do uzdrowienia z grzechu i nawi¹zania do pocz¹tku, czyli do pe³nego
poznania i ca³kowitego wype³nienia zamys³u Bo¿ego. Owo przymierze zawarte
miêdzy Bogiem a ludmi Papie¿ nazywa komuni¹, przymierzem kobiety i mê¿czyzny, której treci¹ i istot¹ jest wzajemna mi³oæ. Komunia miêdzy Bogiem
i ludmi znajduje swoje ostateczne wype³nienie w Jezusie Chrystusie, który
mi³uje ludzkoæ i oddaje siê jej jako Zbawiciel, jednocz¹c j¹ w swoim ciele18.
Zatem mo¿na stwierdziæ, ¿e w³anie ofiara Jezusa niejako uszlachetnia
ma³¿eñstwo i sprawia, ¿e staje siê ono sakramentem, to za nak³ada na ma³¿onków obowi¹zek modelowania w³asnego ¿ycia w taki sposób, aby nie zabrak³o w nim elementów tajemnicy dokonanej na krzy¿u. Si³¹ odrodkow¹, która
dynamizuje ¿ycie ma³¿eñstwa jest mi³oæ, maj¹ca swe ród³o i inspiracjê
w mi³oci Jezusa. Dziêki niej rodzina mo¿e wype³niæ swoje powo³anie. Owa
mi³oæ jest ponadto fundamentem, na którym opieraj¹ siê wzajemne relacje
w ma³¿eñstwie. W zbawczym planie Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina
odkrywa nie tylko swoj¹ to¿samoæ, ale równie¿ swoje pos³annictwo. Zadania,
które z powo³ania Bo¿ego ma wype³niæ w historii, wyp³ywaj¹ z samej jej
istoty i ukazuj¹ jej dynamiczny i egzystencjalny rozwój. Ka¿da rodzina odkrywa i znajduje w sobie samej wezwanie, które jednoczenie wyra¿a jej godnoæ
i odpowiedzialnoæ: rodzino, «stañ siê» tym, czym «jeste»!19. Z rozwa¿añ
Papie¿a o powo³aniu mê¿czyzny i niewiasty wynika, ¿e odkrycie oblubieñcze17
18
19
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go sensu cia³a przestanie byæ dla ma³¿onków prost¹ oczywistoci¹ objawienia
³aski. Pozostanie ono jednak nadal zadane cz³owiekowi poprzez etos daru
zapisany na dnie ludzkiego serca20.
Wyjaniaj¹c istotê ma³¿eñstwa jako sakramentu, Jan Pawe³ II mówi: Sakrament rozumiemy jako znak przenosz¹cy skutecznie w widzialnoæ wiata
odwiecznie ukryt¹ w Bogu  niewidzialn¹  tajemnicê. Jest to tajemnica prawdy, mi³oci i tajemnica ¿ycia Bo¿ego, w której cz³owiek otrzymuje realne
uczestnictwo21. Wywy¿szenie, podniesienie ma³¿eñstwa do rangi sakramentu
wprowadza w ¿ycie rodziny element wiêtoci. Z rodziny bior¹ siê ¿ywe kamienie duchowej budowy, o jakiej mówi Aposto³ Piotr (por. 1 P 2, 5).
w. Pawe³ podkreli, ¿e cia³a ma³¿onków s¹ przybytkiem Ducha wiêtego
(por. 1 Kor 6, 19). Przekazywanie ¿ycia Bo¿ego i ludzkiego idzie z sob¹
w parze. Zrodzone w ma³¿eñstwie dziecko, jako owoc mi³oci staje siê jednoczenie przybranym synem Bo¿ym22. Zatem mi³oæ scalaj¹ca rodzinê ³¹czy
równie¿ ka¿dego cz³owieka z Bogiem. Jan Pawe³ II podkrela: Nie ma zrozumienia Kocio³a jako Cia³a Mistycznego Chrystusa, jako znaku Przymierza
cz³owieka z Bogiem w Chrystusie, jako powszechnego sakramentu zbawienia,
bez odniesienia do «wielkiej tajemnicy»  tajemnicy zwi¹zanej z mê¿czyzn¹
i niewiast¹, powo³aniem ich obojga do mi³oci ma³¿eñskiej, do rodzicielstwa.
Nie ma «wielkiej tajemnicy», któr¹ jest Koció³ i ludzkoæ w Chrystusie, bez
tej «wielkiej tajemnicy», jak¹ jest «jedno cia³o» (por. Rdz 2, 24; Ef 5, 3132),
to znaczy ma³¿eñstwo i rodzina23.
Elementy mi³oci, o której mówi Papie¿ winny przenikn¹æ do ¿ycia ka¿dego cz³owieka i kszta³towaæ relacje miêdzyludzkie tak, aby opiera³y siê na
wzajemnej serdecznoci, szacunku i zaufaniu. W innym wypadku ludzie staj¹
przed alternatyw¹: albo staj¹ siê uczestnikami tej mi³oci, albo nie wiedz¹, co
to znaczy mi³oæ. Nie wiedz¹, co sobie wzajemnie lubowali, do czego siê
wzajemnie zobowi¹zali, za co s¹ wspólnie odpowiedzialni. Mi³oæ, aby by³a
piêkna, musi byæ darem Bo¿ym, musi byæ zaszczepiona w sercach ludzkich
przez Ducha wiêtego i stale w nich podtrzymywana (por. Rz 5, 5)24.
Konkluduj¹c warto podkreliæ, ¿e poprzez wywy¿szenie ma³¿eñstwa do
rangi sakramentu, rodzina zosta³a usytuowana w centrum misterium Chrystusa
20 Por. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Odkupienie cia³a a sakramentalnoæ
ma³¿eñstwa, Watykan 1986, s. 77.
21 Ibidem, s. 77.
22 Por. GrS 18.
23 GrS 19.
24 Por. GrS 20. W Katechizmie Kocio³a Katolickiego stwierdza siê: Sakrament ma³¿eñstwa jest
znakiem zwi¹zku Chrystusa i Kocio³a. Udziela on ma³¿onkom ³aski mi³owania siê wzajemnie t¹ mi³oci¹, jak¹ Chrystus umi³owa³ Koció³. £aska sakramentu udoskonala zatem ludzk¹ mi³oæ ma³¿onków,
umacnia ich nierozerwaln¹ jednoæ i uwiêca ich na drodze do ¿ycia wiecznego (nr 1661).
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i Kocio³a, staj¹c siê p³aszczyzn¹ przymierza Boga z cz³owiekiem i przestrzeni¹ g³odn¹ i ³akn¹c¹ Dobrej Nowiny. Stanowi to o to¿samoci i indywidualnoci ka¿dej rodziny. A zatem rodzina zosta³a zobowi¹zana do przyjêcia S³owa
Bo¿ego, objawiaj¹cego im zdumiewaj¹c¹ nowoæ ich ¿ycia ma³¿eñskiego
i rodzinnego, które Chrystus uczyni³ wiêtym. Wy³¹cznie w wietle wiary
ma³¿onkowie mog¹ odkryæ i podziwiaæ godnoæ, do której Bóg zechcia³ podnieæ ma³¿eñstwo i rodzinê, czyni¹c je znakiem i miejscem przymierza mi³oci
miêdzy Bogiem i ludmi, miêdzy Jezusem Chrystusem i Kocio³em25.
Przyjêcie owego zobowi¹zania nak³ada na rodzinê obowi¹zek odpowiedzialnego udzia³u w pos³annictwie Kocio³a w sposób sobie w³aciwy i odrêbny, czyli oddaj¹c siebie sam¹ na s³u¿bê Kocio³owi i spo³eczeñstwu w tym,
czym jest i co czyni, jako g³êboka wspólnota ¿ycia i mi³oci26 i sprawia, ¿e
rodzina oprócz wymiaru antropologicznego zyskuje równie¿ pierwiastki eklezjalne  tworz¹c swój niejako fizyczny kszta³t  buduje i wspó³tworzy Koció³,
staj¹c siê tym samym symbolem i znakiem Boga. Papie¿ podkrela: Odkrywanie i wierne wype³nianie zamys³u Bo¿ego winno dokonywaæ siê «razem»,
«we» wspólnocie ma³¿eñskiej i rodzinnej, przez samo ludzkie dowiadczenie
mi³oci prze¿ywanej miêdzy ma³¿onkami, pomiêdzy rodzicami i dzieæmi,
mi³oci prze¿ywanej w Duchu Chrystusa27. Rodzina staje siê swoistego rodzaju centrum emituj¹cym prawdê, mi³oæ i daj¹cym wiadectwo. Jan Pawe³ II,
mówi¹c o powo³aniu rodziny, naucza, ¿e rodzina chrzecijañska jest szczególnie powo³ana do wiadczenia o mi³oci Chrystusa, poprzez ustawiczne
promieniowanie radoci¹ mi³owania i pewnoci¹ nadziei, z których ma zdaæ
sprawê28.
Podwalinami wyszczególnionych zadañ, przed którymi stoi rodzina, jest
³aska maj¹ca swe zakorzenienie w sakramencie. wiadomoæ czym jest rodzina, jej istota i wartoæ prowadzi w konsekwencji do zrozumienia istoty Kocio³a i otwarcia siê na jego dzia³anie. Nauczanie Jana Paw³a II wskazuje, ¿e
nie ma zrozumienia Kocio³a jako Cia³a Mistycznego Chrystusa, jako znaku
Przymierza cz³owieka z Bogiem w Chrystusie, jako powszechnego sakramentu
zbawienia, bez odniesienia siê do wielkiej tajemnicy  tajemnicy zwi¹zanej
ze stworzeniem cz³owieka mê¿czyzn¹ i niewiast¹ i z powo³aniem ich obojga
do mi³oci ma³¿eñskiej, do rodzicielstwa. Nie ma wielkiej tajemnicy, któr¹
jest Koció³ i ludzkoæ w Chrystusie, bez owej wielkiej tajemnicy, jak¹ jest
jedno cia³o (por. Rdz 2, 24; Ef 5, 3132), czyli ma³¿eñstwo i rodzina29.
25
26
27
28
29

Por. FC 51.
Ibidem.
Ibidem.
Por. ibidem, 52.
Por. GrS 19.
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4. Realizacja powo³ania apostolskiego rodziny
Rodzina jest narzêdziem, za pomoc¹ którego Koció³ realizuje swoje
powo³anie apostolskie, sprawiaj¹c tym samym, ¿e rodzina uczestniczy w misji
Chrystusa i Kocio³a. Jan Pawe³ II, jeszcze jako kardyna³ podkrela³, ¿e postawa wynikaj¹ca z uczestnictwa w potrójnej w³adzy Chrystusa jest wyrazem nie
tylko wiadomej i dojrzewaj¹cej wiary w ludzkim wnêtrzu, lecz jest ona tak¿e
niejako wyrazem Chrystusa, który kszta³tuje rozwój wiary ca³ego Ludu Bo¿ego i ka¿dego cz³onka tego Ludu. Chrystus i chrzecijanin spotykaj¹ siê na
p³aszczynie wewnêtrznej, na gruncie pos³annictwa kap³añskiego, prorockiego
i królewskiego, którego uczestnictwo kszta³tuje zasadniczo rysy chrzecijanina. S¹ to rysy podobieñstwa do Chrystusa. Rysy wewnêtrzne, a równoczenie
pos³annicze, gdy¿ dziêki nim w³anie trwa Chrystusowe pos³annictwo w ludziach i ludzkoci. One konstytuuj¹ rzeczywistoæ Ludu Bo¿ego w ka¿dym
cz³owieku i poprzez ka¿dego cz³owieka30.
Wspó³czesny wiat naznaczony jest cywilizacj¹ mierci, w której ¿ycie
ludzkie, godnoæ cz³owieka traci swoj¹ wartoæ, dlatego chrzecijanin jest
zobowi¹zany do dbania o moralny wymiar swej egzystencji, do dawania wiadectwa i uczestniczenia w powo³aniu Chrystusa. Kardyna³ Karol Wojty³a podkrela³: Istotny rys tej «królewskoci», tego «panowania» cz³owieka w wiecie widzialnym, zadanym mu przez samego Stwórcê, le¿y w pierwszeñstwie
etyki przed technik¹, le¿y w prymacie osoby w stosunku do rzeczy, le¿y
w pierwszeñstwie ducha wobec materii31.
Wolnoæ cz³owieka, jego godnoæ jest wartoci¹ ponadczasow¹, uniwersaln¹ i niezniszczaln¹, dlatego w wiecie, w którym ¿yje, realne jest niebezpieczeñstwo, ¿e wraz z olbrzymim postêpem w opanowaniu przez cz³owieka
wiata rzeczy, on sam zatraca istotne w¹tki swego wród nich panowania, na
ró¿ne sposoby podporz¹dkowuje im swoje cz³owieczeñstwo, sam staje siê
przedmiotem wielorakiej manipulacji32. Rozwa¿ania te maj¹ cis³y zwi¹zek
z kondycj¹ ma³¿eñstwa i rodziny, która jest cz¹stk¹ opisanej, zmaterializowanej i zrelatywizowanej rzeczywistoci. Udzia³ w królewskim pos³annictwie
Chrystusa sytuuje rodzinê w gronie spo³ecznoci, dla której zosta³y przewidziane konkretne zadania wynikaj¹ce z udzia³u w misji Chrystusa. Wierni,
którzy zostali wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud
Bo¿y, stawszy siê na swój sposób uczestnikami kap³añskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawuj¹ w³aciwe ca³emu ludowi chrzecijañskiemu pos³annictwo w Kociele i w wiecie33.
30
31
32
33

Por. K. Wojty³a, Podstawy odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972, s. 225234.
Ibidem.
Por. RH 16.
KK 31.
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Udzia³ rodziny w misji Chrystusa wyra¿a siê zatem poprzez zbudowanie
komunii mi³oci przenikaj¹cej ca³¹ rodzinê. Komunia ta zakorzenia siê w naturalnych wiêzach cia³a i krwi, rozwija siê i doskonali w sposób prawdziwie
ludzki przez rozwijanie g³êbszych i bogatszych wiêzów ducha. Mi³oæ o¿ywiaj¹ca stosunki miêdzyosobowe poszczególnych cz³onków rodziny stanowi si³ê
wewnêtrzn¹, która kszta³tuje i wzmacnia komuniê i wspólnotê rodzinn¹34. Wype³niaj¹c zadania powierzone rodzinie, pisze Jan Pawe³ II w Evangelium vitae,
ma³¿eñstwo winno staæ na stra¿y ¿ycia, broniæ je i umacniaæ. To jest Bo¿e
wezwanie, które Bóg powierza ka¿demu cz³owiekowi, powo³uj¹c go jako swój
¿ywy obraz do udzia³u w Jego panowaniu nad wiatem, poniewa¿, jak podkrela Ojciec wiêty, zrodzenie dziecka jest wydarzeniem g³êboko ludzkim
i wysoce religijnym, gdy¿ anga¿uje ma³¿onków, tworz¹cych «jedno cia³o»
(por. Rdz 2, 24), a zarazem Boga samego, który jest obecny. [...] Gdy z ma³¿eñskiej jednoci dwojga rodzi siê nowy cz³owiek, to przynosi on z sob¹ na wiat
szczególny obraz i podobieñstwo Boga samego; w biologii rodzenia wpisana
jest genealogia osoby. Stwierdzenie, ¿e ma³¿onkowie jako rodzice s¹ wspó³pracownikami Boga  Stwórcy w poczêciu i zrodzeniu nowego cz³owieka, nie
wskazuje tylko na prawa biologii, lecz na to, ¿e w ludzkim rodzicielstwie jest
obecny sam Bóg, obecny w inny jeszcze sposób ni¿ ma to miejsce w ka¿dym
innym rodzeniu w wiecie widzialnym. Tylko od Boga mo¿e pochodziæ obraz
i podobieñstwo, które jest w³aciwe istocie ludzkiej, tak jak przy stworzeniu.
Rodzenie staje siê kontynuacj¹ stworzenia35.
Dziêki aktowi przekazywania ¿ycia rodzice maj¹ swój osobisty, niepowtarzalny udzia³ w dziele stwórczym Boga. Partycypuj¹ w niezwyk³ym misterium, które ubogaca ich wewnêtrznie i wyposa¿a w element wiêtoci. Rodzina jest doskona³¹ wspólnot¹ stworzon¹ przez Boga. Bóg przenika j¹, ubogaca
i nadaje wartoæ jej egzystencji. Rodzina realizuje wszystkie pierwiastki trojakiego pos³annictwa Chrystusa. Bêd¹c porednikiem miêdzy Bogiem a nowym
¿yciem, wype³nia pos³annictwo kap³añstwa, g³osz¹c wielkoæ i chwa³ê Boga
 proroctwo, s³u¿¹c ¿yciu poprzez mi³oæ  królewskoæ. Realizowanie potrójnej misji Chrystusa: kap³añskiej, prorockiej i królewskiej nie by³oby mo¿liwe
bez kontaktu ze S³owem Bo¿ym. Pos³uga, któr¹ ma³¿onkowie i rodzice chrzecijañscy wype³niaj¹ na rzecz Ewangelii, jest zasadnicz¹ pos³ug¹ kocieln¹,
wchodzi ona w kontekst ca³ego Kocio³a jako wspólnoty ewangelizowanej
i ewangelizuj¹cej. Poniewa¿ pos³uga ewangelizacyjna i katechetyczna Kocio³a domowego wyrasta i pochodzi z jedynego pos³annictwa Kocio³a i jest
podporz¹dkowana budowaniu jednego Cia³a Chrystusowego, powinna pozo34
35

Por. K. Wojty³a, Podstawy odnowy, s. 21.
Por. EV 42, 43.
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stawaæ w wewnêtrznej komunii z wszystkimi innymi pos³ugami ewangelizacji
oraz katechezy36.
Uczestniczenie w wype³nianiu misji proroczej Chrystusa jest to¿same
z odpowiedzialnoci¹ za krzewienie we wspólnocie rodziny Bo¿ej prawdy,
bowiem to w³anie rodzina winna byæ ¿ywo zaanga¿owana w apostolstwo
s³owa. Koniecznoæ tê podkrela równie¿ Sobór: Tam odbywa siê zaprawa
w apostolstwie wieckich i tam znajduje siê znakomita jego szko³a, gdzie
pobo¿noæ chrzecijañska przenika ca³¹ treæ ¿ycia i z dnia na dzieñ coraz
bardziej j¹ przemienia. Tam ma³¿onkowie znajduj¹ ca³e swoje powo³anie, polegaj¹ce na tym, ¿e maj¹ byæ wzajemnie dla siebie i dla swoich dzieci wiadkami wiary i mi³oci Chrystusa. Rodzina chrzecijañska pe³nym g³osem oznajmia zarówno obecne cnoty Królestwa Bo¿ego, jak i nadziejê b³ogos³awionego
¿ycia. W ten sposób przyk³adem i wiadectwem swoim przekonuje wiat
o jego grzechu i owieca tych, co szukaj¹ prawdy37 .
Wnioski
Wspó³czesny wiat zmaga siê z wieloma problemami natury politycznej,
spo³ecznej, psychologicznej czy filozoficznej. Poród nat³oku ró¿norodnych
propozycji zewsz¹d bombarduj¹cych cz³owieka, bardzo ³atwo nieodwo³alnie
i skutecznie zagubiæ te wartoci, które najdobitniej stanowi¹ o istocie cz³owieczeñstwa. Kolebk¹ pozytywnych postaw, opartych na wartociach chrzecijañskich i Dekalogu jest ka¿da chrzecijañska rodzina bêd¹ca domowym Kocio³em, rodowiskiem uobecniania i stawania siê Królestwa Bo¿ego, miejscem
odpowiedzialnoci za mi³oæ i ¿ycie, szko³¹ bogatszego cz³owieczeñstwa38,
szko³¹ cnót spo³ecznych39, matk¹ i ¿ywicielk¹ wychowania40.
Rodzina bowiem zakorzeniona jest w zbawczym planie Boga, jest symbolem Jego mi³oci do ka¿dego cz³owieka, wyra¿aj¹cej siê w oczekiwaniu na
wype³nienie szczególnego i specyficznego pos³annictwa. Owo powo³anie jest
jednoczenie nakazem, aby kobieta i mê¿czyzna po³¹czeni wiêtym i nierozerwalnym sakramentem wype³nili zobowi¹zania, które, wstêpuj¹c w zwi¹zek
ma³¿eñski, przyjêli. Istota powo³ania kobiety i mê¿czyzny zawiera siê w tajemnicy Ojcostwa Bo¿ego, st¹d ma³¿eñstwo jest obrazem mi³oci Boga do cz³owieka. Bezinteresownoæ, zaanga¿owanie i pragnienie jednoci, charakterystyczne dla Bo¿ej mi³oci, powinny byæ odzwierciedlone we wzajemnych od36
37
38
39
40

Por. FC 53.
KK 35.
KDK 52.
DWCH 3.
KDK 61.
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niesieniach wszystkich cz³onków rodziny. G³êboka mi³oæ mê¿a i ¿ony sprawia, ¿e wspólnota ma³¿eñska i rodzinna staje siê Kocio³em, czyli przestrzeni¹
obecnoci Boga i realizacji Jego zbawczego planu.

DIE EKKLESIALE DIMENSION DER FAMILIE
IM LICHT DER LEHRE JOHANNES PAUL II
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Familie stellt den vollkommensten Raum dar, in dem, Dank der Gegenwart Christi, die
Liebe entsteht, wächst und nach außen ausstrahlt. Sie nimmt ihren Anfang in der göttlichen Quelle
aller Liebe. Das Wesen der Berufung von Mann und Frau wächst aus dem Geheimnis vom VaterSein Gottes. So ist die Ehe eine besondere Analogie der Liebe Gottes zum Menschen. Die Liebe
Gottes kennzeichnet Selbstlosigkeit, schöpferisches Engagement sowie das Bestreben nach der
Vereinigung. Die Liebe Gottes ist eine dynamische und allumfassende Wirklichkeit. Diese Eigenschaften sollte auch die Liebe in der Familie haben, da nur Dank der wahren, selbstlosen und tiefen
Liebe Mann und Frau im häuslichen Bereich eine Hauskirche, also der Ort, an dem Gott durch
seine Gegenwart seinen Heilsplan realisieren kann, werden können. Das Fundament des Ehebundes ist die gegenseitige, auf der Liebe gegründete und sich im gegenseitigen Dienen erfüllende
Affirmation, die ihren Ausdruck in der Bereitschaft zur Erfüllung sowohl der Ehe- und Elternpflichten, als auch der apostolischen Aufgaben findet. Die Liebe in der Ehe und Familie bleibt
nicht ohne Auswirkung auf den Zustand der Gesellschaft. Das Überleben der Zivilisation wird
davon abhängen, ob es gelingt, die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie durch die
wahre Liebe durchdringen zu lassen. Die Analysen wurden durch die Äußerungen Johannes Paul
II. über die ekklesiale Dimension der Familie, ihre Rolle im Geheimnis Jesu Christi und der
Kirche, wo sich der göttliche Heilsplan erfüllt, ergänzt.
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Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych na terenie dawnych Prus Wschodnich, w 1945 r. rozpoczêto reorganizacjê diecezji warmiñskiej. Ks. Jan Hanowski 13 czerwca 1945 r. spotka³ siê z pe³nomocnikiem rz¹du RP na Okrêg
Mazurski w Wydziale Spo³eczno-Politycznym, by omówiæ now¹ organizacjê
Kocio³a katolickiego1. Tymczasem pozbawiono w³adzy rz¹dcê diecezji
bp. Maksymiliana Kallera, którego usuniêto z Polski (nie otrzyma³ obywatelstwa polskiego). Natomiast administrator diecezji, ks. Teodor Bensz, stara³ siê,
by do pracy duszpasterskiej na teren diecezji warmiñskiej przybywali ksiê¿a
z ró¿nych stron Polski, zarówno zakonni, jak i diecezjalni. Sytuacja na tym
obszarze by³a bowiem pod wzglêdem miejsc kultu zró¿nicowana. Przed zakoñczeniem II wojny wiatowej niemal 100% wi¹tyñ na Warmii nale¿a³o do
Kocio³a rzymskokatolickiego, natomiast inaczej by³o na Mazurach i Powilu
 wiêkszoæ tamtejszych wi¹tyñ nale¿a³a do Kocio³a ewangelicko-unijnego.
Ludnoæ, która przybywa³a na tereny by³ych Prus Wschodnich, zajmowa³a opuszczone poewangelickie kocio³y na rzecz Kocio³a katolickiego. Czyni³a to samowolnie b¹d za wiedz¹ duchownych, szukaj¹c dla siebie miejsca
modlitwy. Zdarza³o siê, ¿e ca³a wie wraz ze swym proboszczem opuszcza³a
domostwa, np. w centralnej lub wschodniej Polsce, by osiedliæ siê na Warmii,
Mazurach czy Powilu. Przyk³adem takiego przesiedlenia byli mieszkañcy
Korsz, którzy wraz z ks. Lachowiczem przybyli z Wileñszczyzny na Mazury.
1

APO, syg, M-12760, Organizacja kocielna (1945), s. 44.
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W powiecie ostródzkim nowi osadnicy w Biesalu zwrócili siê do Starostwa Powiatowego w Ostródzie o przydzielenie kaplicy ewangelickiej2 na
rzecz Kocio³a katolickiego. W pimie datowanym na 27 grudnia 1945 r. wójt
gminy Biesal, Rogulski, w imieniu mieszkañców prosi³ w³adze powiatowe
w Ostródzie o wyjednanie u odnonych W³adz zezwolenia na urz¹dzenia
wymienionej kaplicy na wyznanie rzymskokatolickie. Dodawa³, ¿e liczba
ewangelików jest znikoma, a wyznawców Kocio³a rzymskokatolickiego jest
przewa¿aj¹ca wiêkszoæ3. W lad za pismem, 26 lutego 1946 r., wójt gminy
Biesal wystosowa³ kolejny dokument, podaj¹c dok³adne dane statystyczne wyznawców obu wyznañ. Pisa³, ¿e:
1. Gromada Biesal liczy 8 ewangelików i 66 wyznawców rzym. kat.
2. Gromada Tomaryny liczy 9 ewangelików i 143 wyznawców rzym. kat.
3. Gromada Jedaminy liczy 8 ewangelików i 40 wyznawców rzym. kat.
4. Gromada Podlejki liczy 8 ewangelików i 45 wyznawców rzym. kat..
Na tym terenie mieszka³o zatem 33 ewangelików i 294 katolików.
W pimie wójt zaznaczy³ tak¿e, ¿e ewangelicy s¹ to Mazurzy i zg³aszaj¹ chêæ
na przydzielenie kaplicy poewangelickiej do wyznania rzym. kat.4. Decyzja
o przydzielenie w Biesalu kaplicy poewangelickiej Kocio³owi rzymskokatolickiemu zapad³a 26 kwietnia 1946 r. za zgod¹ Wojewódzkiego Urzêdu Mazurskiego, Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego w Olsztynie5. Po przejêciu wi¹tyni
przez katolików, 2 maja 1946 r. protest do w³adz wojewódzkich wystosowa³
pastor z Maniek, który uwa¿a³ to za dzia³anie bezprawne i uzasadnia³, ¿e
wyznawców Kocio³a ewangelickiego w Biesalu i s¹siednich miejscowociach
jest nadal sporo. W³adze wojewódzkie zwróci³y siê do Starostwa Powiatowego
w Ostródzie, by poda³o dok³adne dane dotycz¹ce liczby ludnoci wyznania
rzymskokatolickiego i ewangelickiego oraz udzieli³o odpowiedzi na pytania:
 Czy kaplica w £êgutach jest wystarczaj¹ca dla ewangelików oraz
w czyim posiadaniu jest koció³ w Mañkach?
 Jakie inne wzglêdy przemawiaj¹ za oddaniem kocio³a katolikom?
 Jakie zdanie ma w tej sprawie powiatowa albo miejska Rada Narodowa,
a tak¿e Miêdzypartyjny Komitet Porozumiewawczy?
2 Kaplica w Biesalu zosta³a wybudowana przez wspólnot¹ protestanck¹ w drugiej po³owie XIX w.
Biesal po wybudowaniu trakcji kolejowej zacz¹³ siê doæ szybko rozwijaæ, z ka¿dym rokiem przybywa³o mieszkañców, a tak¿e wyznawców Kocio³a protestanckiego. Byæ mo¿e powstanie kaplicy dojazdowej w Biesalu mo¿na ³¹czyæ z grob¹ rekatolizacji mieszkañców przez p¹tników przybywaj¹cych
poci¹gami do Biesala, a st¹d pieszo pielgrzymuj¹cych do Gietrzwa³du. Ruch p¹tniczy by³ na tyle du¿y,
¿e nie mogli przygl¹daæ siê temu ze spokojem pastorzy z Maniek i czynili wszystko, by wybudowaæ
kaplicê dojazdow¹.
3 APO, syg. M12761, Przydzia³ kocio³ów poewangelickich (19451946), Pismo wójta gminy
Biesal do Starostwa Powiatowego w Ostródzie z 27 XII 1945 r., s. 5.
4 Ibidem, Pismo wójta Gminy Biesal do Starostwa Powiatowego w Ostródzie z 26 II 1945 r., s. 4.
5 Ibidem, Pismo starosty powiatowego z Ostródy z 26 IV 1946 r., s. 1.
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 Jakie s¹ dowody na pimie, ¿e Mazurzy ewangelicy zg³aszaj¹ chêæ
oddania kocio³a do u¿ytkowania przez Koció³ rzymskokatolicki?
 Ile kocio³ów znajduje siê na terenie gminy Biesal i w jakiej s¹ od
siebie odleg³oci?6.
Mimo protestu pastora z Maniek, koció³ w Biesalu s³u¿y³ wspólnocie
katolickiej. W 1946 r. wyznawcy Kocio³a rzymskokatolickiego utworzyli na
terenie przykocielnym cmentarz, bowiem uwa¿ali, ¿e nie godzi siê im grzebaæ
na jednym cmentarzu z Niemcami. Ka¿dy ewangelik by³ uto¿samiany z Niemcami, dlatego czyniono wszystko, by za³o¿yæ cmentarz, na którym bêd¹ grzebani tylko katolicy, którzy przybyli z centralnej Polski. Pierwsze pogrzeby
na cmentarzu w Biesalu odby³y siê pod koniec 1946 r.
Wyznawcy Kocio³a ewangelickiego mieli swój cmentarz, na którym
grzebali zmar³ych od kilku stuleci. Ostatni pogrzeb odby³ siê w 1959 r., pochowano wówczas mieszkankê Biesala Emmê Gorny, urodzon¹ w 1902 r. Obecnie
cmentarz jest w op³akanym stanie. Nagrobki s¹ zniszczone, groby w wiêkszoci zdewastowane, tablice nagrobne porozrzucane. Tylko z kilku tablic nagrobnych mo¿na odczytaæ nazwiska pogrzebanych osób.
Podobna sytuacja mia³a miejsce w gminie Szyldak. Mieszkañcy gromady
Gaje i s¹siednich miejscowoci zwrócili siê z pismem datowanym na 20 stycznia 1946 r. do Starostwa Powiatowego w Ostródzie o przyznanie kocio³a
ewangelickiego w Wigwa³dzie. So³tys wsi Gaje, W. Grochowski, zaznaczy³, ¿e
wi¹tynia jest w 20% zniszczona, ale mieszkañcy bêd¹ siê starali przywróciæ
dawn¹ wietnoæ kocio³owi7. W³adze wojewódzkie za¿¹da³y od Starostwa
Powiatowego podania dok³adnego wykazu wyznawców obu wyznañ. Wójt
gminy Szyldak w pimie z 13 lutego 1946 r. poda³, ¿e na terenie gminy
mieszka 1184 katolików oraz 650 ewangelików. Zaznaczy³ tak¿e, ¿e na terenie
gminy nie mieszka ani jeden ksi¹dz katolicki i w ¿adnym kociele nie s¹
sprawowane Msze w.8 Dok³adniejsze dane, dotycz¹ce wyznawców obu wyznañ gromady Gaje poda³ starosta powiatowy z Ostródy T. Raczyñski w pimie do Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski w Olsztynie
w Wydziale Spo³eczno-Politycznym9. Wydzia³ Spo³eczno-Polityczny poprosi³
Starostwo Powiatowe o dok³adniejsze informacje dotycz¹ce gminy Szyldak.
Nale¿a³o podaæ liczbê i okreliæ, jakie kocio³y znajduj¹ siê w gminie Szyldak
oraz podaæ, pod jakim wezwaniem jest koció³, którego dotyczy pismo, czy
6 Ibidem, Pismo naczelnika Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego W. Je¿owskiego do starosty powiatowego w Ostródzie z 22 V 1946 r., s. 37.
7 Ibidem, Pismo so³tysa wsi Gaje, W. Grochowskiego do Starostwa Powiatowego w Ostródzie
z 20 I 1946 r., s. 10.
8 Ibidem, Pismo wójta gminy Szyldak J. W¹t³y do starosty powiatowego w Ostródzie z 13 I 1946 r.,
s. 8.
9 Ibidem, Pismo starosty powiatowego w Ostródzie z 19 II 1946 r., s. 7.
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jest on u¿ytkowany i przez kogo. Poproszono tak¿e w tej sprawie o opiniê
powiatow¹ albo miejsk¹ Radê Narodow¹, albo Miêdzypartyjny Komitet Porozumiewawczy. Domagano siê mapy powiatu z podzia³em na gminy i zaznaczonymi kocio³ami, ewangelickimi i katolickimi, oraz chciano poznaæ stanowisko
starosty w tej kwestii10.
Mieszkañcy Mi³om³yna i okolicznych miejscowoci równie¿ zwrócili siê
do w³adz pañstwowych o przydzia³ kocio³a ewangelickiego na rzecz wspólnoty katolickiej. W imieniu mieszkañców pismo do w³adz pañstwowych
w Ostródzie skierowa³ wójt gminy Mi³om³yn Stefan Urbañski, prosz¹c tak¿e
o przys³anie do parafii ksiêdza, który bêdzie odprawia³ Mszê w.11
Starosta powiatowy z Ostródy T. Raczyñski 24 stycznia 1946 r. skierowa³
pismo do pe³nomocnika rz¹du RP na Okrêg Mazurski do Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego w Olsztynie o przydzia³ wi¹tyni. W pimie zaznaczy³, ¿e mieszkañcy uporz¹dkowali wi¹tyniê. Poda³ tak¿e liczbê katolików, których
w Mi³om³ynie mieszka³o wówczas 667, a ewangelików by³o 67012 . Kilka
miesiêcy wczeniej do w³adz wojewódzkich wp³ynê³y pisma od so³tysów, którzy tak¿e podali dok³adn¹ liczbê wyznawców Kocio³a rzymskokatolickiego
i ewangelickiego. I tak so³tys Szczepan Majewski z Boguszewa w pimie z 23
listopada 1945 r. poda³, ¿e na terenie wsi mieszka 129 Polaków katolików,
nie ma natomiast ewangelików13. So³tys Zalewa w zawiadczeniu z 23 listopada 1946 r. informowa³ w³adze, ¿e w gromadzie mieszka 230 Polaków katolików i 50 Mazurów ewangelików14.
Mieszkañcy Tyrowa tak¿e wyst¹pili z pismem do w³adz pañstwowych
o przekazanie domu ewangelickiego na u¿ytek Kocio³a katolickiego i tak jak
so³tysi gminy Mi³om³yn oraz Tyrowa podali dok³adne dane dotycz¹ce
wyznawców obu Kocio³ów. W³adys³aw Tkoczyk, so³tys Tyrowa, w pimie
z 24 listopada 1945 r. informowa³, ¿e we wsi mieszka obecnie 317 Polaków
katolików, a Mazurów ewangelików jest 11515 . So³tys Reszek pisa³, ¿e we
wsi mieszka 142 katolików i jedna mazurska katolicka rodzina, a wyznawców Kocio³a ewangelickiego jest 4116 . So³tys z Brzydowa donosi³, ¿e na
terenie gromady mieszka 452 Polaków katolików i 118 Mazurów ewangelików17 . So³tys z Wirwajd w zawiadczeniu szacowa³ liczbê wyznawców na
10

Ibidem, Pismo naczelnika Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego W. Je¿owskiego do starosty powiatowego w Ostródzie z 7 V 1946 r., s. 6.
11 Ibidem, Pismo wójta gminy Mi³om³yn z 31 XII 1945 r., s. 18.
12 Ibidem, Pismo starosty powiatowego Ostródy T. Raczyñskiego do naczelnika Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego w Olsztynie z 24 I 1946 r., s. 13.
13 Ibidem, Pismo so³tysa z Boguszewa z 23 XI 1945 r., s. 16.
14 Ibidem, Pismo so³tysa z Zalewa z 23 XI 1945 r., s. 17.
15 Ibidem, Pismo so³tysa Tyrowa z 24 XI 1945 r., s. 19.
16 Ibidem, Pismo so³tysa z Reszek, s. 20.
17 Ibidem, Pismo so³tysa z Brzydowa z 21 XI 1945 r., s. 21.
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terenie wioski  90 Polaków katolików i jeden ewangelik18 . Pismo do w³adz
pañstwowych wys³a³ tak¿e wójt gminy Tyrowo, który pisa³, ¿e na terenie gminy
mieszka 2000 Polaków katolików i oko³o 600 wyznawców Kocio³a ewangelickiego19.
Mieszkañcy Ornowa (zaraz po zakoñczeniu II wojnie wiatowej miejscowoæ nazywano Arnowo) tak¿e prosili o przydzia³ wi¹tyni ewangelickiej
z przeznaczeniem do kultu katolickiego. W pimie do Starostwa Powiatowego
w Ostródzie z 6 padziernika 1945 r. pisali, ¿e w miejscowoci jest koció³, ale
nie ma ani plebanii, ani duchownego, gwarantowali jednak opiekê nad kocio³em. Pod petycj¹ podpisa³o siê 80 mieszkañców. Wicestarosta z Ostródy
A. Karbonowski na probê naczelnika Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego
w Olsztynie poinformowa³ Wydzia³ pismem z 18 czerwca 1946 r. o sytuacji
wyznaniowej w Ornowie. Pisa³, ¿e we wsi jest jedna kaplica, wyznawców
Kocio³a rzymskokatolickiego  821, a ewangelików  415. Ponadto dodawa³,
¿e koció³ w Ornowie w padzierniku 1945 r. zosta³ wyremontowany przez
katolików i jest przez nich u¿ytkowany. Wicestarosta zakoñczy³ pismo:
[...] moim zdaniem, jak równie¿ Powiatowej Rady Narodowej przydzielenie
tego kocio³a ewangelikom by³oby bardzo krzywdz¹ce katolików, jak równie¿
nadmieniæ muszê, ¿e ewangelicy wokó³ maj¹ kaplice swoje, z których mog¹
korzystaæ, kaplice te s¹ odleg³e zaledwie o kilka kilometrów od siebie20.
Koció³ od tamtej pory s³u¿y wspólnocie katolickiej. Obecnie jest kocio³em
dojazdowym parafii Brzydowo.
Oprócz pisma o przydzia³ kocio³a, mieszkañcy Ornowa wystosowali
w tym samym czasie petycjê, która dotyczy³a nastêpuj¹cej kwestii: wiêkszoæ
osiedleñców wsi Ornowo to zdemobilizowani wojskowi i ich rodziny. Na zebraniu ogólnym wsi wy³oni³ siê wniosek, by wie Arnowo przemianowaæ na
wie Marsza³ka Roli-¯ymierskiego ¯ymierki21. Mimo z³o¿onego wniosku,
miejscowoæ nie zmieni³a nazwy.
W powiecie mor¹skim mieszkañcy Florczak tak¿e zwrócili siê z prob¹
do w³adz pañstwowych o przekazanie wi¹tyñ ewangelickich na rzecz Kocio³a katolickiego. Pismo o przydzia³ kocio³a zosta³o wys³ane 9 grudnia 1945 r.
do Starostwa Powiatowego w Mor¹gu. Starosta mor¹ski zwróci³ siê w tej
sprawie do w³adz wojewódzkich. Naczelnik Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego
w Olsztynie 2 maja 1946 r. skierowa³ standardowe pismo do Starostwa Powiatowego w Mor¹gu, by podano dodatkowe informacje dotycz¹ce m.in. u¿ytkowania kocio³a, struktury ludnoci z podzia³em na katolick¹ i ewangelick¹,
18
19
20
21

Ibidem, Pismo so³tysa z Wirwajd z 21 XI 1945 r., s. 22.
Ibidem, Pismo wójta gminy Tyrowo z 25 XI 1945 r., s. 23.
Ibidem, Pismo wicestarosty Powiatu Ostróda z 18 VI 1946 r., s. 30.
Ibidem, Pisma mieszkañców Arnowa z 6 X 1945 r., s. 2627.
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liczby wi¹tyñ obu tych wyznañ oraz przedstawienia stanowiska w tej sprawie
przez powiatow¹ lub miejsk¹ Radê Narodow¹, lub Miêdzypartyjny Komitet
Porozumiewawczy22 . Ostatecznie koció³ przyznano wspólnocie katolickiej.
W pierwszych latach po wojnie obs³ugiwali go ksiê¿a z Gietrzwa³du, którzy
w ka¿d¹ niedzielê sprawowali tam Mszê w.
W powiecie kêtrzyñskim osadnicy przejêli kocio³y w Windzie i Srokowie. Starosta powiatowy w Kêtrzynie Stefan Nawrocki informowa³ w³adze
wojewódzkie w Olsztynie o sytuacji wyznaniowej w tych dwóch miejscowociach. W pimie z 15 czerwca 1946 r. pisa³, ¿e w Windzie jest jeden koció³,
a w Srokowie dwa, z tym, ¿e jeden jest u¿ytkowany, natomiast drugi jest
zdewastowany. W Windzie i Srokowie kocio³y by³y u¿ytkowane przez katolików. Podzia³ wyznaniowy przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
 w Windzie mieszka³o oko³o 800 katolików i oko³o 300 ewangelików,
 w Srokowie  1031 katolików i 60 ewangelików.
Ponadto starosta zaznaczy³, ¿e ewangelikom mo¿na przekazaæ domy
w wy¿ej wymienionych miejscowociach, a Powiatowa Rada Narodowa pismem z 12 czerwca 1946 r. wypowiedzia³a siê za przekazaniem kocio³ów
parafiom rzymskokatolickim23.
W po³owie czerwca 1946 r., kiedy na terenie diecezji warmiñskiej sytuacja znacznie siê zmieni³a, 21 czerwca w Urzêdzie Wojewódzkim w Olsztynie
odby³a siê konferencja wyznaniowa, na której by³o zaledwie 10 osób. W³adze
pañstwowe reprezentowa³ wicewojewoda T. Koral-Krzysztof, naczelnik Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego Je¿ewski i Leyding-Mielecki jako protokolant.
Obecny by³ tak¿e bp Najder z Warszawy, ks. superintendent Chambera z Ameryki, ks. Burchard Gustaw z Warszawy  przedstawiciel Kocio³a Metodystycznego w Polsce, ks. senior E. Frischke z Olsztyna  przedstawiciel Polskiego Kocio³a ewangelicko-augsburskiego, ks. Kobylecki kanclerz Kurii Biskupiej w Olsztynie, przedstawiciel Kocio³a rzymskokatolickiego. Na spotkanie zaproszono tak¿e dwóch starostów  z Ostródy  Raczyñskiego i z Nidzicy
 Pyszkowskiego. Konferencjê rozpocz¹³ naczelnik Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego, który zaznaczy³, ¿e na terenie Okrêgu Mazurskiego nast¹pi³a zmiana
wyznaniowa i nale¿y jak najszybciej uregulowaæ stosunki miêdzywyznaniowe,
by unikn¹æ niepotrzebnych zadra¿nieñ i napiêæ spo³ecznych. Kwestiê sporn¹
stanowi³y wówczas budynki kocielne, które by³y w³asnoci¹ Kocio³a ewangelicko-augsburskiego. Zaznaczy³ tak¿e, ¿e problem ten nale¿y najpilniej rozwi¹zaæ na terenie powiatu ostródzkiego i nidzickiego. Ks. Kobylecki w swoim
wyst¹pieniu na konferencji podkreli³, ¿e stan liczebny poszczególnych wyznañ zmieni³ siê zasadniczo na korzyæ wyznania rzymskokatolickiego. Nie22
23

Ibidem, Pismo naczelnika Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego w Olsztynie z 2 V 1946 r., s. 24.
Ibidem, Pismo starosty powiatowego w Kêtrzynie z 15 VI 1946 r., s. 33.
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gdy katolicy byli w diasporze, a dzi sytuacja jest odwrotna  w diasporze
znaleli siê wyznawcy Kocio³a ewangelicko-augsburskiego. Wypowied zakoñczy³ stwierdzeniem, ¿e przydzia³ wi¹tyñ poewangelickich powinien byæ
zale¿ny od liczby wiernych danego wyznania. Wicewojewoda T. Koral-Krzysztof popar³ ks. Kobyleckiego. Jednak przedstawiciele Kocio³a ewangelickiego stwierdzili, ¿e spadkobiercami wszelkiego mienia po Kociele ewangelicko-unijnym jest Koció³ ewangelicko-augsburski, a na terenie powiatów
Nidzica i Ostróda  Koció³ metodystyczny, Kocio³y, które s¹ zbli¿one dogmatycznie. Ks. senior Friszke zaznaczy³, ¿e zasadniczych ró¿nic dogmatycznych
miêdzy Kocio³em ewangelicko-augsburskim i metodystycznym nie ma. Mówi³ dalej, by nie przeszkadzaæ sobie nawzajem wszêdzie tam, gdzie Koció³
metodystyczny zacz¹³ ju¿ pracê, w pierwszym rzêdzie w pow. nidzickim
i ostródzkim, Koció³ ewangelicko-augsburski pracy podejmowaæ nie bêdzie,
zgadzaj¹ siê na zajmowanie wi¹tyñ, odstêpuj¹c niejako wiernych. Starosta
Pyszkowski z Nidzicy postawi³ tezê, by rewindykacja wi¹tyñ odbywa³a siê na
podstawie badañ historycznych. Kocio³y pierwotnie katolickie mia³yby wróciæ do Kocio³a katolickiego. Natomiast bp Najder zaznaczy³, ¿e Koció³ metodystyczny na terenie powiatu ostródzkiego ma 5 tys. wyznawców zadeklarowanych i zajmuje siedem wi¹tyñ oraz cztery kaplice. Taki stan nale¿y pozostawiæ, a nawet powiêkszyæ ze wzglêdu na rozmieszczenie wyznawców.
Wskaza³, ¿e przedmiotem sporu s¹ kocio³y lub kaplice w Ostródzie, Kraplewie, Tyrowie, Turznicy, Glaznotach, Barkfredzie (kaplica), Lipowie (kaplica),
Borkach (kaplica), w gminie Mi³om³yn, Szmykwa³dzie (koció³ spalony, ale
pozosta³a plebania), D¹brównie, Leszczu, Marwa³dzie (koció³ zajêty przez
katolików, nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê w domu prywatnym), Ruszkowie (koció³ zajêty przez katolików), Gietrzwa³dzie, Szyldaku i Dylewie. Ks. Koby³ecki poda³ dane statystyczne, wskazuj¹c na ogromn¹ przewagê wyznawców
Kocio³a rzymskokatolickiego w powiecie ostródzkim i w samej Ostródzie,
zaznaczaj¹c, ¿e w miecie jest tylko jeden koció³ katolicki, a ewangelicy maj¹
jeden koció³ i trzy kaplice. Bp Najder przedstawi³ inne dane statystyczne,
wskazuj¹c, ¿e Koció³ ewangelicki mo¿e odst¹piæ dwie kaplice ewangelickie
na rzecz Kocio³a katolickiego. Konferencja zakoñczy³a siê bez podjêcia wi¹¿¹cych decyzji, a kwestie sporne co do podzia³u kocio³ów pounijnych przekazano do Ministerstwa Administracji Publicznej w Warszawie24.
Od tego momentu proces przejmowania wi¹tyñ ewangelickich przez katolików znacznie siê spowolni³. Wiele kocio³ów sta³o pustych, bez opieki
duszpasterskiej. Czas dzia³a³ na niekorzyæ tych obiektów, a niewielkie wspólnoty Kocio³a ewangelicko-augsburskiego nie by³y w stanie ponosiæ ogrom24

APO, syg. M-12760, Organizacja kocio³a (1945). Sprawozdanie z konferencji wyznaniowej
odbytej w 21 VI 1946 r. w Urzêdzie Wojewódzkim w Olsztynie, s. 40.
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nych kosztów finansowych, np. potrzebnych na remonty tych wi¹tyñ. Bywa³y
takie sytuacje, gdy na probê Kocio³a ewangelickiego wi¹tynie przejête
przez ksiê¿y katolickich ponownie wraca³y do ewangelików. Taka sytuacja
mia³a miejsce m.in. w Nawiadach. Pierwszy powojenny proboszcz parafii
rzymskokatolickiej w Mr¹gowie, ks. W³adys³aw Dudziak, przez kilka niedziel
sierpnia 1945 r. odprawia³ Msze w. w ewangelickim kociele w Nawiadach.
Wspomina on tamto wydarzenie tak: [...] nastêpnej niedzieli postanowi³em
odprawiæ Msze w. w Nawiadach. Zwróci³em siê do starosty Krzewiñskiego
o przyznanie stoj¹cego tam kocio³a dla wojska i osadników. Przydzia³ otrzyma³em. W niedzielê pojecha³em do Nawiad, z Piecek nikt nie przyjecha³. Odprawi³em Mszê w. z kazaniem. Mazurzy ewangelicy przygl¹dali siê z daleka, do kocio³a jednak nie weszli, a gdy po Mszy w. szed³em z wójtem na posi³ek, kilka
kamieni rzuconych przez mazurskich wyrostków potoczy³o siê za nami po bruku.
Nastêpnej niedzieli na pró¿no czeka³em na konie, maj¹ce zawieæ mnie
do Nawiad. W ci¹gu tygodnia przyby³ na plebaniê wójt i powiedzia³, ¿e klucze
od kocio³a zabrali od niego ¿o³nierze radzieccy, kwateruj¹cy w szkole
w Pieckach i oddali ewangelikom, którzy pod przewodnictwem m³ynarza odprawiali swoje nabo¿eñstwo. Uda³em siê w tej sprawie do starostwa, milicji
i do w³adz bezpieczeñstwa, ale nikt nie spieszy³ siê odebraæ kluczy. D³ugo
argumentowa³em, ¿e koció³ w Nawiadach jest kocio³em pokatolickim, ¿e
osadnicy i wojsko musz¹ mieæ gdzie siê modliæ i ¿e presti¿ w³adz polskich
wymaga, by decyzja w³adz polskich nie by³a lekcewa¿ona25. Opisuje tak¿e,
jak w ka¿d¹ niedzielê, kiedy przyje¿d¿a³ odprawiæ Mszê w., nikt nie przychodzi³  ani ludnoæ z Piecek, ani kwateruj¹cy w pobliskich miejscowociach
¿o³nierze. wi¹tynia nawiadzka pozosta³a do 1981 r. w rêkach Kocio³a ewangelicko-augsburskiego. Ks. W. Dudziak odnotowa³ tak¿e w swoich wspomnieniach, ¿e w lipcu 1945 r. w³adze wojewódzkie obiecywa³y, ¿e przeka¿¹ po³owê
wi¹tyñ ewangelickich na rzecz Kocio³a katolickiego. W tej sytuacji z³o¿y³
wszystkie wymagane dokumenty stosownie do zarz¹dzeñ Kurii Biskupiej
w Olsztynie. Jednak ju¿ na pocz¹tku 1946 r. w³adze pañstwowe odda³y pastorom wszystkie kocio³y w powiecie mr¹gowskim.
Koció³ ewangelicki po II wojnie wiatowej na Mazurach czyni³ wszystko, by zachowaæ stan posiadania po by³ym Kociele ewangelicko-unijnym
w by³ych Prusach Wschodnich. Od tego zale¿a³o jego dalsze funkcjonowanie
na tych ziemiach. Rada Kocio³a ewangelicko-augsburskiego obsadza³a parafie pastorami przyby³ymi z Polski. W powiecie mr¹gowskim pastor E. Szendel
obs³ugiwa³ parafiê Ukta, Nawiady i Piecki, w Miko³ajkach pos³ugê duszpastersk¹ pe³ni³ pastor Pilch, a w Mr¹gowie pastor J. Szczech. Jak zaznaczy³
25

s. 85.

K. Sopuch, W. Dudziak, Z pogranicza kurpiowsko-mazurskiego 19451947, Ostro³êka 1993,
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ks. Dudziak w swoich wspomnieniach, przybycie pastorów na ten teren spowodowa³o wycofanie wczeniejszej decyzji starosty o przekazaniu po³owy kocio³ów katolikom26.
W niektórych miejscowociach, zw³aszcza tam, gdzie zmniejsza³a siê
liczba wyznawców Kocio³a ewangelicko-augsburskiego, a co za tym idzie
 ros³y trudnoci w utrzymaniu budynków parafialnych, pastorzy odstêpowali
wi¹tynie ewangelickie katolikom. Na probê duchownych Kocio³a rzymskokatolickiego pastorzy odsprzedawali wi¹tynie za symboliczn¹ z³otówkê. Tak
uczyni³ pastor z Ukty E. Szendel, który poznawszy swój teren duszpasterski,
odst¹pi³ katolikom koció³ w Pieckach.
Ks. Dudziak, wracaj¹c z Nawiad ze Mszy w. niedzielnej, zajecha³ do
so³tysa w Pieckach i przedstawi³ mu mo¿liwoæ osiedlenia siê ksiêdza w Pieckach na sta³e, podpowiadaj¹c sposób dzia³ania w tej kwestii. Wyjani³, ¿e
delegacja z Piecek powinna siê udaæ do pastora w Ukcie i poprosiæ o przekazanie katolikom kocio³a w Pieckach. Ks. Dudziak tak wspomina tamto wydarzenie: [...] delegacja z Piecek pojecha³a do pastora i ten przyj¹³ ich, lecz na
ich probê o koció³ odpowiedzia³, ¿e muszê ja do niego pojechaæ. Có¿ by³o
robiæ? Poprosi³em o podwodê i pojecha³em. Pastor Szendel przyj¹³ mnie
grzecznie, [...] po rozmowie powiedzia³ na zakoñczenie, ¿e przyjedzie do mnie
na plebaniê i tam za³atwimy sprawê27. Ks. Szendel przyjecha³ do ks. Dudziaka28 i po d³ugiej rozmowie z ks. Chomskim wyrazi³ pisemn¹ zgodê na przekazanie kocio³a w Pieckach. Ks. Chomski za ten gest pastora przekaza³ mu
w prezencie winiaka, przywiezionego z Holszan (Wileñszczyzna), obieca³
tak¿e pomoc finansow¹ przy zakupie konia z UNRY, jeli komisja mu go
przyzna. Ks. Chomski mieszka³ w Pieckach do 4 lipca 1946 r.29
Zakoñczenie
Po II wojnie wiatowej zmieni³o siê zarówno oblicze wyznaniowe, jak
i narodowociowe dawnych Prus Wschodnich. Na te ziemie przybywa³a ludnoæ z ró¿nych stron Polski, w znacznej mierze wyznania rzymskokatolickie26

Ibidem, s. 91.
K. Sopuch, W. Dudziak, Z pogranicza, s. 97.
28 Ks. W³adys³aw Dudziak urodzi³ siê we wsi Lipianka w parafii Goworowo w 1910 r. wiêcenia
kap³añskie przyj¹³ w 1937 r. z r¹k ks. abp. Romualda Ja³brzykowskiego. Do wybuchu II wojny wiatowej pracowa³ w diecezji wileñskiej w Szumsku i Holszanach. Po wojnie obj¹³ parafiê w Mr¹gowie,
gdzie by³ proboszczem do 1960 r., a nastêpnie pracowa³ w Kêtrzynie w parafii w. Jerzego. Zmar³
15 stycznia 1987 r. Pogrzeb odby³ siê 19 stycznia w Mr¹gowie, gdzie zosta³ pochowany na cmentarzu
komunalnym. Po kilku miesi¹cach od jego mierci ods³oniêto w przedsionku kocio³a w Mr¹gowie
tablicê nastêpuj¹cej treci: p. Ks. Kanonikowi W³adys³awowi Dudziakowi 19101987, pierwszemu
proboszczowi parafii Mr¹gowo, gorliwemu duszpasterzowi, wychowawcy m³odzie¿y  Wychowankowie. Bóg sprawuje wszystko we wszystkich. Zob. K. Sopuch, W. Dudziak, Z pogranicza, s. 98 nn.
29 Ibidem, s. 97.
27
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go. Przyje¿d¿aj¹c na Warmiê, Mazury i Powile zajmowa³a wi¹tynie poewangelickie dla w³asnego kultu. Dziêki ogromnej determinacji wyznawców Kocio³a rzymskokatolickiego wiele wi¹tyñ ocala³o od zniszczenia i zapomnienia. Trudno mówiæ o ekumenizmie w pierwszych latach powojennych.
W miejsce Kocio³a ewangelicko-unijnego, który przesta³ dzia³aæ na Warmii
i Mazurach po 1945 r., powsta³a nowa struktura organizacyjna Kocio³a ewangelicko-augsburskiego. Podobne trudnoci mia³ Koció³ rzymskokatolicki, stoj¹cy przed koniecznoci¹ budowania na nowo zarówno struktur diecezjalnych,
jak i parafialnych.

ÜBERNAHME DER EVANGELISCHEN KIRCHEN
DURCH DIE KATHOLISCHE BEVÖLKERUNG IM BEREICH
DER DIÖZESE ERMLAND IN DEN JAHREN 19451946
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die meistens katholische Bevölkerung, die im Zuge der Nachkriegsumsiedlungen in Ermland, Masuren und in der Weichselgegend angesiedelt wurde, hat die dort bestehenden evangelischen Kirchengebäude für den eigenen Kult eingenommen. Die Kreisverwaltungen haben diesbezüglich keine eigenen Entscheidungen getroffen, ohne die Verwaltung der Woiewodschaft zu
konsultieren. Diese haben ihrerseits mehr Informationen bezüglich der Zahl der katholischen und
evangelischen Bevölkerung sowie bezüglich des Zustandes des konkreten Kirchengebäudes und
seiner momentanen Verwendung eingefordert. Dabei wurden auch andere Gremien, wie die in den
Städten und Kreisen angesiedelten Nationalräte (Rady Narodowe) oder auch das Zwischenparteiliche Komitee der Verständigung (Miêdzypartyjny Komitet Porozumiewawczy) um ihre Meinung
gebeten. In den ersten zwei Nachkriegsjahren hat die staatliche Gewalt die evangelischen Kirchen
meistens den Katholiken übergeben. Neben der eigenhändigen Besetzung der Kirchen gab es auch
Situationen, in denen die evangelischen Pastoren, angesichts der Bevölkerungssituation auf konkretem Gebiet, ihre Kirchengebäude selbst den Katholiken übergeben haben. Diese Veränderungen
haben jedoch die sich neu organisierende Leitung der evangelisch-augsburgischen Kirche in Ermland und Masuren beunruhigt. Ihre Repräsentanten haben die Rückgabe der eingenommenen Kirchen gefordert. Zur Lösung dieses Problems wurde am 21 Juni 1946 im Woiewodschaftsamt in
Olsztyn/Allenstein eine Konferenz der verschiedenen Bekenntnisse organisiert. Trotz der lebhaften
Diskussion und des Meinungsaustausches konnte der Konflikt nicht vollständig gelöst werden. Es
wurde dabei lediglich der Prozess der Besetzungen der evangelischen Kirchen eingedämmt.
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Papie¿ Benedykt XVI w swojej programowej encyklice podkreli³, ¿e
istot¹ chrzecijañstwa jest spotkanie cz³owieka z Bogiem osobowym: U pocz¹tku bycia chrzecijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiej wielkiej idei,
jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹, która nadaje ¿yciu now¹
perspektywê, a tym samym decyduj¹ce ukierunkowanie1 . Spotkanie cz³owieka z Bogiem jest z jednej strony obcowaniem z Kim bliskim, z drugiej za
jest dowiadczaniem Tajemnicy.
W historii chrzecijañstwa wypracowywano teologiczne kryteria oceny
autentycznego prze¿ywania spotkania cz³owieka z Bogiem. Klasycznym dzie³em traktuj¹cym o rozeznawaniu s¹ np. Æwiczenia Duchowne w. Ignacego
Loyoli2, które dla wielu chrzecijan sta³y siê cennym drogowskazem w ¿yciu
duchowym. We wspó³czesnym Kociele ukaza³a siê seria dokumentów z Malines3, które równie¿ sta³y siê narzêdziem dla teologów i duszpasterzy w celu
oceny autentyzmu prze¿ywania cnoty religijnoci zw³aszcza w krêgach chrzecijan zwi¹zanych z Odnow¹ Charyzmatyczn¹. Szósty i ostatni ze wspomnianych dokumentów zatytu³owany jest Spoczynek w Duchu, kontrowersyjne zja* Tekst w du¿ej mierze stanowi zapis wyst¹pienia autora wyg³oszonego 5 XI 2005 r. podczas
spotkania w Szkole Nowej Ewangelizacji w. Wojciecha w Gdañsku.
1 DCE 1.
2 w. Ignacy Loyola, Æwiczenia Duchowne, Kraków 1994.
3 W latach 19741986 miêdzynarodowa komisja teologiczna opracowa³a szeæ dokumentów
zwanych dokumentami z Malines. Wród cz³onków komisji by³ m.in. J. Ratzinger. Por. Przyjd Duchu
wiêty (Dokumenty z Malines), pod red. L. Suenensa, Kraków 1998.

122

KS. JACEK SOCHA

wisko4. Zjawisko tzw. spoczynku w Duchu mo¿e wydawaæ siê dzisiaj marginalne i rzadkie, niemniej analiza teologiczna tego fenomenu w wietle m.in.
dokumentów z Malines mo¿e byæ przydatna przy próbach rozeznawania innych zjawisk z pogranicza duchowoci i psychologii oraz w³aciwego prze¿ywania cnoty religijnoci.
1. Sakramentalny wymiar wiata
W teologii katolickiej nigdy nie zgodzono siê na deizm, który ustawi³
Boga z boku historii ludzkoci. Zawo³anie Jana Paw³a II z pocz¹tku pontyfikatu: otwórzcie drzwi Chrystusowi5 by³o wyrazem papieskiej diagnozy wspó³czesnego wiata, który Boga ustawi³ za zamkniêtymi drzwiami historii. Konsekwencj¹ takiej decyzji by³o to, ¿e wiat postanowi³ ¿yæ w³asnym rytmem.
Tymczasem obok wiatowej historii toczy siê osobnym torem historia zbawienia. Implikacjami wyp³ywaj¹cymi z powy¿szego zjawiska s¹ dowiadczenia
totalitaryzmów XX w. Korzeni tych systemów mo¿na szukaæ w dobie Owiecenia, gdy¿ wtedy to cz³owiek dokona³ rozdzia³u miêdzy swoim wiatem
a wiatem Boga. Wyrazi³ zgodê na istnienie historii kierowanej przez Boga,
traktowanego jako symbol kulturowy, sk³adnik cywilizacji, a swoj¹ ludzk¹
historiê wzi¹³ we w³asne rêce6.
Papie¿ Jan Pawe³ II czêsto powtarza³ dramatyczn¹ tezê, ¿e dzisiaj cz³owiek ¿yje tak jakby Boga nie by³o7. Oznacza to odrzucenie wielkoci Bo¿ego daru i obrazu Boga jako mi³oci, a przyjêcie w zamian fa³szywego obrazu
Boga jako tyrana. Oznacza to równie¿ odrzucenie prawdy o Bogu Emmanuelu,
który sta³ siê cia³em i zamieszka³ poród nas (por. J 1, 14). Co wiêcej, jest
z ludmi po wszystkie dni a¿ do skoñczenia wiata (por. Mt 28,20). wiat,
którego cz³owiek dotyka i po którym st¹pa  w katolickiej wizji  nie jest
szczelnie zamkniêty. Dociera do niego wiat³o rzeczywistego wiata i wiata
nadprzyrodzonego. Katolicyzm podpowiada, ¿e za tym, co zwyk³e, skrywa siê
to, co niezwyk³e. W powy¿szej wizji wiat ma charakter sakramentalny, czyli
ma drugie dno8. Tê g³êbiê widzenia, to sakramentalne wyczucie tego, co nadprzyrodzone w tym, co na pozór zwyk³e, ukaza³ Gerard Manley Hopkins
w wierszu Blask Boga:
4

L. Suenens, Spoczynek w Duchu, kontrowersyjne zjawisko, Kraków 2005.
Jan Pawe³ II, Homilia wyg³oszona w czasie Mszy w. rozpoczynaj¹cej uroczycie pontyfikat
(22 X 1978)  http://www.mateusz.pl/JPII/habemusp/hpapam3.htm (22 III 2007).
6 Por. P. Bortkiewicz, Nauczyciel mylenia. Wokó³ myli Jana Paw³a II, Gdañsk 2005, s. 910.
7 Jan Pawe³ II, Homilia wyg³oszona podczas Mszy wiêtej w Krakowie 18 VIII 2002 r.
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2002/documents/hf_jp-ii_hom_20020818_beatification-krakow_pl.html (22 VII 2007).
8 Por. G. Weigel, Czym jest katolicyzm?, Kraków 2003, s. 6870.
5
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wiat nasz jest nasycony wietlnym blaskiem Boga.
Ten blask chcia³by wybuchn¹æ jak b³ysk z³otych listków;
Wzbiera, t³oczy siê, s¹czy oliw¹ kroplist¹
Na nas. Czemu wiêc ludzkoæ jest dzi Jemu wroga?
Wci¹¿ id¹, id¹ pokolenia pogan;
Pokala³ wszystko handel i harówka wszystko
powala³a; brud ludzki oblepia wiat lisko;
Ziemi nagiej nie czuje dzi obuta noga.
A mimo to natura jest niewyczerpana;
W g³uchych g³êbiach wszechrzeczy pi olnienie wie¿e;
I choæ glob na zachodzie czarna czeluæ wch³ania,
Spójrz, brzask bryzga nad wschodu rumiane rubie¿e
Jasnoskrzyd³y Duch wiêty ogrzewa, os³ania
Pisklê-wiat piersi¹ witu i ach! wiat³a pierzem9.

2. Bo¿y szacunek dla prawdy o Wcieleniu
Jedn¹ z konsekwencji wiary we Wcielenie Jezusa Chrystusa jest to, ¿e
Bóg, szanuj¹c ten fakt mówi dzisiaj do cz³owieka na sposób wcielony. Bóg
dociera do ludzi przez stworzenie, przez to, co dotykalne, co ludzkie, tak wiêc
mo¿e pos³ugiwaæ siê tak¿e prze¿yciami i stanami psychicznymi cz³owieka.
Wyjanienie nadprzyrodzone danego zjawiska nie musi wykluczaæ takich czy
innych wyjanieñ naturalnych. To przecie¿ Bóg stworzy³ cz³owieka istot¹ tak
cudownie wielowarstwow¹10  napisa³ Jacek Salij o objawieniach prywatnych
w ksi¹¿ce Poszukiwania w wierze, przekonuj¹c, ¿e absolutna pewnoæ ich
autentycznoci nie jest tak istotna. Du¿o wa¿niejsze jest pytanie, czy dane
orêdzie przybli¿a do Chrystusa?11.
Wydaje siê, ¿e dystans i ostro¿noæ s¹ w ocenie konieczne, bowiem
nawet przy najpewniejszym prywatnym dowiadczeniu religijnym nigdy nie
jest tak, ¿e jêzyk Boga jest w sposób czysty nadprzyrodzony. Gdyby Bóg
rzeczywicie chcia³ bezporednio przemówiæ do cz³owieka, Jezus za swego
ziemskiego ¿ycia sam napisa³by Ewangeliê. Jak wiadomo, tego nie uczyni³.
Pismo wiête ma  jak g³osi Koció³  dwóch prawdziwych autorów: Boga
i cz³owieka. Jest natchnione, a nie podyktowane. Bóg nie pos³ugiwa³ siê ludzkim autorem jak bezwolnym narzêdziem, medium. wiadczy to o zupe³nie
niezas³u¿onym, niezwyk³ym awansie cz³owieka. Czy warto z niego rezygnowaæ? S³owo Boga, wcielaj¹c siê w Biblii w s³owo ludzkie, nie zniszczy³o go.
Wydaje siê, ¿e cen¹ za to jest jego ukrycie. Czy jednak s³owo Boga mo¿e
9
10
11

G. M. Hopkins, Wybór poezji, Kraków 1981, s. 47.
J. Salij, Poszukiwania w wierze, Poznañ 1991, s. 77.
Por. ibidem.
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byæ bardziej jawne ni¿ jest w Biblii i nauce Kocio³a? Czy nie jest tak, ¿e
w³anie dlatego, ¿e ukryte i nierozdzielne ze s³owem ludzkim, jest bli¿sze ni¿
siê to z pozoru wydaje? Podobnie jest z Wcieleniem. Czy¿ Bóg mo¿e byæ
bli¿szy ni¿ jest w Jezusie? Koció³ wielokrotnie przestrzega³ przed dos³own¹
lektur¹ Pisma wiêtego i potêpia³ biblijny fundamentalizm. O ile¿ bardziej
przestrogi te dotycz¹ tekstów nienatchnionych, dowiadczeñ psychicznych czy
te¿ zmys³owych o których Katechizm wyranie mówi, ¿e nie nale¿¹ do depozytu wiary12.
Wnioskiem wynikaj¹cym z powy¿szego stwierdzenia jest fakt, ¿e katolicy nie s¹ zobligowani do przyjêcia objawieñ prywatnych. Koció³ jednak liczy
siê z mo¿liwoci¹ nadprzyrodzonego pochodzenia przynajmniej niektórych dowiadczeñ mistycznych. Dlatego w najnowszym Katechizmie zastrzega siê
jednoczenie: Zmys³ wiary wiernych, kierowany przez Urz¹d Nauczycielski
Kocio³a, umie rozró¿niaæ i przyjmowaæ to, co w tych objawieniach stanowi
autentyczne wezwanie Chrystusa lub wiêtych skierowane do Kocio³a13. Zastrze¿enie to wskazuje, ¿e nawet w objawieniach uznanych przez Koció³ nie
wszystko stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub wiêtych. Przy dos³ownym, fundamentalistycznym traktowaniu staj¹ siê wiêc one raczej przeszkod¹
ni¿ pomoc¹ w pe³niejszym prze¿ywaniu ostatecznego Objawienia Chrystusa.
Jak twierdzi Tomasz Wêc³awski, s³owo objawienie w dyskusjach pojawia
siê w ró¿nych znaczeniach. Gdyby spojrzeæ radykalnie, nie ma takiego objawienia, które by³oby bezporednie. Dotyczy to zarówno Objawienia, które
stanowi fundament wiary, jak i tzw. prywatnych objawieñ: od autentycznych
wizji a¿ po chorobê psychiczn¹. Ka¿de objawienie dokonuje siê za porednictwem kontekstu kulturowego oraz dowiadczenia tego, kto go doznaje. I do
koñca nie da siê wymierzyæ, w jakich dokonuje siê proporcjach14.
3. Trudnoci cz³owieka w kontakcie z Bogiem bliskim
a jednoczenie innym
Odrzucenie Boga przez cz³owieka nie powoduje Jego nieobecnoci. Bóg
jest, choæ przyjêcie Jego obecnoci nie przychodzi cz³owiekowi ³atwo. Z jednej strony cz³owiek obcuje z Bogiem bliskim, poznanym w Jezusie Chrystusie,
z drugiej strony staje przed tym, który jest zawsze inny. Przyjêcie mi³oci
i obecnoci wymaga nade wszystko pokory i zgody na to, ¿e to cz³owiek jest
12 Por. G³ód Bo¿ej obecnoci. Z Izold¹ Topp, Bart³omiejem Dobroczyñskim, Arturem Sporniakiem i ks. Tomaszem Wêc³awskim rozmawia Wojciech Bonowicz  http://www.tygodnik.com.pl/temat/
objawienia/debata.html (11 III 2005).
13 KKK 67.
14 Por. G³ód Bo¿ej obecnoci (3 XI 2005).
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wezwany do uczestnictwa w Bo¿ym ¿yciu i Bo¿ej historii a nie odwrotnie.
Pouczaj¹ca w tym kontekcie jest starotestamentalna historia kultu spod Góry
Horeb. Otó¿ Izraelici  pod nieobecnoæ Moj¿esza a przy wspó³udziale Aarona
 ulali cielca i oddawali mu czeæ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Stary Testament traktuje czeæ oddawan¹ z³otemu cielcowi jako przejaw ba³wochwalstwa. Psalm 106
tak wyra¿a tê prawdê:
U stóp Horebu zrobili cielca
I oddawali pok³on ulanemu pos¹gowi.
Zamienili sw¹ Chwa³ê,
Na wizerunek cielca ¿ywi¹cego siê sianem (Ps 106, 1920)

W fa³szywym kulcie spod Góry Horeb pojawiaj¹ siê dwa problemy, które
mo¿na przyj¹æ jako kryterium oceny prawdziwoci relacji cz³owieka do Boga.
Syntetycznie i dog³êbnie problemy te scharakteryzowa³ kard. Joseph Ratzinger
w dziele Duch liturgii: W Starym Testamencie znajduje siê wiele bardzo
dobitnych wiadectw potwierdzaj¹cych, ¿e kszta³t kultu nie by³ spraw¹ arbitralnego wyboru: najbardziej dramatyczne sporód nich to opowieæ o z³otym
cielcu. Rzecz w tym, i¿ sprawowany przez arcykap³ana Aarona kult wcale nie
by³ kultem pogañskich bo¿ków. Tutaj apostazja jest o wiele subtelniejsza. Nie
odchodzi siê tu jawnie od Boga do bo¿ka, lecz pozornie pozostaje siê przy tym
samym Bogu; ludzie pragn¹ uczciæ Boga, który wyprowadzi³ Izrael z ziemi
egipskiej, i wierz¹, ¿e pod postaci¹ cielca ukazuj¹ Jego tajemn¹ si³ê. Na pozór
wszystko jest w porz¹dku, prawdopodobnie tak¿e rytua³ sprawowany jest
zgodnie z przepisami. A jednak jest to odstêpstwo od Boga na rzecz kultu
bo¿ków. Dwie rzeczy powoduj¹ owo odstêpstwo, które zewnêtrznie by³o trudne do przewidzenia. Po pierwsze, kult cielca jest wykroczeniem przeciwko
zakazowi sporz¹dzania obrazów: ludzie nie s¹ w stanie wytrwaæ przy
niewidzialnym, dalekim i tajemniczym Bogu. Zatem zostaje On sprowadzony
na dó³ do ludzi, do tego, co w³asne, widzialne i zrozumia³e. Taki kult nie jest
ju¿ wznoszeniem siê do Boga, lecz ci¹ganiem Boga w dó³, do siebie. Bóg ma
byæ obecny wówczas, gdy jest ludziom potrzebny, i ma byæ taki, jakim Go
ludzie potrzebuj¹. Cz³owiek u¿ywa Boga i w rzeczywistoci stawia siê ponad
Nim, nawet jeli zewnêtrznie nie jest to rozpoznawalne. Tym samym ujawnia
siê drugi aspekt kultu cielca: jest to kult oparty na pe³nomocnictwie, którego
cz³owiek udziela samemu sobie. Gdy nieobecnoæ Moj¿esza przeci¹ga siê,
przez co sam Bóg staje siê niedostêpny, wówczas lud sprowadza Boga
do siebie. Kult staje siê wiêtem, które wspólnota wyprawia dla samej siebie
i w którym szuka samopotwierdzenia. Uwielbienie Boga przeradza siê w zaspokajanie w³asnych potrzeb, w jedzenie, picie, zabawê. Taniec wokó³ z³otego
cielca jest obrazem takiego szukaj¹cego samego siebie kultu, który przeradza
siê w rodzaj samozaspokojenia. Przeto opowieæ o z³otym cielcu jest ostrze¿e-
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niem przed samowolnym i samolubnym kultem, w którym ostatecznie nie
chodzi o Boga, lecz o to, by z tego, co w³asne, stworzyæ sobie swój ma³y,
alternatywny wiat. W takim wypadku liturgia rzeczywicie staje siê pust¹ gr¹
lub, co gorsza, mo¿e prowadziæ do odejcia od Boga ¿ywego, który skrywa siê
za sakraln¹ zas³on¹. Równie¿ i tutaj skutkiem bêdzie frustracja, doznanie pustki.
Nie pojawi siê tak¿e owo dowiadczenie wyzwolenia, obecne wszêdzie tam,
gdzie nastêpuje prawdziwe spotkanie z Bogiem ¿ywym15.
Z powy¿szego tekstu wynika nastêpuj¹ca prawda  relacja do Boga
prawdziwego zawieraæ winna dwie postawy: pierwsza charakteryzuj¹ca siê
zgod¹ na to, ¿e Bóg jest tajemnic¹ i ma prawo objawiaæ siê tak jak On tego
chce, co wiêcej mo¿e On poprowadziæ cz³owieka tam gdzie nie chce oraz
druga dotycz¹ca szukania Boga a nie siebie i swojego zaspokojenia16.
4. Niebezpieczeñstwo szukania nadzwyczajnoci w prze¿ywaniu cnoty
religijnoci jako wyraz manipulacji i braku cierpliwoci
W Kociele odnaleæ mo¿na tradycjê dystansowania siê wobec nadprzyrodzonych doznañ. Jest to zwyczajna praktyka Kocio³a17. Spowiednicy
w. Teresy z Avila przez wiele miesiêcy z premedytacj¹ wmawiali wiêtej, ¿e
jej wizje pochodz¹ od z³ego ducha. Jeden z nich nakaza³ Teresie, by zawsze
czyni³a znak krzy¿a i pokazywa³a zjawie... figê. wiêta czyni³a to pos³usznie, choæ by³a przekonana, ¿e ukazuje jej siê Chrystus. Z wielkim za¿enowaniem prosi³a wiêc Pana, by wybaczy³ jej zniewagi, które Mu niechc¹cy wyrz¹dza. Ale te¿ z wyranym wyrzutem t³umaczy³a, ¿e spe³nia polecenie tych,
których On sam ustanowi³ szafarzami w Kociele. Jezus odpowiada³ Teresie,
¿e dobrze czyni s³uchaj¹c spowiedników18.
Ostro¿noæ wobec nadprzyrodzonych wizji i objawieñ znaleæ mo¿na
tak¿e w Dialogach w. Katarzyny Sieneñskiej. Chrystus ostrzega duszê, by
szuka³a tylko Jego, a nie radoci duchowej w widzeniach, gdy¿ diabe³ mo¿e to
wykorzystaæ. Byæ mo¿e dominikañska mistyczka ze Sieny zna³a star¹ zakonn¹
legendê, opowiadaj¹c¹ o bracie, który zaniedbywa³ studium na rzecz modlitwy. W postêpowaniu takim umacnia³a go zjawa ukazuj¹ca siê w postaci Najwiêtszej Dziewicy. Gdy to wysz³o na jaw, pewien wiêty wspó³brat poleci³,
by kiedy zjawa przyjdzie plun¹³ jej w twarz, bêd¹c przekonanym, ¿e jeli jest
15

J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznañ 2002, s. 2223.
Nie do zaakceptowania bêdzie zatem modlitwa, w której rozkazuje siê Bogu, co ma robiæ,
w której wieloci¹ s³ów chce siê wymusiæ na Bogu reakcjê. B³êdne jest tak¿e obiecywanie ludziom
jakich prze¿yæ i dowiadczeñ w czasie liturgii czy te¿ modlitwy nieliturgicznej.
17 Por. J. Salij, Poszukiwania w wierze, s. 76.
18 Por. A. Sporniak, Paradoksy objawieñ prywatnych  http://www.tygodnik.com.pl/temat/objawienia/paradoksy.html (3 XI 2005).
16
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to Matka Bo¿a, to jako pokorna S³u¿ebnica Pañska przyjmie ten gest ze zrozumieniem. Jeli natomiast zjawiaj¹cym jest demon, to bêd¹c pysznym nie zniesie upokorzenia. Ów dominikanin uczyni³ zgodnie z poleceniem. Diabe³ uciek³
i ju¿ nigdy siê nie pojawi³. Podobne historie, niew¹tpliwie nawi¹zuj¹ce do
tradycji egipskich pustelników, przypisywano ró¿nym wiêtym, m.in. Filipowi
Nereuszowi. Ojcowie Pustyni, w swojej pieczo³owicie pielêgnowanej pokorze
rzeczywicie gardzili wszystkim, co mia³o posmak nadzwyczajnoci. Wród
tych wiêtych starców istnia³a g³êboka niechêæ do czynienia cudów. Trzeba
by³o wrêcz uciekaæ siê do podstêpu, aby cud wymusiæ. Opowiadano o Abba
Makarym, ¿e us³ysza³ kiedy p³acz dziecka. Nie wiedz¹c, ¿e ch³opiec jest
sparali¿owany, a jego ojciec specjalnie podrzuci³ go pod celê, starzec zapyta³:
A któ¿ ciê tu przyprowadzi³?. Mój ojciec rzuci³ mnie tutaj i poszed³
 us³ysza³ skargê. Starzec rzek³ na to: Wstawaj i goñ go!. Ch³opiec natychmiast ozdrowia³, wsta³ i pobieg³ do ojca19.
5. Ocena zjawiska upadku
Jednym ze zjawisk pojawiaj¹cych siê w krêgach chrzecijan zwi¹zanych
z Odnow¹ Charyzmatyczn¹, które zaniepokoi³o belgijskiego kard. Leona Suenensa by³ tzw. spoczynek w Duchu. Refleksja teologiczna nad tym fenomenem
doprowadzi³a do wydania w 1986 r. szóstego dokumentu z Malines zatytu³owanego Spoczynek w Duchu, kontrowersyjne zjawisko20.
Pierwszy rozdzia³, zatytu³owany Opis zjawiska, jest prób¹ charakteryzacji
przedmiotu badañ. Slain in the Spirit (pora¿ony przez Ducha), Resting in the
Spirit (spoczynek w Duchu) to g³ównie upadek do ty³u, doæ czêsty w zwi¹zku
z jak¹ religijn¹ pos³ug¹ uzdrawiania lub modlitwy21. W ró¿nych krêgach
chrzecijañskich spotykano ten fenomen ju¿ w tzw. ruchach przebudzeniowych w XVII w., za w Kociele katolickim wyst¹pi³ po II wojnie wiatowej
wraz z przenikniêciem ruchu charyzmatycznego ze wspólnot protestanckich.
Kard. Suenens podaje dok³adny opis zjawiska, opieraj¹c siê na wiadectwach,
które zebra³ w krêgach katolickich22. Podkrela tak¿e, ¿e fenomen ten wystêpuje równie¿ poza chrzecijañskim krêgiem kulturowym (wschodnie, azjatyckie sekty, prymitywne plemiona z Afryki i Ameryki £aciñskiej)23.
Rozdzia³ drugi zawiera krytyczn¹ analizê zjawiska. Autor podkrela, powo³uj¹c siê na kilku teologów, ¿e nie ma podstaw biblijnych dla zjawiska
19
20
21
22
23

Ibidem.
L. Suenens, Spoczynek w Duchu, kontrowersyjne zjawisko.
Ibidem, I, 2.
Por. ibidem.
Por. ibidem, I, 3.
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upadku24. Równie¿ tradycja chrzecijañska nie pozwala uto¿samiæ analizowanego fenomenu ze spoczynkiem duszy czy te¿ modlitw¹ odpocznienia25. Kard.
Suenens, ukazuj¹c niejednoznacznoæ zjawiska z punktu widzenia psychologii,
cytuje wnikliw¹ analizê profesora psychiatrii Jeana Lhermitte, który, podkrelaj¹c wystêpowanie nadnaturalnych zjawisk w ¿yciu mistyków i osób przez
siebie badanych, pisze: Jeszcze raz uznajemy za konieczne podkreliæ, ¿e
jeli z punktu widzenia psychofizjologicznego lub fenomenologicznego nie
potrafimy wyró¿niæ w tych stanach ¿¹danego znaku usprawiedliwiaj¹cego specyfikacje stanu mistycznego, to w ¿adnym razie nie twierdzimy, ¿e ich przyczyna le¿y w tej samej sferze. Czy Bóg nie mo¿e byæ naturalnym ród³em
natchnienia i korzystaæ ze sfery psychosomatycznej, do poznawania której
powo³any jest psycholog?
Jak nauczali najwiêksi z mistyków poczynaj¹c od wiêtej Teresy od Jezusa,
tym, co rzeczywicie nadaje takim poruszeniom znamiê boskiego pochodzenia
s¹ owoce. Tak wiêc dzie³a fa³szywych mistyków to rzeczy godne po¿a³owania,
podczas gdy autentyczna mistyka ofiaruje nam prawdziwe kwiaty mi³oci
i mi³osierdzia26.
W kolejnym punkcie omawianego dokumentu autor podaje obiektywne
i ogólne kryteria charakteryzuj¹ce dzia³anie Ducha wiêtego. Jego obecnoæ
ujawnia siê z pewnoci¹ tam, gdzie nastêpuje wzrost wiary, teologalnej nadziei, mi³oci Boga i bliniego. Zjawiska cielesne nigdy nie zdo³aj¹ zdominowaæ tego fundamentalnego kryterium. Jan Pawe³ II, pisz¹c o dzia³aniu Ducha
wiêtego podkrela³ w³anie mi³oæ przebaczaj¹c¹ jako jego g³ówny przejaw27.
Innym kryterium jest wolnoæ Ducha wiêtego, która nie mo¿e byæ nigdy
przez cz³owieka negowana poprzez wymuszanie i magiczny sposób mylenia
i postêpowania. Wydaje siê tak¿e, ¿e stylem dzia³ania Parakleta jest ³agodnoæ,
delikatnoæ i niespektakularnoæ28.
Trzeci rozdzia³ omawianego studium nosi tytu³ Na planie duszpasterskim.
Ostrzega przed upraszczaj¹cym stosowaniem biblijnej zasady drzewo poznaje
siê po owocach. Pokój i radoæ towarzysz¹ce zjawisku upadku nie musz¹ byæ
efektem dzia³ania Ducha Bo¿ego. Jak pisze Suenens: Nie mo¿na przypisywaæ
ich nieuchronnie wp³ywowi szczególnego dotkniêcia Ducha. Nawet, jeli modlitwy i religijne gesty «zdobi¹» i «przyoblekaj¹» stosowan¹ grê ludzkich rodków, integralne rozeznanie duchowe nie mo¿e wy³¹czaæ analizy ca³ego kontekstu ludzkiego29.
24
25
26
27
28
29

Por. ibidem II, 1.
Por. ibidem II, 2.
Cyt. za: ibidem, II, 3.
Por. DV 42.
Por. L. Suenens, Spoczynek w Duchu, kontrowersyjne zjawisko, II, 3.
Ibidem, III, 1.
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Drugi punkt trzeciego rozdzia³u omawianego dokumentu dotyczy niebezpieczeñstw zwi¹zanych z fenomenem upadku. Autor streszcza je w pokusie
szukania w tym zjawisku anestezji duchowej, która mia³aby rozwi¹zaæ automatycznie wszystkie problemy. Niebezpieczeñstwo tego zjawiska tkwi równie¿ w szukaniu dla jego samego i traktowaniu go jako wyznacznika bycia
obdarowanym przez Boga30. W koñcowej czêci dokumentu autor zachêca,
aby traktowaæ zjawisko upadku jako naturalne (tzn. ludzkie, a nie nadnaturalne) a¿ do udowodnienia czego przeciwnego31, choæ nie mo¿na zak³adaæ, ¿e
Bóg nie móg³by pos³u¿yæ siê takim fenomenem. Kard. Suenens w swoim
studium przytacza ciekawe i praktyczne wskazówki wypracowane przez Koció³ katolicki w Irlandii w odniesieniu do fenomenu upadku. W dokumencie
Komisji Badañ Teologicznych i Duszpasterskich stwierdza siê:
Z duszpasterskiego punktu widzenia proponujemy:
 by zawsze unikano okrelenia «spoczynek w Duchu», gdy¿ pobudza to
ludzi do s¹dzenia, ¿e na pewno lub prawdopodobnie pochodzi to od Boga.
Lepiej przyj¹æ neutralne okrelenie «upadek», zaproponowane przez wiel.
Johna Richardsa. Pozostaje ono na p³aszczynie deskryptywnej, zaprasza do
bardziej obiektywnego os¹du i do rozeznania nie przes¹dzaj¹cego przyczyny
upadku;
 odradzamy tworzenie okolicznoci, w których zjawisko mog³oby siê
pojawiæ;
 nie zapraszamy duchownych, których modlitwa lub nauczanie s¹ zwi¹zane z tym zjawiskiem;
 mówi¹c o «upadku w Duchu», przyjmujemy zawsze postawê negatywn¹, pozostaj¹c jednoczenie otwarci na mo¿liwoæ, ¿e w niektórych, bardzo
rzadkich przypadkach, bêdzie to ³aska Bo¿a.
W ¿aden sposób nie zachêcamy wiernych do starania siê o ten upadek
jako o ³askê od Boga, gdy¿ wystawia ich to na ryzyko upadków spowodowanych przez nich samych [...]32.
6. Atmosfera modlitwy charyzmatycznej jako kryterium oceny
Problemem, który pojawia siê w zwi¹zku z rozeznawaniem Bo¿ej obecnoci i prawdziwej religijnoci jest emocjonalne prze¿ywanie kontaktu z Bogiem. Czy anga¿owanie emocji w relacjê z Bogiem jest z zasady b³êdne?
Warto nieustannie przypominaæ prawdê zakorzenion¹ w tradycji chrzecijañskiej, mówi¹c¹ o tym, ¿e cz³owiek jest jednoci¹ psychofizyczn¹, st¹d swoj¹
30
31
32

Por. ibidem III, 2,3.
Por. ibidem, III, 4.
Cyt. za: ibidem, III, 4.
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religijnoæ prze¿ywa zarówno na p³aszczynie duchowej, psychicznej, jak
i fizycznej. Bóg, wychodz¹c ku cz³owiekowi szanuje jego strukturê psychofizyczn¹, co wiêcej, anga¿uje j¹. Bo¿e dzia³anie mo¿e zatem mieæ dwojaki
wp³yw na sferê emocjonaln¹ cz³owieka.
Nale¿y przede wszystkim podkreliæ, ¿e zwyczajem Boga jest dzia³aæ
³agodnie. Hebrajskie s³owo ruah oznacza nie tylko tchnienie, ale i klimat.
Otó¿ tam, gdzie obecny jest Duch wiêty, istnieje pewien klimat, dla którego
jest charakterystyczne to, co w. Pawe³ nazywa owocami Ducha wiêtego,
którymi s¹: mi³oæ, pokój, radoæ, cierpliwoæ, uprzejmoæ, dobroæ, wiernoæ,
³agodnoæ, opanowanie (por. Ga 5,2223). Postawy te mog¹ byæ dobrym kryterium rozpoznawania obecnoci Ducha wiêtego. Kiedy Duch wiêty jest
obecny w jakiej wspólnocie lub w czyim sercu, to zgodnie z jego zamierzeniem w danej chwili, klimat wewnêtrzny (tj. duszy) lub zewnêtrzny (tj. wspólnoty) bêdzie naznaczony jednym z jego owoców33.
Raniero Canatalamessa podkrela tak¿e wolnoæ i transcendencjê Boga,
która mo¿e przejawiaæ siê w gwa³townoci i nieprzewidywalnoci dzia³ania
Ducha wiêtego. Wskazuje to na Jego wiêtoæ i wolnoæ. W Ksiêdze Izajasza
wiêtoæ Boga wzbudza zarówno lêk, jak i mi³oæ34. w. Augustyn pisa³, ¿e
w momencie, kiedy po raz pierwszy odczuwalnie dowiadczy³ misterium
Boga, zadr¿a³ z mi³oci i grozy, i ¿e myl o Nim sprawia³a, i¿ dr¿a³ z lêku,
a zarazem p³on¹³ z têsknoty35. Zes³anie Ducha wiêtego w dniu Piêædziesi¹tnicy nieprzypadkowo zosta³o opisane tymi samymi terminami, co teofania na
Górze Synaj (zob. Wj 1920). Efektem takiego dzia³ania Boga by³o zatrwo¿enie, zadziwienie, pe³nia zdumienia i podziw tych, którzy tego dowiadczyli.
Duch wiêty uosabia tajemnicê  misterium Boga, który jest jednoczenie
absolutn¹ potêg¹ i bezgraniczn¹ delikatnoci¹, niepowstrzymanym ruchem
i niewyczerpanym spokojem36. Bóg, szanuj¹c prawdê o cz³owieku, wychodzi
ku niemu w taki sposób, jaki sam wybierze. Autentyczna atmosfera modlitwy
mo¿e wiêc cechowaæ siê zarówno ³agodnoci¹, jak i gwa³townoci¹.
Zakoñczenie
Koció³ nie mo¿e pozostaæ obojêtny wobec nowych zjawisk, dotycz¹cych
¿ycia duchowego. Rozeznawanie i czujnoæ to postawy, które winny cechowaæ
tych, którzy bior¹ odpowiedzialnoæ za ¿ycie Kocio³a. Powy¿sze zadanie spoczywa nade wszystko na biskupach jako na pasterzach Ludu Bo¿ego. VI Do33
34
35
36

Por. P. Madre, Godzina cudów?, Warszawa 2000, s. 33.
Por. R. Cantalamessa, Pieñ Ducha wiêtego, Warszawa 2002, s. 2427.
Por. w. Augustyn, Wyznania VII,10., Warszawa 1978, s. 120.
Por. R. Cantalamessa, Pieñ Ducha wiêtego, s. 2427.
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kument z Malines ma pomóc katolikom zaanga¿owanym w Odnowê Charyzmatyczn¹ we wszystkim, co dotyczy duszpasterskiej pos³ugi uzdrawiania,
stanowi¹cej integraln¹ czêæ zbawczego planu Wcielenia. Duch wiêty rozdziela charyzmaty miêdzy wiernych wszelkiego stanu37, nie wy³¹czaj¹c nikogo. Jednak¿e wszyscy w Kociele wezwani s¹ do bycia wspó³odpowiedzialnymi, a¿eby dary Ducha zosta³y rozpoznane i dobrze wykorzystane, a to, co
nie jest od Ducha Bo¿ego, by zosta³o odrzucone. VI Dokument z Malines sta³
siê odpowiedzi¹ Kocio³a na pojawienie siê m.in. tzw. spoczynku w Duchu
i niepokoju, który powstawa³ wród wiernych wraz z pojawieniem siê tego
fenomenu.

AUSGEWÄHLTE KRITERIEN DER UNTERSCHEIDUNG
DER GEISTER AM BEISPIEL DES SOG. RUHENS IM HERRN
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der Geschichte des Christentums wurden theologische Kriterien herausgearbeitet, um die
Authentizität der Begegnung zwischen Gott und dem Menschen beurteilen zu können. Das klassische Werk in dieser Hinsicht sind geistliche Übungen von Ignatius von Loyola. Für viele Christen
wurde dieses Buch zum wertvollen Wegweiser in ihrem spirituellen Leben. In der Kirche wurde
gegenwärtig eine Serie der Dokumente aus Malines herausgegeben, die ebenfalls eine wichtige
Hilfe sowohl für Theologen, als auch Seelsorger geworden sind. Sie dienen dazu, die Echtheit der
Erfahrungen und Erlebnisse im Rahmen der Tugend der Religiosität adäquat beurteilen zu können.
Vor allem bezieht sich das auf die Kreise der Gläubigen, die mit der charismatischen Erneuerung
verbunden sind. Der sechste und letzte der Dokumente trägt den Titel Ruhen im Geist. Eine
kontroverse Erscheinung. Das Phänomen des Ruhens im Geist scheint auf den ersten Blick sehr
selten und marginal zu sein. Seine Analyse, u. a. im Licht der Dokumente aus Malines, kann
jedoch sehr hilfreich sein bei der Beurteilung anderer Phänomene, die an der Grenze zwischen
Spiritualität und Psychologie angesiedelt sind sowie bei der authentischen Gestaltung der Religiosität. Das Phänomen des Ruhens im Geist muss im Rahmen der Wahrheiten von der Inkarnation
sowie von der Natur Gottes, aber auch im Licht der Tugend der Religiosität betrachtet werden. Es
scheint, dass eine der großen Gefahren für die heutigen Christen in der Versuchung besteht, Gott
manipulieren zu wollen. Gefährlich kann auch die Ungeduld sein, was im Phänomen des sog.
Ruhen im Geist sichtbar wird. In diesem Zusammenhang muss als sehr wertvoll die Initiative von
Kard. Suenens und einer Theologengruppe gesehen werden, die eine ganze Reihe von Publikationen über die geistliche Unterscheidung herausgegeben haben.
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KARD. JOSEPH RATZINGER
 W POSZUKIWANIU POKOJU

Wybór kard. Josepha Ratzingera na Stolicê Piotrow¹ spowodowa³ wzmo¿one zainteresowanie jego teologicznym dorobkiem. A jest rzeczywicie do
czego siêgaæ. Bibliografia Ratzingera obejmuje wiele ksi¹¿ek, wród których
s¹ zarówno monografie, jak te¿ zbiory publicznych wypowiedzi czy zapisy
wywiadów. Niektóre z nich w ostatnich latach przet³umaczono na jêzyk polski1. Jako jeden z nielicznych wysokich hierarchów kocielnych, Ratzinger nie
tylko nigdy nie zarzuci³ naukowego uprawiania teologii, ale te¿ nie przesta³
aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu akademickim. Jego zazwyczaj mocno odbiegaj¹ce od utartych schematów publikacje zawsze wywo³ywa³y ferment w teologicznych rodowiskach akademickich, ale tak¿e wród elit intelektualnych
w Europie i na wiecie. By³ ostro krytykowany za rzekomy skrajny konserwatyzm, jednak zarzut ten trzeba uznaæ za g³êboko niesprawiedliwy. Jak sam
wyznaje, jego pogl¹dy uleg³y pewnej ewolucji, a wstrz¹sem, który nakaza³ mu
skorygowaæ niektóre tezy by³y niepokoje roku 1968, które objê³y swym zasiêgiem wiele zachodnich rodowisk akademickich. W odró¿nieniu od studenckich strajków, jakie tego samego roku mia³y miejsce na polskich uczelniach i by³y jednoznacznie antykomunistyczne i skierowane przeciwko systemowi k³amstwa w³adzy ludowej, protesty zachodnich studentów skierowane by³y przeciwko autorytetom, przeciwko tradycyjnej, inspirowanej chrzecijañstwem moralnoci na rzecz anarchistycznie i indywidualistycznie pojmowanej wolnoci. Od tego czasu Joseph Ratzinger, uwa¿any za jednego
1 Do najwa¿niejszych t³umaczeñ nale¿¹ m.in.: J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo,
t³um. Z. W³odkowa, Kraków 1970 i 1996; idem, Raport o stanie wiary, t³um. Z. Oryszyn, J. Chrapek,
Kraków 1986; idem, Tajemnica Jezusa Chrystusa, t³um. J. Merecki, Kielce 1994; idem, Sól ziemi.
Chrzecijañstwo i Koció³ katolicki na prze³omie tysi¹cleci, t³um. G. Sowiñski, Kraków 1997; idem,
Prawda w teologii, t³um. M. Mijalska, Kraków 2001; idem, Moje ¿ycie, t³um. W. Winiowski, Czêstochowa 1998; idem, W drodze do Jezusa Chrystusa, t³um. J. Merecki, Kraków 2004; idem, Wiara,
prawda, tolerancja. Chrzecijañstwo a religie wiata, t³um. R. Zaj¹czkowski, Kielce 2004.
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z najzdolniejszych i najbardziej postêpowych teologów bior¹cych udzia³
w Soborze Watykañskim II, wielokrotnie ostrzega³ przed wypchniêciem Boga
i Jego przykazañ z przestrzeni spo³ecznej, widz¹c w tym ród³o s³aboci zachodnich demokracji.
Warto przyjrzeæ siê kilku cechom Ratzingerowskiego mylenia teologicznego. Nale¿y do nich niew¹tpliwie erudycja teologiczna. Ratzinger jest mocno
zakorzeniony w teologii patrystycznej  okrelany bywa jako augustynik
 ale jednoczenie doskonale zna drogi i bezdro¿a, jakimi pod¹¿a³a posoborowa katolicka i protestancka teologia. Miejsce szczególne przypisuje znaczeniu
egzegezy historyczno-krytycznej, której zas³ug dla rozwoju refleksji teologicznej nie sposób nie doceniaæ; okaza³a siê ona jednak niewystarczaj¹ca, a wyabsolutyzowana, sta³a siê przeszkod¹ w ¿ywej relacji z Chrystusem. Jej g³ówn¹ s³aboæ Benedykt XVI okrela nastêpuj¹co: [...] metoda historyczna musi
nie tylko analizowaæ s³owo jako powiedziane w przesz³oci, ale w przesz³oci
je tak¿e pozostawiæ2. Postuluje przy tym jej otwarcie na metody uzupe³niaj¹ce i w ten sposób sam w swojej teologii usi³uje nadaæ wierze chrzecijañskiej
now¹ wie¿oæ, ale tak¿e spo³eczn¹ skutecznoæ. Bo wiara i teologia  i to jest
druga cecha teologicznej refleksji kard. Ratzingera  nie wyczerpuj¹ siê jedynie w akademickich dyskusjach, ale musz¹ daæ odpowied na aktualnie pojawiaj¹ce siê problemy i napiêcia, musz¹ daæ cz³owiekowi mocne oparcie
w ¿yciu3. St¹d, oprócz miana teologa, Ratzinger bywa³ tak¿e okrelany jako
premier Boga czy teoretyk Europy4, a wiêc osobowoæ, której g³os liczy
siê w dyskusji spo³ecznej i politycznej. Interesuj¹ce jest  i to jest trzecia
cecha teologii Ratzingera  ¿e swoje pogl¹dy prezentowa³ zawsze w³anie jako
swoje, jako pogl¹dy Josepha Ratzingera, nie pos³uguj¹c siê przy tym autorytetem urzêdu, jaki piastowa³, nie nadaj¹c im nimbu wy³¹cznoci i otwieraj¹c siê
tym samym na krytyczn¹ dyskusjê. Nie by³o to wcale spowodowane chwiejnoci¹ czy niepewnoci¹, ale takim rozumieniem prawdy, która chce byæ przyjêta
jedynie w³asn¹ moc¹ i która jednoczenie bywa przez jednostki poznawana
fragmentarycznie i st¹d jedynie wspólny wysi³ek pozwala wydobyæ ca³y jej
blask. Oczywicie tam, gdzie jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary prezentowa³ wspóln¹ wiarê Kocio³a, czyni³ to z w³aciwym swemu urzêdowi autorytetem (przydomek Panzerkardinal!). W³anie okolicznoci powo³ania na tê odpowiedzialn¹ funkcjê, które Benedykt XVI sam ujawni³, ods³aniaj¹ wyranie
tê cechê jego twórczoci. Na pocz¹tku 1981 r., gdy Jan Pawe³ II przedstawi³
2

J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, t³um. W. Szymona, Kraków 2007, s. 9.
J. Ratzinger/Benedikt XVI, Im Leben Halt finden, w: idem, Wer hilft uns leben? Von Gott und
Mensch, Freiburg i. Breisgau 22006, s. 22.
4 G. Seibt, Premierminister Gottes. Kardinal Ratzinger als Theoretiker Europas, Süddeutsche
Zeitung 2004, z 14 VI, s. 11.
3
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mu zamiar powo³ania go na jedno z najwa¿niejszych stanowisk w Kurii Rzymskiej, ówczesny arcybiskup Monachium uzale¿ni³ swoj¹ zgodê od tego, by
jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary móg³ dalej publikowaæ osobiste teologiczne przemylenia, niemaj¹ce rangi wypowiedzi Kocio³a. Jego nadzieja, ¿e
dziêki takiemu postawieniu sprawy zostanie mu zaoszczêdzona droga z Monachium do Rzymu okaza³a siê p³onna, gdy¿ Jan Pawe³ II zgodzi³ siê na ten
warunek5. Tej zatem linii J. Ratzinger pozostaje wierny nawet jako papie¿,
bowiem prezentuj¹c swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê, pisze: W³aciwie nie muszê
nawet mówiæ, ¿e ksi¹¿ka ta ¿adn¹ miar¹ nie jest wypowiedzi¹ Nauczycielskiego Urzêdu, lecz stanowi jedynie wynik mojego osobistego szukania «oblicza
Pana»6. Taka postawa nie odbiera myli teologicznej Josepha Ratzingera
wielkiego ani znaczenia, ani autorytetu. Jest on niew¹tpliwie jednym z najwiêkszych teologów wspó³czesnoci, którego pogl¹dy s¹ ¿ywo dyskutowane,
a jednoczenie maj¹ wielki wp³yw na wiatow¹ refleksjê teologiczn¹.
Znaj¹cy bli¿ej jego twórczoæ, dostrzegaj¹ kluczowe motywy, do których
Ratzinger nieustannie nawi¹zuje i które urastaj¹ do wêz³owych zagadnieñ,
pojawiaj¹cych siê na linii konfrontacji chrzecijañskiej wiary ze wspó³czesnym wiatem. Do wielu motywów Ratzinger nawi¹zuje ci¹gle na nowo, ucilaj¹c je, precyzuj¹c i rozwijaj¹c. W cis³ym krêgu zainteresowañ niew¹tpliwie znajduje siê miejsce teologii i teologów w Kociele, dialog miêdzyreligijny i relacja chrzecijañstwa do innych religii, ale te¿ samo rozumienie Kocio³a oraz w³aciwy kszta³t liturgii. Wydaje siê jednak, ¿e najczêstszym tematem
pojawiaj¹cym siê w publikacjach J. Ratzingera jest rozumienie racjonalnoci,
roli rozumu w budowaniu wiata przyjaznemu cz³owiekowi, a tak¿e w uprawianiu teologii i w kszta³towaniu obrazu Boga. Nale¿y tu tak¿e wzajemna
relacja religii i rozumu, wiary i teologii z jednej i mentalnoci ukszta³towanej
przez nauki empiryczne z drugiej strony. Mentalnoæ ta przesta³a byæ domen¹
naukowców, a sta³a siê dominuj¹c¹ logik¹, jak¹ pos³uguje siê wspó³czesny
wiat tak¿e w dziedzinie kultury i moralnoci.
Do tego zagadnienia J. Ratzinger nawi¹zuje tak¿e w prezentowanym poni¿ej tekcie. Jest to zapis przemówienia wyg³oszonego przez kardyna³a
12 czerwca 2004 r. w Abbaye des Hommes w Caen we Francji podczas
uroczystoci upamiêtniaj¹cych szeædziesi¹t¹ rocznicê l¹dowania aliantów
w Normandii. Struktura przemówienia jest klasyczna: wychodzi od faktów, od
rzeczywistoci i próbuje wydobyæ z niej wyzwanie dla wspó³czesnoci. Kardyna³ nie zadowala siê jednak wyjanieniami powierzchownymi. Zadaje zasadnicze pytanie: jak to mo¿liwe, ¿e Europa mog³a znaleæ siê na takim zakrêcie
5
6

J. Ratzinger/Benedikt XVI, Einem Zeugen begegnen, w: idem, Wer hilft uns leben?, s. 1819.
J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, s. 14.
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historii? Najg³êbsz¹ przyczynê tej sytuacji, która inwazjê w Normandii uczyni³a konieczn¹ (Ratzinger nie waha siê odnieæ do tej akcji aliantów okrelenia
wojna sprawiedliwa!), upatruje w skorumpowaniu rozumu, w próbie skonstruowania wiata bez Boga, w próbie, która, niestety, nie by³a ostatni¹. Poprzez
partyjn¹ ideê komunistycznego raju, a¿ po dzisiejsze próby oparcia spo³eczeñstwa jedynie na czystym rozumie, kreli kardyna³ szkic pêkniêæ w budowli
cywilizacji euroatlantyckiej, które pokazuj¹, ¿e je¿eli ten zamiar nie zostanie
w porê skorygowany, ca³a budowa legnie w gruzach. Kardyna³ stawia bez ogródek pytanie, czy wypchniêcie Boga i religii do sfery czysto prywatnej, subiektywnej, podyktowane rzekomym szacunkiem dla inaczej myl¹cych oraz obaw¹ przed znanymi z historii przypadkami religijnie motywowanej przemocy
i religijnego fundamentalizmu, nie oznaczaj¹ nieszczêsnego w skutkach zacienienia rozumu? Nie waha siê przy tym mówiæ tak¿e o niebezpieczeñstwie ze
strony religii, gdy zostania ona nadu¿yta do nadania w³asnym interesom boskiego nimbu. W³anie takiej religii musi przeciwstawiæ siê rozum. Ale ta
zale¿noæ nie jest jednostronna. Patologiom religii odpowiadaj¹ patologie
rozumu. Trac¹c orientacjê, rozum przeradza siê w niszcz¹c¹ si³ê. Oddzielony
od religii, zamyka siê na g³êbiê poznania, a poznaj¹c jedynie fragmentarycznie, formu³uje pó³prawdziwe, a wiêc w efekcie nieprawdziwe s¹dy.
Warto zwróciæ uwagê na trzy wypowiedzi Ratzingera, które tak¿e podejmuj¹ tê tematykê. Pierwsz¹ jest przemówienie wyg³oszone w maju 1996 r. na
spotkaniu przedstawicieli Kongregacji Nauki Wiary z prezydentem Komisji
Wiary Konferencji Episkopatów Ameryki £aciñskiej w Guadalajarze w Meksyku. Ratzinger analizuje przyczyny znaczenia, jakie swego czasu osi¹gnê³a
latynoamerykañska teologia wyzwolenia, d¹¿¹ca do upolitycznienia teologii
w sensie doczesnej walki o sprawiedliwoæ. Jej znaczenie na p³aszczynie
ogólnokocielnej ju¿ przebrzmia³o, jednak Ratzinger prognozuje pojawienie
siê nowego wyzwania, które mo¿e osi¹gn¹æ takie samo znaczenie. Jest nim
relatywizm, zarówno w dziedzinie moralnoci, jak i w dziedzinie religii. Ratzinger dog³êbnie analizuje wp³yw tzw. teologii pluralistycznej, ale tak¿e ró¿nych nurtów New Age. Równie¿ tutaj okazuje siê, ¿e zarówno sceptycyzm
wobec zdolnoci ludzkiego rozumu do poznania prawdy, jak te¿ próba oparcia
wiary i teologii, ale tak¿e moralnoci jedynie na rozumowych argumentach,
prowadz¹ donik¹d. Jeszcze raz podkrelona zostaje koniecznoæ wzajemnego
dope³nienia wiary i rozumu. Jedn¹ z najistotniejszych funkcji wiary jest leczenie rozumu jako rozumu; wiara nie przymusza rozumu, nie jest zewnêtrzna
wobec niego, ale sprawia, ¿e rozum «powraca» do siebie samego [...]. Rozum
nie mo¿e wyzdrowieæ bez wiary, ale wiara bez rozumu nie stanie siê ludzka7.
7

J. Ratzinger, Wiara i teologia dzisiaj, LOsservatore Romano 3 (1997), s. 52.
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Druga wypowied Ratzingera, na któr¹ w kontekcie tematyki dotycz¹cej
relacji wiary i rozumu warto zwróciæ uwagê, pochodzi z dyskusji, jak¹ kard.
Ratzinger odby³ z czo³owym filozofem zachodnioeuropejskim, Jürgenem Habermasem. Zorganizowana 19 stycznia 2004 r. przez Bawarsk¹ Akademiê Katolick¹ (Katholische Akademie Bayern) debata zosta³a okrzykniêta spotkaniem
dwóch najwybitniejszych mylicieli naszych czasów, zetkniêciem siê dwóch antypodów8, spotkaniem ludzi, których nazwiska s¹ synonimami ca³ych odrêbnych
duchowych kosmosów9. W swoim wyst¹pieniu w ramach tej debaty, Ratzinger
wskazuje jasno na patologie religii i na niebezpieczeñstwo, jakie tkwi w religijnym fanatyzmie, który mo¿e staæ siê po¿ywk¹ dla terroryzmu, ale te¿ stwierdza,
¿e [...] tak¿e rozumowi nale¿y przypomnieæ o jego ograniczeniach; musi on
ponadto, ze swej strony, nauczyæ siê ws³uchiwaæ w wielkie religijne tradycje
ludzkoci. Jeli siê ca³kowicie wyemancypuje, rezygnuj¹c z tej gotowoci
uczenia siê i z korelacyjnoci, przerodzi siê w niszczycielsk¹ si³ê10.
I wreszcie trzecia wypowied dotycz¹ca relacji wiary i rozumu  s³ynny
wyk³ad Benedykta XVI na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Regensburg), którego
Ratzinger by³ swego czasu profesorem. Wyk³ad wywo³a³ do tego stopnia nieprzychylne, wrêcz wrogie reakcje wiata muzu³mañskiego, ¿e Papie¿ zgodzi³
siê na wydanie autoryzowanego i uzupe³nionego tekstu wraz z komentarzami
w osobnej publikacji11. Przemówienie to mia³o zatem nie tylko znaczenie teologiczne i  jeli tak to mo¿na okreliæ  polityczno-religijne, chocia¿ nie
krytyka islamu ani te¿ przypisywanie mu sk³onnoci do przemocy by³y celem
mówcy. Wyk³ad Ratzingera zosta³ przez cz³onków Seminarium Retoryki Stosowanej (Seminar für Angewandte Rhetorik) Uniwersytetu w Tybindze okrelony mow¹ roku 2006, co uzasadniono faktem, ¿e mowa ta zosta³a
w swojej wielow¹tkowej a mimo to prostolinijnej kompozycji mistrzowsko
zbudowana12. Tak¿e tutaj Ratzinger wyranie nie mia³ zamiaru wystêpowaæ
jako pontifex, ale jako uniwersytecki profesor, który, prezentuj¹c swój punkt
widzenia, tym samym zaprasza do dyskusji13. W przemówieniu w Ratyzbonie
8 Th. Assheuer, Auf dem Gipfel der Freundlichkeit. Jürgen Habermas und Kardinal Ratzinger
diskutieren über Religion und Aufklärung, Die Zeit 2004, z 22 I, s. 38.
9 R. Spaemann, Strukturwandel der Heiligkeit. Dogma gegen Diskurs: Jürgen Habermas und
Joseph Kardinal Ratzinger treffen aufeinander, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2004, z 21 I, s. 17.
10 J. Ratzinger, Demokracja, prawo i religia, t³um. W. Buchner, Tygodnik Powszechny 2005,
z 1 V, s. 7.
11 Benedikt XVI, Glaube und Vernunft. Die Regensburger Vorlesung, kommentiert von
G. Schwan, A.Th. Khourz und K. Kard. Lehmann, Freiburg 2006.
12 Argumentativ präzise und meisterhaft gebaut, Die Tagespost 2006, z 21 XII, s. 5.
13 O znaczeniu, jakie dla teologicznego mylenia Ratzingera ma tematyka relacji wiary i rozumu
wiadczy nawi¹zanie przez niego do innego wyk³adu, wyg³oszonego w Bonn w 1959 r., u pocz¹tku
profesorskiej kariery. Nosi³ on tytu³ Bóg wiary a Bóg filozofów. Przyczynek do problemu theologia
naturalis.
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Benedykt XVI z niezwyk³¹ przenikliwoci¹ przestrzega przed irracjonalnym
obrazem Boga, prowadz¹cym ³atwo do fundamentalizmu i religijnie motywowanej przemocy. Przemoc w imiê Boga przeciwstawia siê Jego istocie, bo
sprzeciwia siê rozumowi, a Bóg objawia siê przecie¿ jako Logos. Dziêki wewnêtrznemu zbli¿eniu nauki Jezusa i myli greckiej u pocz¹tku dziejów chrzecijañstwa, wiara chrzecijañska uzyska³a filozoficzne narzêdzia do wyra¿enia
odwiecznych prawd. Ale równie¿ staro¿ytna myl filozoficzna uzyska³a mo¿liwoæ przekroczenia w³asnych horyzontów i wgl¹du w g³êbiê bytu. Póniejsze
próby dehellenizacji chrzecijañstwa, które uzna³y elementy filozofii staro¿ytnej za obce Ewangelii, w ostatecznoci doprowadzi³y do subiektywizacji
wiary i jej fundamentalistycznego, objawiaj¹cego siê w przemocy w imiê
Boga zawê¿enia, ale tak¿e do zalepienia rozumu, który wszystko, co przekracza ramy empirii, uwa¿a za nieistniej¹ce i subiektywne. Dlatego, zdaniem
Papie¿a, potrzebna jest nowa synteza, która zdo³a przezwyciê¿yæ zarówno patologie wiary, jak i patologie rozumu. Uda nam siê to uczyniæ jedynie wtedy,
gdy rozum i wiara spotkaj¹ siê w nowy sposób, jeli przezwyciê¿ymy na³o¿one
przez rozum sobie samemu ograniczenie do tego, co da siê eksperymentalnie
zweryfikowaæ i ponownie otworzymy rozumowi jego szerokie horyzonty14.
T³umaczenie tekstów kard. J. Ratzingera na jêzyk polski nie jest zadaniem ³atwym. Trzeba umieæ pogodziæ cis³y teologiczny jêzyk z oryginalnym
stylem wypowiedzi Ratzingera, który czêsto opiera siê na grze s³ów, nie stroni¹c od neologizmów, pozwalaj¹cych efektowniej i precyzyjniej wyraziæ teologiczne koncepcje. W pewnych przypadkach dos³owne t³umaczenie mog³oby wypaczyæ myl autora z racji odmiennych znaczeñ tych samych pojêæ w jêzyku
niemieckim i polskim. Przyk³adem mo¿e byæ np. okrelenie der laikale Staat.
Przet³umaczenie go jako pañstwo laickie by³oby niezgodne z intencj¹ autora,
gdy¿ to okrelenie mo¿e oznaczaæ w jêzyku polskim pañstwo wrogie religii
(równie¿ w jêzyku niemieckim na okrelenie takiego pañstwa trzeba by u¿yæ
raczej przymiotnika laizistisch). Chodzi raczej o uprawnion¹ wieckoæ pañstwa
jako przeciwieñstwo politycznej teokracji, a wiêc o pañstwo wieckie. Tam,
gdzie wyra¿enia niemieckie musia³y zostaæ przet³umaczone opisowo oraz
w kilku innych trudnych miejscach, w nawiasach kwadratowych podano oryginalne brzmienie niemieckie, by czytelnik sam móg³ oceniæ adekwatnoæ t³umaczenia. Cytat z platoñskiego dialogu Gorgiasz, jaki przywo³uje Ratzinger, zosta³
w poni¿szym t³umaczeniu zaczerpniêty z t³umaczenia Witolda Witwickiego15.
14 Benedikt XVI, Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerungen und Reflexionen. Asprache
beim Treffen mit den Vertretern aus dem Bereich der Wissenschaften, 12 IX 2006  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_ge.html (28 V 2006).
15 Platona Gorgiasz LXXX 524E  525A, t³um. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 161.
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W poszukiwaniu pokoju.
Przemówienie na uroczystoci upamiêtniaj¹cej
60. rocznicê l¹dowania aliantów w Normandii*
Kiedy 6 czerwca 1944 r. rozpoczê³o siê débarquement aliantów w zajêtej przez niemiecki Wehrmacht Francji, by³ to dla wielu ludzi na wiecie, ale
tak¿e dla wielu w Niemczech, sygna³ nadziei na bliski pokój i wolnoæ
w Europie. Co siê wydarzy³o? W³adzê pañstwow¹ w Niemczech uda³o siê
zagarn¹æ przestêpcy i jego stronnikom. Wskutek tego w partyjnych rz¹dach
zwi¹za³y siê ze sob¹ i niemal nierozerwalnie splot³y prawo i bezprawie. Rz¹d
kierowany przez zbrodniarza zacz¹³ kontrolowaæ tak¿e prawodawcze funkcje
pañstwa i jego organów. W ten sposób rz¹dz¹cy mogli domagaæ siê pos³uszeñstwa obywateli wobec prawa i szacunku dla autorytetu pañstwa (Rz 13, 1 nn!),
wykorzystuj¹c jednoczenie instrumenty sprawowania w³adzy jako narzêdzia
do realizacji swoich zbrodniczych celów.
System strachu s³u¿y³ panowaniu k³amstwa
Sam porz¹dek prawny, który w dotychczasowych formach po czêci dalej
funkcjonowa³ w ¿yciu codziennym, sta³ siê jednoczenie si³¹ niszcz¹c¹ prawo.
Perwersja ³adu, który mia³ s³u¿yæ sprawiedliwoci, a jednoczenie umacnia³
i czyni³ nieprzeniknionym panowanie bezprawia, oznacza³a przede wszystkim
panowanie k³amstwa zaciemniaj¹cego sumienia. Temu panowaniu k³amstwa
s³u¿y³ system strachu, w którym jeden nie móg³ ufaæ drugiemu, kryj¹c siê za
mask¹ k³amstwa. Z jednej strony s³u¿y³o ono w³asnej ochronie, ale z drugiej
przyczynia³o siê do wzmocnienia w³adania z³a. I rzeczywicie niezbêdna by³a
ingerencja ca³ego wiata, by rozerwaæ zbrodniczy piercieñ, by przywróciæ na
nowo wolnoæ i prawo. Za to, ¿e tak siê sta³o, dzisiaj dziêkujemy, dziêkuj¹ nie
tylko kraje zajête przez niemieckie wojska i tym samym wydane na pastwê
nazistowskiego terroru. Dziêkujemy tak¿e my, Niemcy, ¿e ta interwencja przywróci³a nam wolnoæ i prawo.
Je¿eli kiedykolwiek mia³o to miejsce w historii, to jest oczywiste, ¿e
w przypadku tej akcji aliantów chodzi³o o bellum iustum, która w efekcie
przys³u¿y³a siê tak¿e dobru tych, których kraj by³ celem dzia³añ wojennych.
Takie stwierdzenie wydaje mi siê wa¿ne, gdy¿ ukazuje ono na realnym historycznym przyk³adzie, ¿e absolutny pacyfizm jest nie do przyjêcia. To nie zwalnia oczywicie z obowi¹zku, by z wielk¹ starannoci¹ rozwa¿yæ kwestiê, czy
* T³umaczenie sporz¹dzono na podstawie: Auf der Suche nach dem Frieden Die Ansprache von
Joseph Kardinal Ratzinger anlässlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Landung der Alliierten
in der Normandie im vollständigen Wortlaut, Deutsche Tagespost 2004, z 12 VI.
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i pod jakimi warunkami równie¿ dzisiaj jest mo¿liwe co takiego, jak wojna
sprawiedliwa, czyli zbrojna interwencja przeciwko istniej¹cym systemom bezprawia, s³u¿¹ca pokojowi i kieruj¹ca siê jego moralnymi wymaganiami.
Przede wszystkim jednak, na podstawie dotychczasowych rozwa¿añ widaæ
wyranie, ¿e pokój i prawo, pokój i sprawiedliwoæ s¹ ze sob¹ nierozerwalnie
zwi¹zane. Gdzie zniszczone zostaje prawo, gdzie zaczyna panowaæ niesprawiedliwoæ, tam jest zagro¿ony i w pewnym stopniu zostaje ju¿ zniszczony pokój.
Troska o pokój jest zatem w pierwszym rzêdzie trosk¹ o taki kszta³t prawa, który
zapewnia sprawiedliwoæ pojedynczym ludziom i ca³ym wspólnotom.
Po zakoñczeniu w maju 1945 r. dzia³añ wojennych w Europie zosta³ nam
dany d³ugotrwa³y okres pokoju, którego nasz kontynent nie zazna³ w ca³ej
swojej dotychczasowej historii. Z jednej strony jest to w niema³ym stopniu
zas³ug¹ pierwszego powojennego pokolenia polityków  Churchilla, Adenauera,
Schumana, De Gasperiego, którym powinnimy w tej chwili dziêkowaæ. Powinnimy dziêkowaæ za to, ¿e dominuj¹cymi nie okaza³y siê motywy kary,
czy nawet zemsty i upokorzenia pokonanych, ale przede wszystkim pragnienie
zapewnienia wszystkim ich praw; ¿e miejsce konkurencji zajê³a wspó³praca,
wzajemne dawanie i branie, poznanie i przyjañ w³anie w tej ró¿norodnoci,
dziêki której poszczególne narody zachowuj¹ swoj¹ to¿samoæ i jednocz¹ siê we
wspólnej odpowiedzialnoci za prawo po jego poprzednich wynaturzeniach.
Nonikiem i orodkiem tej wprowadzaj¹cej pokój polityki by³o zwi¹zanie
dzia³alnoci politycznej z moralnoci¹. Wewnêtrzn¹ miar¹ ka¿dej polityki s¹
wartoci moralne, które nie s¹ przez nas wymylone [erfunden], ale które
odkrywamy [gefunden], i które s¹ te same dla wszystkich ludzi. Powiedzmy to
otwarcie: ci politycy zaczerpnêli swoj¹ wizjê pañstwa, prawa, pokoju i odpowiedzialnoci z wiary chrzecijañskiej, która przesz³a przez dowiadczenia
Owiecenia, a dodatkowo zosta³a oczyszczona w konfrontacji z partyjnym
wypaczeniem prawa i moralnoci. Nie chcieli oni konstruowaæ pañstwa wyznaniowego, ale pañstwo uformowane przez moralny rozum, jednak ich wiara
pomog³a im w ponownym podniesieniu i przywróceniu do ¿ycia rozumu, zniewolonego i zniekszta³conego przez ideologiczn¹ tyraniê.
Stare historyczne brzemiona poci¹gnê³y za sob¹ eksplozjê przemocy
Oczywicie musimy dodaæ: przez Europê przebiega³a granica, która podzieli³a nie tylko Europê, ale ca³y wiat. Znaczna czêæ rodkowej i wschodniej Europy znajdowa³a siê pod panowaniem ideologii, która pos³ugiwa³a siê
parti¹, poddaj¹c jej tak¿e pañstwo i czyni¹c je pañstwem partyjnym. Równie¿
tutaj skutkiem by³o panowanie strachu i zniweczenie wzajemnego zaufania. Po
upadku tych dyktatur wysz³y na jaw straszliwe ekonomiczne, ideologiczne
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i duchowe zniszczenia, bêd¹ce efektem ich panowania. Na Ba³kanach dosz³o
do wojennych staræ, w których do eksplozji przemocy przyczyni³y siê tak¿e
stare historyczne brzemiona. Gdy podkrelamy zbrodnicze cechy tamtych re¿imów i cieszymy siê z ich przezwyciê¿enia, musimy jednoczenie zapytaæ,
dlaczego wiêkszoci afrykañskich i azjatyckich narodów, a wiêc tzw. pañstwom niezaanga¿owanym [den blockfreien Staaten], system wschodni wydawa³ siê moralnie lepszy i dla kszta³towania ich polityki bardziej realistyczny,
ni¿ polityczny i prawny porz¹dek Zachodu? To bez w¹tpienia wskazuje na
deficyty naszych struktur, które wymagaj¹ naszej refleksji.
Gdy Europa po 1945 r.  abstrahuj¹c od niepokojów na Ba³kanach
 prze¿ywa³a okres pokoju, sytuacja wiata widziana w ca³oci wcale nie by³a
pokojowa. Od Korei, poprzez Wietnam, Indie, Pakistan, Bangladesz, Algieriê,
Kongo, Biafra-Nigeriê, a¿ po starcia w Sudanie, Ruandzie-Burundi, Etiopii, Somalii, Mozambiku, Angoli, Liberii, po Afganistan i Czeczeniê siêga krwawy
kr¹g dzia³añ wojennych, do którego trzeba jeszcze dodaæ walki w i o Ziemiê
wiêt¹ i w Iraku. Nie miejsce tu na analizê typologii tych wojen, których rany
wci¹¿ s¹ nabrzmia³e. Chcia³bym jednak trochê bli¿ej rozjaniæ dwa w pewnym
sensie nowe zjawiska, bo dziêki nim wychodzi na jaw specyficzne zagro¿enie,
a st¹d te¿ szczególne zadanie naszych czasów w poszukiwaniu pokoju.
Pierwsze polega na tym, ¿e spoistoæ prawa i umiejêtnoæ wspólnego
¿ycia w ró¿norodnych spo³ecznociach nagle za³amuj¹ siê. Typowym przyk³adem za³amania siê nonej si³y prawa, prowadz¹cego do stoczenia siê w chaos
i anarchiê, wydaje siê byæ Somalia, ale tak¿e Liberia, która jest przyk³adem,
jak spo³eczeñstwo mo¿e siê rozpaæ od wewn¹trz, bo w³adza pañstwowa nie
jest w stanie byæ wiarygodn¹ si³¹, zapewniaj¹c¹ pokój i wolnoæ i dlatego
ka¿dy próbuje dochodziæ prawa na w³asn¹ rêkê. Co podobnego musielimy
prze¿yæ w Europie po rozpadzie zjednoczonego pañstwa jugos³awiañskiego.
Grupy narodowe, które mimo pewnych napiêæ od pokoleñ pokojowo wspó³egzystowa³y, wyst¹pi³y nagle z niebywa³ym okrucieñstwem przeciwko sobie. To
by³o jak pêkniêcie tamy w duszach [Dammbruch der Seelen]; si³y ochraniaj¹ce
nie by³y ju¿ w stanie sprostaæ tej nowej sytuacji i czyhaj¹cy w g³êbiach dusz,
a trzymany do tej pory w ryzach przez si³ê prawa i wspólnej historii ogrom
niechêci, a tak¿e gotowoæ do przemocy, eksplodowa³ z niepohamowan¹ moc¹.
Pewnie, ¿e na tym obszarze istnia³y obok siebie ró¿ne historyczne tradycje, które zawsze by³y przyczyn¹ ukrytych napiêæ: spotykaj¹ siê tu ³aciñskie
i greckie formy chrzecijañstwa, a do tego, poprzez wielowiekowe panowanie
tureckie, jest skutecznie obecny równie¿ islam. Jednak mimo wszelkich napiêæ
istnia³o przecie¿ to, co wspólne, co teraz przesta³o istnieæ, ustêpuj¹c anarchii.
Jak to siê mog³o staæ? Jak mog³o w Ruandzie dojæ do tego, ¿e wspó³istnienie
[Miteinander] Hutu i Tutsi ust¹pi³o miejsca krwawej konfrontacji [Gegeneinander]?
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Przyczyny tego rozk³adu prawa i zdolnoci do pojednania s¹ bez w¹tpienia
ró¿norakie. Niektóre z nich mo¿emy jednak okreliæ.
Cynizm ideologii we wszystkich tych obszarach zaciemni³ sumienia:
obietnice ideologii usprawiedliwia³y wszystkie rodki, jakie wydawa³y siê
efektywne i w ten sposób uniewa¿ni³y samo pojêcie prawa, a nawet rozró¿nienie pomiêdzy dobrem a z³em. Obok cynizmu ideologii istnieje czêsto cile
z nim zwi¹zany cynizm interesów i wielkich transakcji, pozbawiona skrupu³ów eksploatacja bogactw ziemi. Tak¿e tutaj to, co dobre zostaje odsuniête na
bok przez to, co u¿yteczne, a w³adza zajmuje miejsce prawa. W ten sposób
rozpada siê od wewn¹trz si³a etosu i ostatecznie zniszczony zostaje tak¿e
upragniony zysk.
W tym miejscu przed wspó³czesnymi chrzecijanami zostaje postawione
wielkie zadanie: musimy przede wszystkim nauczyæ siê zdolnoci do wzajemnego pojednania, czyniæ wszystko, by sumienie sta³o siê mocne i nie zosta³o
podeptane przed ideologiê i interes. Szczególnie na Ba³kanach (to samo dotyczy Irlandii) zadaniem prawdziwego ekumenizmu musi staæ siê wspólne poszukiwanie Chrystusowego pokoju, wzajemne siê nim obdarowywanie oraz
postrzeganie w³anie zdolnoci do pokoju jako kryterium prawdy.
Wojna bez cile okrelonych granic zagra¿a wszystkim
Innym nowym zjawiskiem, które dzisiaj w szczególny sposób nas dotyka,
jest terror, który sta³ siê ju¿ rodzajem wojny wiatowej, wojny bez cile
okrelonych granic, która mo¿e uderzyæ wszêdzie i nie rozró¿nia ju¿ miêdzy
¿o³nierzami a ludnoci¹ cywiln¹, miêdzy winowajcami i niewinnymi. Z racji,
¿e terror, ale tak¿e rozszerzaj¹ca i wzmacniaj¹ca nieustannie swój zasiêg zorganizowana przestêpczoæ, mog³yby równie¿ uzyskaæ dostêp do broni atomowej i biologicznej, niebezpieczeñstwo gro¿¹ce z tej strony sta³o siê zatrwa¿aj¹co wielkie: jak d³ugo te potencja³y zniszczenia by³y wy³¹cznie w rêkach wiatowych potêg, mo¿na by³o jeszcze ufaæ, ¿e rozum i wiedza o zagro¿eniu w³asnego narodu i pañstwa, zdo³aj¹ zapobiec u¿yciu tych rodzajów broni.
Rzeczywicie, dziêki Bogu, mimo wszystkich napiêæ miêdzy Wschodem i Zachodem wielka wojna zosta³a nam zaoszczêdzona. W przypadku si³
terrorystycznych i organizacji przestêpczych nie mo¿na ju¿ liczyæ na rozs¹dek, bo gotowoæ do samozniszczenia stanowi podstawowy element w³adzy
terroru  samozniszczenie, które urasta do rangi mêczeñstwa i przeradza siê
w obietnicê.
Co mo¿emy, co musimy uczyniæ w tej sytuacji? Najpierw przywo³ajmy
niektóre podstawowe prawdy. Terroru, tzn. bezprawnej i oddzielonej od moralnoci przemocy nie da siê pokonaæ jedynie si³¹. Broni¹c prawa przed niszcz¹c¹
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przemoc¹ mo¿na i trzeba pos³u¿yæ siê cile wywa¿onym u¿yciem si³y, by móc
to prawo chroniæ. Absolutny pacyfizm, który odmawia prawu wszelkich rodków przeforsowania go, jest równoznaczny z kapitulacj¹ wobec bezprawia,
uprawomocnia jego panowanie i wydaje wiat na pastwê dyktatu przemocy,
jak to ju¿ na wstêpie zaznaczy³em. Aby jednak si³a, jak¹ pos³uguje siê prawo
sama nie sta³¹ siê bezprawiem, musi poddaæ siê cis³ym kryteriom, które jako
takie musz¹ byæ przez wszystkich poznawalne. Musi braæ pod uwagê przyczyny terroru, którego ród³em jest panuj¹ce czêsto bezprawie, któremu nie mo¿na siê skutecznie przeciwstawiæ ¿adnymi rodkami. Musi zatem z ca³ych si³
dbaæ o usuniêcie tego dokonanego bezprawia.
Wa¿ne jest przede wszystkim, by odnawiaæ ci¹gle na nowo kredyt przebaczenia [Vorschuss an Vergebung], by przerwaæ ³añcuch przemocy. Gdzie
oko za oko jest bezlitonie egzekwowane, nie bêdzie mo¿na znaleæ wyjcia
z przemocy. Gesty cz³owieczeñstwa, które przerywa przemoc, które szuka
w drugim cz³owieka i apeluje do jego w³asnego cz³owieczeñstwa, s¹ tam
równie¿ niezbêdne, choæ na pierwszy rzut oka mog¹ siê wydaæ rozrzutnoci¹.
Istotne we wszystkich tych przypadkach jest, ¿e w roli stró¿a prawa wystêpuje
nie tylko jaka okrelona w³adza. Zbyt ³atwo w takim przypadku wchodz¹
w grê w³asne interesy i m¹c¹ spojrzenie na sprawiedliwoæ. Pilnie potrzebne
jest prawdziwe ius gentium bez hegemonicznnych przeci¹¿eñ oraz odpowiednia
aktywnoæ: tylko wtedy bêdzie jasne, ¿e chodzi o ochronê wspólnego prawa
wszystkich, tak¿e tych, którzy, jeli mo¿na tak powiedzieæ, stoj¹ po drugiej
stronie frontu. W czasie II wojny wiatowej to w³anie by³o tak przekonuj¹ce
i przyczyni³o siê do prawdziwego pokoju miêdzy zwanionymi stronami. Nie
chodzi³o o rozszerzenie w³asnych uprawnieñ, lecz o wspóln¹ wolnoæ i panowanie rzeczywistego prawa, chocia¿, oczywicie, nie uda³o siê ca³kowicie
przeszkodziæ powstaniu hegemonicznych struktur.
W obecnym starciu wielkich demokracji z terrorem motywowanym islamem dochodz¹ jeszcze inne kwestie. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e zderzaj¹ siê ze
sob¹ dwa systemy kulturowe z ró¿nymi formami w³adzy i moralnej orientacji
 Zachód i islam. Czym jednak jest Zachód? I kim jest islam? Oba stanowi¹
wielowymiarowe wiaty, g³êboko siê wewnêtrznie ró¿ni¹ce, wiaty, które jednak w wielu sprawach zachodz¹ na siebie. W tym sensie proste rozró¿nienie
miêdzy Zachodem a islamem nie jest trafne. Niektórzy sk³aniaj¹ siê obecnie
do g³êbszego rozró¿nienia: owiecony rozum staje naprzeciw fundamentalistyczno-fanatycznej religii. W takim przypadku chodzi³oby przede wszystkim
o to, by zdemontowaæ fundamentalizm we wszystkich formach i pomóc
w zwyciêstwie rozumu, który dopuszcza owiecone formy religii, akceptuj¹c
je jednak jako owiecone w³anie dlatego, ¿e we wszystkim poddaj¹ siê rozumowym kryteriom.
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S³uszne tu jest to, ¿e relacja rozumu i religii ma w tej sytuacji decyduj¹ce
znaczenie i ¿e rdzeniem naszych wysi³ków dla sprawy pokoju jest zmaganie
siê o w³aciw¹ relacjê obojga. Transponuj¹c pewne zdanie Hansa Künga,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e bez prawdziwego pokoju miêdzy rozumem a wiar¹
nie mo¿e byæ wiatowego pokoju, bo bez pokoju miêdzy rozumem a religi¹
wysychaj¹ ród³a moralnoci i prawa. By wyjaniæ, o co mi chodzi, chcia³bym
tê sam¹ myl wyraziæ negatywnie: widzimy, ¿e istniej¹ patologie religii; ale
widzimy tak¿e, ¿e istniej¹ patologie rozumu i obie patologie s¹ miertelnie
niebezpieczne dla pokoju, owszem, w erze naszych globalnych struktur w³adzy
 dla ca³ej ludzkoci. Przyjrzyjmy siê temu bli¿ej.
Bóg b¹d boskoæ mog¹ staæ siê rodkiem absolutyzowania w³asnego
panowania i w³asnych interesów. Taki partyjny obraz Boga, który uto¿samia
Bo¿y Absolut z w³asn¹ spo³ecznoci¹ b¹d jej interesami, a przez to podnosi
to, co empiryczne, relatywne do rangi absolutnej, powoduje rozk³ad prawa
i moralnoci. Dobrem jest wtedy to, co s³u¿y w³asnemu panowaniu; zawieszone zostaje rzeczywiste rozró¿nienie miêdzy dobrem i z³em. Moralnoæ i prawo
staj¹ siê partyjne. Ta sytuacja pogarsza siê jeszcze, gdy pragnienie zaanga¿owania na rzecz tego, co w³asne, zostaje przepojone fanatyzmem tego, co
absolutne, fanatyzmem religijnym i staje siê przez to brutalne i ca³kowicie
lepe. Bóg staje siê bo¿kiem, w którym cz³owiek oddaje czeæ swojej w³asnej woli. Widzimy to chocia¿by w mêczeñskiej ideologii terrorystów, która
oczywicie w pojedynczych przypadkach mo¿e te¿ byæ wyrazem rozpaczy
z powodu panuj¹cego w wiecie bezprawia. Mamy zreszt¹ równie¿ w sektach naszego zachodniego wiata przyk³ady irracjonalizmu i wypaczenia religijnoci, które pokazuj¹, jak niebezpieczna mo¿e byæ religia, która gubi
orientacjê.
Istniej¹ jednak tak¿e patologie oderwanego ca³kowicie od Boga rozumu.
Widzielimy je w totalitarnych ideologiach, które odrzuci³y ca³kowicie Boga
i chcia³y skonstruowaæ nowego cz³owieka, nowy wiat. Hitlera trzeba by pewnie okreliæ jako irracjonalistê. Jednak wielcy piewcy i egzekutorzy marksizmu pojmowali siebie równie¿ jako konstruktorów wiata opartego wy³¹cznie
na rozumie. Byæ mo¿e najbardziej dramatycznym przejawem tej patologii rozumu jest Pol Pot, gdzie okrucieñstwa takiej rekonstrukcji wiata objawiaj¹ siê
w sposób bezporedni. Ale równie¿ duchowy rozwój na Zachodzie zmierza
coraz bardziej w kierunku niszcz¹cej patologii rozumu. Czy bomba atomowa
nie stanowi³a ju¿ przekroczenia granicy, poprzez co rozum, zamiast byæ si³¹
buduj¹c¹, szuka³ swojej si³y w mocy niszczenia? Gdy teraz rozum wraz
z badaniem kodu genetycznego siêga korzeni ¿ycia, sk³ania siê coraz bardziej
do tego, by cz³owieka nie postrzegaæ ju¿ jako daru Boga (b¹d natury), ale
uczyniæ go produktem.
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Cz³owiek zostaje wyprodukowany [gemacht], a co mo¿na produkowaæ, mo¿na tak¿e zniszczyæ. Godnoæ cz³owieka ulega rozk³adowi. Gdzie
w takim razie znajd¹ swoje uzasadnienie prawa cz³owieka? Jak mo¿e byæ
zachowywany szacunek dla cz³owieka, tak¿e pokonanego, s³abego, cierpi¹cego, niepe³nosprawnego? We wszystkim tym zostaje coraz bardziej sp³ycone
pojêcie rozumu. Podczas gdy staro¿ytni rozró¿niali jeszcze miêdzy ratio
a intellectus, miêdzy rozumem ukierunkowanym na empiriê, na to, co mo¿na
skonstruowaæ [das Machbare] a tym rozumem, który wnika w najg³êbsze
pok³ady bytu, teraz pozosta³a tylko ratio w w¹skim znaczeniu. Jedynie to, co
mo¿na zweryfikowaæ [das Verifizierbare], albo cilej: to, co mo¿e zostaæ
sfalsyfikowane [das Falsifizierbare], jest uwa¿ane za rozumne; rozum redukuje sam siebie do tego, co mo¿e zostaæ sprawdzone w ramach eksperymentu
[das im Experiment Überprüfbare]. Ca³y obszar moralnoci i religijnoci nale¿y wtedy do obszaru subiektywnoci, a z tej racji opuszcza obszar wspólnego rozumu.
Religia i moralnoæ nie nale¿¹ ju¿ do rozumu; nie istniej¹ ju¿ ¿adne
obiektywne, wspólne normy moralnoci. Co siê tyczy religii, nie widzi siê
w zasadzie problemu  ka¿dy znajdzie co dla siebie, tzn. jest ona postrzegana
jako rodzaj subiektywnego ozdobnika z ewentualnym potencja³em motywacyjnym. W dziedzinie moralnoci próbuje siê dokonaæ poprawek. Oczywicie,
je¿eli ca³a rzeczywistoæ jest produktem procesów mechanicznych, to jako
taka nie jest nonikiem moralnoci. Dobro jako takie, które Kantowi jeszcze
tak le¿a³o na sercu, ju¿ wtedy nie istnieje. Dobre jest jedynie lepsze od, jak
powiedzia³ pewien zmar³y ju¿ teolog moralista. Je¿eli tak jest, nie istnieje
równie¿ to, co samo w sobie i zawsze jest z³em. Co jest dobre a co z³e, zale¿y
od kalkulacji skutków.
W³anie tak postêpowa³y ideologiczne dyktatury: w konkretnym przypadku, gdy s³u¿yæ to mia³o budowie przysz³ego rozumnego wiata, dobrem mo¿e
siê równie¿ okazaæ zabijanie ludzi niewinnych. Ich absolutna godnoæ i tak ju¿
nie istnieje. Chory rozum i nadu¿yta religia spotykaj¹ siê w koñcu w tym
samym rezultacie. Choremu rozumowi ka¿de poznanie definitywnie obowi¹zuj¹cych wartoci, ka¿de twierdzenie, ¿e rozum jest zdolny do poznania prawdy,
wydaje siê byæ fundamentalizmem. Pozostaje mu tylko rozk³ad, dekonstrukcja,
jak nam to pokaza³ np. Jacques Derrida. Zdekonstruowa³ on gocinnoæ,
demokracjê, pañstwo i ostatecznie tak¿e pojêcie terroryzmu, by w koñcu jednak doznaæ trwogi wobec wydarzeñ z 11 wrzenia. Rozum, który mo¿e uznaæ
jedynie sam siebie i to, co empirycznie pewne, sam siebie parali¿uje
i poddaje rozk³adowi.
Wiara w Boga, pojêcie Boga mog¹ byæ nadu¿yte i staj¹ siê przez to
niszcz¹ce. Takie jest zagro¿enie religii. Jednak rozum, który ca³kowicie zrywa
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z Bogiem i usi³uje go zamkn¹æ w obszarze subiektywnoci, traci orientacjê i ze
swej strony otwiera drzwi si³om zniszczenia. Podczas gdy w czasie Owiecenia poszukiwano uzasadnienia moralnoci, które by³yby do utrzymania nawet
etsi Deus non daretur, musimy dzisiaj zaprosiæ naszych przyjació³ agnostyków, by otworzyli siê na moralnoæ si Deus daretur.
Ko³akowski, wychodz¹c z dowiadczeñ ateistyczno-agnostycznego spo³eczeñstwa, ukaza³ wyranie, ¿e bez tego bezwarunkowego punktu odniesienia
dzia³anie ludzkie gubi siê w nieokrelonoci i zostaje bezlitonie wydane na
pastwê mocy z³a. Jako chrzecijanie jestemy dzisiaj wezwani wcale nie do
ograniczenia rozumu i przeciwstawienia siê mu, ale do sprzeciwu wobec jego
zawê¿enia jedynie do rozumu konstruuj¹cego [Vernunft des Machens], jak te¿
do zmagania siê o zdolnoæ dostrzegania tego, co dobre i Tego, który jest
Dobrem [für das Gute und für den Guten], tego, co wiête, i Tego, który jest
wiêty. Wtedy toczymy prawdziw¹ walkê po stronie cz³owieka a przeciw
temu, co nieludzkie [Unmenschlichkeit]. Jedynie rozum, który jest tak¿e otwarty na Boga, jedynie rozum, który nie wypycha moralnoci do obszaru subiektywnoci, ani jej nie degraduje do rangi kalkulacji, mo¿e siê przeciwstawiæ nadu¿ywaniu pojêcia Boga i patologiom religii i przyczyniæ siê do uzdrowienia.
Umieciæ pojêcie Boga w sporze o cz³owieka
W tym kontekcie widoczne staje siê wielkie zadanie, przed którym stoj¹
wspó³czenie chrzecijanie. Jest to ich, jest to nasze zadanie, by przyczyniæ siê
do pe³nego funkcjonowania rozumu, nie tylko w obszarze techniki i materialnego rozwoju wiata, ale tak¿e w kierunku poznania prawdy, poznania dobra,
bêd¹cego warunkiem prawa i dlatego tak¿e bêd¹cego przes³ank¹ pokoju na
wiecie. Dzisiaj zadaniem chrzecijan jest wprowadzenie pojêcia Boga w spór
o cz³owieka. To pojêcie Boga ma dwie charakterystyczne cechy: Bóg sam jest
Logosem, racjonaln¹ Praprzyczyn¹ ca³ej rzeczywistoci, stwórczym Rozumem, dziêki któremu powsta³ wiat i który w wiecie znajduje swoje odzwierciedlenie. Bóg jest Logosem  Sensem, Rozumem, S³owem i dlatego odpowiedni¹ postaw¹ cz³owieka jest otwarcie siê rozumu i zaanga¿owanie siê na
rzecz rozumu, któremu nie wolno pozostawaæ lepym wobec moralnych wymiarów bytu. Logos bowiem oznacza Rozum, który nie jest jedynie matematyk¹, ale jest jednoczenie podstaw¹ dobra i gwarantuje godnoæ dobra. Wiara
w Boga, który jest Logosem jest jednoczenie wiar¹ w stwórcz¹ moc Rozumu;
jest wiar¹ w Boga-Stwórcê i w to, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony na Jego
podobieñstwo i dlatego ma udzia³ w nienaruszalnej godnoci Boga. Idea praw
cz³owieka ma tutaj swoj¹ najg³êbsz¹ podstawê, nawet, je¿eli ich historyczny
rozwój i formu³owanie dokonywa³o siê ró¿nymi drogami.
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Bóg jest Logosem. Do tego dochodzi jeszcze drugi punkt. Do chrzecijañskiej wiary w Boga nale¿y tak¿e to, ¿e Bóg  wieczny Rozum  jest
Mi³oci¹. Nale¿y do niej to, ¿e nie jest On bezrelacyjnym i zamkniêtym
w sobie Bytem. Dlatego w³anie, ¿e jest suwerenny, ¿e jest Stwórc¹, ¿e
wszystko ogarnia, jest On Relacj¹, jest Mi³oci¹. Wiara we Wcielenie Boga
w Jezusie Chrystusie i w Jego mêkê i mieræ za cz³owieka, jest najwy¿szym
wyrazem tego przekonania, ¿e centrum ca³ej moralnoci, centrum bytu i jego
najg³êbszym ród³em jest Mi³oæ. To sformu³owanie oznacza najbardziej stanowczy sprzeciw wobec ka¿dej ideologii przemocy, ono jest prawdziw¹ apologi¹ cz³owieka i Boga. Nie mo¿emy jednak zapomnieæ, ¿e Bóg rozumu i mi³oci jest tak¿e Sêdzi¹ wiata i ludzi  Gwarantem sprawiedliwoci, któremu
wszyscy ludzie bêd¹ musieli zdaæ sprawê.
Przywo³ywanie prawdy o s¹dzie stanowi zasadnicze zadanie: ka¿dy zda
sprawê. Istnieje sprawiedliwoæ, której mi³oæ nie uniewa¿nia. W Platoñskim
Gorgiaszu znaleæ mo¿na wstrz¹saj¹c¹ przypowieæ na ten temat, której chrzecijañska wiara nie niweluje, ale nadaje jej dopiero ostatecznie obowi¹zuj¹c¹
moc. Platon opowiada o tym, ¿e ostatecznie dusza po mierci staje naga wobec
Sêdziego. Nie liczy siê ju¿, jak¹ pozycjê zajmowa³a w wiecie. Czy jest to
dusza króla perskiego, czy te¿ innego w³adcy: Sêdzia widzi na jego duszy
blizny pochodz¹ce z krzywoprzysiêstwa i niesprawiedliwoci i któr¹ mu siê
ka¿dy czyn w duszê wrazi³, i wszystko w niej krzywe od k³amstwa i blagi,
a nic prostego nie ma w sobie, bo siê nie chowa³a w prawdzie. I widzi, ¿e od
swawoli i rozwi¹z³oci, i buty, i rozpasania czynów, asymetrii i szpetnoci pe³no
w takiej duszy [...] Czasami jednak widzi inn¹ duszê przed sob¹, tak¹, która
prowadzi³a ¿ycie pobo¿ne i uczciwe, duszê zwyk³ego obywatela i prostego cz³owieka [...] Wtedy cieszy siê i posy³a j¹ na wyspê szczêliwoci. Tam, gdzie
takie przekonania s¹ mocne, tam umacnia siê tak¿e prawo i sprawiedliwoæ.
Chcia³bym jeszcze nawi¹zaæ do trzeciego elementu chrzecijañskiej tradycji, który w obliczu trudnoci obecnych czasów ma podstawowe znaczenie.
Wiara chrzecijañska  wychodz¹c od drogi Jezusa  uniewa¿ni³a ideê politycznej teokracji. Wyra¿aj¹c to wspó³czesnym jêzykiem, wiara chrzecijañska
wytworzy³a wieckoæ pañstwa, w którym chrzecijanie ¿yj¹ z ludmi innych
przekonañ w wolnoci, po³¹czeni wspóln¹ moraln¹ odpowiedzialnoci¹, wynikaj¹c¹ z istoty cz³owieka, z istoty sprawiedliwoci. Od tego wiara chrzecijañska
odró¿nia królestwo Bo¿e, które w tym wiecie istnieje nie jako rzeczywistoæ
polityczna i jako tego rodzaju rzeczywistoæ istnieæ nie mo¿e, ale przychodzi
poprzez wiarê, nadziejê i mi³oæ, by przemieniaæ wiat od wewn¹trz. W warunkach dzisiejszych czasów królestwo Bo¿e nie jest królestwem ziemskim,
ale jest wyzwaniem dla wolnoci cz³owieka i podpor¹ rozumu [eine Stütze der
Vernunft], aby móg³ on spe³niæ swoje zadanie.
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W scenie kuszenia Jezusa ostatecznie chodzi w³anie o to rozró¿nienie,
o odrzucenie politycznej teokracji, o wzglêdnoæ pañstwa i w³asne prawo rozumu, a jednoczenie o wolnoæ wyboru, któr¹ zosta³ obdarzony ka¿dy cz³owiek. W tym sensie pañstwo wieckie [der laikale Staat] jest skutkiem zasadniczej chrzecijañskiej decyzji, nawet, je¿eli potrzeba by³o d³ugotrwa³ych zmagañ, by zosta³o to zrozumiane z wszystkimi konsekwencjami. To wieckie
pañstwo zawiera w swojej istocie tê równowagê miêdzy rozumem a religi¹,
któr¹ stara³em siê wczeniej nakreliæ. Przeciwstawia siê ono tak¿e laicyzmowi rozumianemu jako ideologia, która, jeli tak mo¿na powiedzieæ, pragnie
budowaæ pañstwo czystego rozumu, odgrodzonego od wszystkich historycznych korzeni. St¹d nie mo¿e ona znaæ ¿adnych moralnych fundamentów, które
nie by³yby rozumowo pojmowalne dla ka¿dego. W koñcu pozostaje mu tylko
pozytywizm zasady wiêkszoci, a tym samym rozk³ad prawa, które ostatecznie
kieruje siê statystyk¹. Je¿eli zachodnie demokracje pójd¹ ca³kowicie t¹ drog¹,
nie bêd¹ w stanie wytrzymaæ naporu ideologii i politycznych teokracji. Równie¿ wieckie pañstwo mo¿e, a nawet powinno uznaæ utrwalone moralne korzenie, które go stworzy³y, bez których by go nie by³o i bez których nie ma
racji bytu. Pañstwo abstrakcyjnego, ahistorycznego rozumu nie mo¿e siê ostaæ.
Prawy rozum nie mo¿e oduczyæ siê widzenia
W praktyce znaczy to, ¿e my, chrzecijanie, musimy wraz ze wszystkimi
naszymi wspó³obywatelami staraæ siê o karmione fundamentalnymi chrzecijañskimi przekonaniami moralne podstawy prawa, niezale¿nie od tego, jak
poszczególni ludzie je uzasadniaj¹ i wbudowuj¹ w ca³oæ swojego ¿ycia. Aby
jednak te wspólne racjonalne przekonania sta³y siê mo¿liwe, by prawy rozum nie oduczy³ siê widzenia, jest rzecz¹ istotn¹ bymy z moc¹ i jednoznacznoci¹ ¿yli swoim w³asnym dziedzictwem, by sta³o siê ono widoczne i skuteczne ze swoj¹ przekonuj¹c¹ moc¹ w ca³ym spo³eczeñstwie. Na koniec
chcia³bym przywo³aæ s³owa kiloñskiego filozofa, Kurta Hübnera, które wyranie ten postulat formu³uj¹: Ostatecznie jedynie wtedy unikniemy walki
z wrogimi nam dzisiaj kulturami [...], gdy zdo³amy os³abiæ zapalczywy zarzut
zapomnienia o Bogu, gdy znowu jasno uwiadomimy sobie g³êbokie [...] zakorzenienie naszej kultury w chrzecijañstwie. Chocia¿ przez to nie zdo³amy
usun¹æ resentymentu, wywo³anego przewag¹ Zachodu w wielu istotnych dla
wspó³czesnego ¿ycia obszarach, jednak mo¿e uda nam siê zagasiæ religijny
¿ar, który niejednokrotnie go roznieca [...].
Istotnie, bez nowego przypomnienia o Bogu Biblii, który sta³ siê bliski
w Jezusie Chrystusie, nie odnajdziemy drogi do pokoju.
T³um. ks. MARIAN MACHINEK MSF
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Agata i Zbigniew Judyccy, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu. 60 lat Wiceprowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, Belgii i Luksemburgu,
Vaudricourt 2006, ss. 177.
W 1946 r. w odpowiedzi na probê o. Karola Kubsza z zakonu oblatów,
dekretem Administracji Generalnej tego zakonu ustanowiono polskie oblackie
dystrykty we Francji i Anglii, podporz¹dkowane polskiej prowincji. Dzia³alnoæ oblatów w Anglii nie powiod³a siê i 23 sierpnia 1947 r. dystrykt zosta³
rozwi¹zany. Francja by³a znacznie bardziej gocinna. W 2006 r. oblaci osiedli
g³ównie w Voudricurt, obchodzili 60. rocznicê duszpasterskiej pos³ugi, zw³aszcza wród emigracji polskiej w pó³nocnej Francji i Belgii. Rocznica ta oraz
oblackie dzie³o, dziêki Agacie i Zbigniewowi Judyckim, animatorom za³o¿onego
przez nich Instytutu Biografistyki Polonijnej, zosta³y opisane w przygotowanym
przez nich wydawnictwie albumowym  Oblaci polscy we Francji, Belgii
i Luksemburgu, prezentuj¹cym szeædziesi¹t lat dzia³alnoci Wiceprowincji Polskiej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji i Beneluksie.
Praca ma charakter jubileuszowy. Sk³ada siê z szeciu czêci. Pierwsza,
zatytu³owana Historia zgromadzenia misjonarzy oblatów, zawiera podstawowe
informacje dotycz¹ce dziejów zakonu, uwypuklaj¹c za³o¿yciela Eugeniusza
Karola Józefa de Mazenod oraz pierwszych polskich oblatów, w tym
o. Jana Wilhelma Kulawego, który wst¹pi³ do junioratu oblackiego w Valkenburgu i jako pierwszy Polak z³o¿y³ luby wieczyste 15 sierpnia 1894 r.
W czêci drugiej, zatytu³owanej Oblaci polscy we Francji, szeædziesiêcioletnie dzieje oblatów autorzy zebrali w formie kalendarium, które opatrzyli
bogato ilustrowanym materia³em. Pierwsza notka dotyczy 1 wrzenia 1947 r.,
kiedy ojcowie Edward Olejnik i Antoni Murawski rozpoczêli zagospodarowywanie budynku, w którym mia³ siê mieciæ internat w. Kazimierza przeznaczony dla uczniów pobieraj¹cych naukê w katolickim Kolegium St. Vaast.
Ostatnie zapisy z maja 2006 r. informuj¹ o uroczystej Mszy w. po¿egnalnej
o. Stanis³awa Adamskiego, który odszed³ na emeryturê i zamieszka³ w domu
zakonnym w Voudricourt oraz o sprzeda¿y  za zgod¹ superiora  polskiej
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kaplicy pod wezwaniem w. Stanis³awa Kostki w Douai  Frans  Marais.
Trudno oceniaæ, czy dobór not spinaj¹cych kalendarium by³ zamierzony czy
te¿ przypadkowy, niemniej na ich podstawie mo¿na przeledziæ zmieniaj¹c¹
siê rolê zakonu we Francji. O ile pocz¹tkowe informacje dotycz¹ ¿ywej obecnoci oblatów wród polskiej emigracji, na któr¹ sk³ada³y siê zw³aszcza dzia³ania organizacyjne i inne formy aktywnoci, to z biegiem lat coraz czêciej
pojawiaj¹ siê zapisy odnotowuj¹ce ju¿ tylko jubileuszowe uroczystoci.
Tu tak¿e zamieszczono: rys historyczny zakonu oblatów polskich we
Francji  Od dystryktu do delegatury; charakterystykê miejsc ich osiedlenia
 La Ferte  Sous-Jouarre oraz Bethune  Vaudricourt; spis wychowanków
internatu w. Kazimierza oraz wykaz oblatów na placówkach duszpasterskich
we Francji, a tak¿e informacje o czterech polskich wspólnotach parafialnych
we Francji, gdzie opiekê duszpastersk¹ sprawowali b¹d sprawuj¹ ojcowie
oblaci: Lens, Marles-les-Mines, Mericourt, Waziers; znalaz³y siê tam równie¿
wzmianki o miesiêczniku misjonarzy oblatów we Francji  Niepokalana,
Stowarzyszeniu Przyjació³ Fundacji Jana Paw³a II we Francji, Siostrach S³u¿ebniczkach Najwiêtszej Maryi Panny Niepokalanie Poczêtej oraz oblackiej
nekropolii w Vaudricourt.
Wielowymiarowoæ aktywnoci ojców oblatów zdecydowa³a, ¿e autorzy
pracy oprócz dzia³alnoci duszpasterskiej odnotowali równie¿ inne formy ich
poczynañ, g³ównie na rzecz Polonii. Z tego punktu widzenia interesuj¹cy jest
fragment powiêcony oblackiemu orodkowi wypoczynkowemu Stella Maris, który zosta³ za³o¿ony na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku,
w pobli¿u kana³u La Manche. Pocz¹tkowo s³u¿y³ g³ównie jako baza wakacyjna dla dzieci polskich emigrantów z Francji, Belgii i Luksemburga. Z czasem
funkcja ta ulega³a naturalnemu ograniczaniu, co zmienia³o jego profil. Obecnie, po unowoczenieniu, s³u¿y dalej wypoczynkowi, ale jest ogólnie dostêpny.
Wiedzê o polskich oblatach we Francji dope³niaj¹ teksty dotycz¹ce Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Polskiej oraz samej miejscowoci Voudricourt i umiejscowionego tam Instytutu Badañ Biograficznych  ilustrowane
fotografiami daj¹cymi wyobra¿enie o uroku tego miejsca. W materiale Szamotulska kolekcja autorzy zaprezentowali zbiór malarstwa polskiego zgromadzonego przez o. Alfonsa Rzeniczka, który w 1996 r. przekaza³ go do Muzeum
 Zamek Górków w Szamotu³ach.
Czêæ trzecia pracy powiecona zosta³a polskim oblatom w Belgii i Luksemburgu. Jest ona objêtociowo znacznie skromniejsza i sk³ada siê w zasadzie ze zwiêz³ego rysu historycznego oraz Kalendarium obejmuj¹cego lata
19482006, którego podtytu³ informuje, ¿e dotyczy ono wa¿niejszych wydarzeñ z ¿ycia Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Belgii oraz placówek duszpasterskich prowadzonych przez polskich oblatów w Belgii i Luksemburgu.
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W ostatnich czêciach pracy pomieszczono m.in. materia³ prezentuj¹cy
84 biogramy ojców oblatów oraz trzy sióstr s³u¿ebniczek Najwiêtszej Maryi
Panny Niepokalanie Poczêtej, pracuj¹cych w domu zakonnym oblatów w Vaudricourt (Oblackie biografie). W czêci mêskiej oddzielnie odnotowano zmar³ych zakonników (Postacie historyczne). O obecnych mówi czêæ zatytu³owana Postacie wspó³czesne.
Informacje o podstawowych ród³ach oraz pracach zwartych i tekstach
w periodykach, dotycz¹cych zakonu oblatów zawarte s¹ w Archiwaliach, bibliografii oraz s³owniku. S³ownik biograficzny obejmuje g³ównie osoby, które
wspó³pracowa³y z misjonarzami oblatami we Francji i krajach Beneluksu
 zaprezentowano tu 70 osób.
Ostatnia czêæ pracy  Lamus wspomnieñ  to z regu³y krótkie teksty
zaczerpniête ze róde³ archiwalnych i literatury, a tak¿e przygotowane na probê autorów tej pozycji. Ca³¹ pracê dope³nia indeks nazwisk.
A. i Z. Judyccy w s³owie Od autorów zastrzegli, ¿e z uwagi na rozleg³oæ
problematyki, a tak¿e koniecznoæ przygotowania pracy na jubileusz, nie mogli wyczerpuj¹co zaprezentowaæ szeædziesiêcioletniej historii oblackiego
dzie³a na terenie Francji, Belgii i Luksemburga. Wydaje siê jednak, ¿e wyra¿one w ten sposób poczucie niespe³nienia  towarzysz¹ce z regu³y wszystkim
autorom  by³o tu niezasadne. Ojcowie oblaci, a tak¿e czytelnicy, otrzymali
pracê spe³niaj¹c¹ wszystkie najlepsze standardy reprezentowanego gatunku.
Praca jest przemylana, zawiera bogat¹ faktografiê, a tak¿e ma starann¹
i piêkn¹ szatê graficzn¹, tym samym uwietnia i w³aciwie honoruje jubileusz
pracy oblatów w krajach Beneluksu.
PIOTR MAJER

Marcel Neusch, Les traces de Dieu. Éléments de théologie fondamentale, Cerf. Paris 2005, ss. 250.
Czy rzeczywicie lady, drogi prowadz¹ce cz³owieka do Boga s¹ we
wspó³czesnym wiecie zatarte, wrêcz nie do odczytania, jak napisa³ we wprowadzeniu do swej nowej ksi¹¿ki Marcel Neusch (s. 9)? Na pozór  tak, choæ
nale¿y przypuszczaæ, ¿e ka¿dy, kto przeczyta ca³¹ Les traces de Dieu odpowie
inaczej na tak postawione pytanie. Przytoczone stwierdzenie francuskiego teologa wydaje siê prowokacj¹, albo, lepiej rzecz ujmuj¹c, pretekstem  zachêt¹
skierowan¹ do czytelnika gotowego podj¹æ wyj¹tkow¹ przygodê w przestrzeni
zagadnieñ tradycyjnie ju¿ rozpatrywanych na p³aszczynie teologii fundamen-
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talnej, która  przypomnijmy  bada i uzasadnia wiarygodnoæ objawienia
chrzecijañskiego, jego trwanie i przekazywanie w Kociele, a przez to buduje
racjonalne podstawy wiary. Autor za zaprasza zainteresowanych do takiej aktywnoci intelektualnej, zaznaczaj¹c, ¿e materia³ zawarty w prezentowanej pozycji jest skróconym i uaktualnionym zapisem wyk³adów z teologii fundamentalnej, które przez wiele lat prowadzi³ w Instytucie Katolickim w Pary¿u (s. 12).
Zanim przejdziemy do omówienia i krytycznej analizy Les traces de Dieu
kilka s³ów o autorze. Marcel Neusch znany jest polskiemu czytelnikowi przede
wszystkim dziêki ksi¹¿ce U róde³ wspó³czesnego ateizmu (Éditions du Dialogue, Paris 1980), wydanej w cenionej kolekcji Znaki Czasu. Urodzi³ siê
w 1935 r. w Dambach, w po³udniowej Alzacji. Jest cz³onkiem zgromadzenia
zakonnego asumpcjonistów (augustianie od Wniebowziêcia), doktorem filozofii i teologii; przez wiele lat wyk³ada³ w Instytucie Katolickim w Pary¿u. Jego
zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ myli w. Augustyna, dotycz¹
tak¿e zagadnieñ ateizmu i sekularyzmu, antropologii, problemów wspó³czesnej
teologii. W swoim rodowisku naukowym Neusch postrzegany jest jako niestrudzony popularyzator badañ filozoficznych i teologicznych we Francji, m.in.
dziêki t³umaczeniom na jêzyk francuski prac autorów niemieckojêzycznych (np.
K. Rahnera, E. Stadtera, V. E. Frankla). Wymienione tematy twórczych dociekañ Neuscha znalaz³y swój oddwiêk w omawianej publikacji.
Wróæmy jednak do ladów Boga. Skoro s¹ one we wspó³czesnym wiecie  zdaniem francuskiego teologa  niewyranie, zamazane, to w jaki sposób
zbli¿yæ siê do Niego, jak Go poznaæ? Neusch odpowiada bez wahania:
w Jezusie Chrystusie, Bogu, który wkroczy³ w bieg historii, w dzieje cz³owieka i wiata, ka¿dy mo¿e wyzwoliæ siê z powszechnie panuj¹cego dzi ateizmu
i sekularyzmu. Tak sformu³owana teza jest osi¹ teologiczno-fundamentalnych
dociekañ zawartych w Les traces de Dieu i jest ju¿ uwypuklona w pierwszym
rozdziale omawianej pozycji (Dieu sest donné un visage dhomme). Zawiera
on bardzo interesuj¹c¹, syntetyczn¹ analizê aktu wiary, jej podmiotu, przedmiotu oraz relacji miêdzy nimi zachodz¹cych. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e
broni¹c racjonalnoci aktu wiary (fides quaerens intellectum), Neusch z ca³¹
stanowczoci¹ przeciwstawia siê fideizmowi i fundamentalizmowi, który
 jego zdaniem  rodzi siê tam, gdzie pod pretekstem wiernoci tradycji odrzuca siê historycznoæ Objawienia (s. 30). W drugim rozdziale francuski asumpcjonista opowiada siê za kontekstualnym sposobem uprawiania teologii. Chodzi mu o teologiê systematyczn¹, która wykazuje cis³y zwi¹zek swego przedmiotu badañ ze wspó³czesnoci¹. Tak¹ cechê ma  wed³ug Neuscha  teologia
fundamentalna (s. 3738). Jej celem jest relektura danych objawionych w kontekcie wspó³czesnoci, tak, aby przedstawiæ skuteczn¹ (aktualn¹) obronê wiary i jej motywy. Najwiêkszym wyzwaniem dla teologii fundamentalnej s¹
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dzisiaj dialog z niewierz¹cymi, dialog miêdzyreligijny i inkulturacja (s. 3843).
W podsumowaniu tego rozdzia³u Neusch skrótowo prezentuje przedmiot
trzech tradycyjnych traktatów teologii fundamentalnej: demonstratio religiosa,
demonstratio christiana, demonstratio catholica (s. 5657). Niestety, nie podaje zasad ³¹cz¹cych te traktaty, co mo¿e sugerowaæ, ¿e przedmiot teologii fundamentalnej jest niespójny, a same tezy  religiologiczne, chrystologiczne
i eklezjologiczne  luno ze sob¹ powi¹zane. Ponadto, nie mo¿na zgodziæ siê
z pogl¹dem Neuscha jakoby punktem wyjcia w demonstratio religiosa by³a
koncepcja homo religiosus (cz³owiek jest ze swej natury istot¹ religijn¹). Nale¿a³oby raczej, pod¹¿aj¹c za nauczaniem Katechizmu Kocio³a Katolickiego,
opowiedzieæ siê za ide¹ capax Dei (cz³owiek jest bytowo otwarty na Boga).
Do najciekawszych nale¿¹ analizy podejmowane w trzecim rozdziale ksi¹¿ki
(Dieu à hauteur dhomme), które traktuj¹ o najczêciej uczêszczanych przez
cz³owieka drogach prowadz¹cych do poznania Boga. Francuski asumpcjonista
prezentuje trzy podstawowe cie¿ki epistemologiczne: 1) dzieje (lhistorie);
2) wiat (le monde); 3) wnêtrze cz³owieka (lintériorité). Podkrela przy tym,
¿e s¹ one cz³owiekowi darowane i zaproponowane przez Boga, a tak¿e wymagaj¹ od niego wysi³ku interpretacji, czyli zastosowania odpowiedniej hermeneutyki teologicznej (s. 6365). Czwarty rozdzia³ powiêcony jest analizie
teologicznego projektu Mauricea Blondela (Le surnaturel, indispensable et
inaccessible). Zdaniem Neuscha, zas³ug¹ Blondela jest dowartociowanie woluntarystycznych uwarunkowañ podmiotowych Objawienia w okresie powszechnie panuj¹cej apologetyki racjonalistycznej (s. 101103). Kolejna czêæ
zmienia perspektywê teologicznych dociekañ autora zaprezentowan¹ w poprzednich rozdzia³ach. Teologia oddolna ustêpuje tu miejsca teologii odgórnej,
która chce dociec, co Bóg mówi sam o sobie (Dieu parle bien de Dieu).
Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem francuskiego teologa, ¿e ka¿dy rodzaj Bo¿ego
Objawienia ma wybitnie chrystologiczny sens. W ten sposób trzeba rozumieæ
tak¿e tzw. Objawienie pierwotne, które stanowi  wed³ug Neuscha  wszystkie
aprioryczne uwarunkowania podmiotowe, potrzebne do poznania Boga objawionego w historii (s. 119). Odchodzi siê tu wiêc od pojmowania Objawienia
pierwotnego jako przekazania pierwszym rodzicom pewnych prawd zbawczych na rzecz przygotowania w ka¿dym cz³owieku odpowiednich zdolnoci
niezbêdnych do rozpoznania Objawienia w Jezusie Chrystusie. Niew¹tpliwie
takie rozumowanie wykazuje zbie¿noæ z teologi¹ transcendentaln¹ K. Rahnera (zob. egzystencja³ nadprzyrodzony). W szóstym rozdziale (La règle de la foi
ou les instances régulatrices de lexpérience chrétienne) Neusch podejmuje
problematykê tzw. regu³y wiary (regula fidei), która zrodzi³a siê w Kociele
staro¿ytnym w wyniku sporów z gnostykami w IIIII w. Francuski teolog
konstatuje, ¿e we wspó³czesnej teologii regula fidei stanowi, obok kanonu

154

RECENZJE I OMÓWIENIA

Pisma wiêtego i zasady sukcesji apostolskiej, hermeneutyczne kryterium
prawdziwoci i autentycznoci wiary przekazywanej w Kociele (s. 129131).
W dalszej czêci tego rozdzia³u Neusch po mistrzowsku wyjania relacje zachodz¹ce miêdzy poszczególnymi ród³ami poznania teologicznego: Pismem
wiêtym, Urzêdem Nauczycielskim Kocio³a, zmys³em wiary Ludu Bo¿ego,
znakami czasu (s. 131160). Kolejny rozdzia³ (La foi, acte de Dieu, acte de
lhomme) zawiera próbê wyjanienia, w jaki sposób cz³owiek  podmiot aktu
wiary  przyswaja sobie dane objawione, a tak¿e, jakie s¹ podmiotowe determinanty aktu wiary. Neuscha interesuj¹ g³ównie motywy zgody osoby ludzkiej
na rzeczywistoæ transcendentn¹, która zawsze jawi siê jako nieoczywista
i problematyczna (s. 165170). Prowokacyjnie brzmi tytu³ ósmego rozdzia³u:
Le Dieu des chrétiens et celui des autres, który mo¿emy przet³umaczyæ jako
Bóg chrzecijan i Bóg wyznawców innych religii. Na czo³o wysuwa siê tu
zagadnienie miejsca religii niechrzecijañskich w Bo¿ej ekonomii zbawczej
i wynikaj¹ca z niego kwestia zbawienia w tych¿e religiach. Neusch zwraca
uwagê, ¿e chrzecijañstwo nie pretenduje dzi do miana jedynej religii zbawczej, choæ nie mo¿e zaakceptowaæ innych religii jako autentycznych i równowa¿nych dróg prowadz¹cych do zbawienia (s. 187188). Ostatni rozdzia³ nosi
tytu³ Dieu trace un chemin dexpérience (Bóg wytycza drogê dowiadczenia).
Autor podkrela, ¿e ludzkie dowiadczenie Boga jest zawsze antycypowane
przez dowiadczenie dane nam uprzednio w Jezusie Chrystusie (lexpérience
de lexpérience). Cz³owiek wchodzi wiêc na drogê, która zosta³a mu ju¿ niejako przygotowana przez Boga i okrelona przez Jego S³owo (s. 228229).
Projekt teologii fundamentalnej zaproponowany przez Marcela Neuscha
w Les traces de Dieu osadzony jest w wiecie, który bez w¹tpienia mo¿emy
nazywaæ globaln¹ wiosk¹, gdzie poród ateizmu i sekularyzmu silnie zaznacza sw¹ obecnoæ pluralizm religijny. Paradoksalnie wzmacnia on poczucie
zagubienia wród ludzi, którzy wci¹¿ spotykaj¹ siê z propozycj¹ zbawcz¹ ró¿nych religii, niczym z podobnym towarem oferowanym na pó³kach supermarketów. Mo¿na i trzeba podziwiaæ optymizm francuskiego teologa, który zak³ada, ¿e cz³owiek, poszukuj¹cy sensu w sobie i wokó³ siebie, w koñcu natrafi na
niezatarte lady Boga i w ten sposób odnajdzie lad Fundamentalny  Jezusa
Chrystusa. W rozumowaniu Neuscha jasno widaæ chrysto-logikê ludzkiego
istnienia i dziejów wiata. Osoba Jezusa Chrystusa stanowi dla francuskiego
asumpcjonisty ostateczny motyw wiarygodnoci chrzecijañstwa.
Niew¹tpliwym atutem omawianej pozycji jest wrêcz akademicka systematyzacja materia³u, wprowadzanie schematów u³atwiaj¹cych odbiór tekstu,
a tak¿e obszerna wspó³czesna bibliografia, zaprezentowana na koñcu ksi¹¿ki.
Nie mo¿na jednak nazwaæ pracy Neuscha podrêcznikiem czy vademecum teologii fundamentalnej. Jej poszczególne rozdzia³y mog¹ z powodzeniem stano-
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wiæ odrêbne eseje. Francuski teolog po mistrzowsku przeprowadzi³ czytelnika
przez nie³atw¹ problematykê podejmowan¹ przez teologiê fundamentaln¹. Tradycyjny apologetyczny dyskurs zamieni³ siê w jego pracy w otwarty dialog ze
wspó³czesnoci¹, z jej wzlotami i upadkami, z ca³ym baga¿em, który wnosi
w historiê cz³owieka ¿yj¹cego tu i teraz. Dlatego te¿ wydaje siê pewne, ¿e
ksi¹¿ka Neuscha pozostawi niezatarty lad w wiadomoci ka¿dego czytelnika.
A je¿eli poza walorami intelektualnymi, kto odkryje dziêki niej w³asn¹ drogê
do Boga, to mo¿e tak¿e sam staæ siê Jego niezatartym ladem  znakiem we
wspó³czesnym wiecie.
KS. PAWE£ RABCZYÑSKI

Brice de Malherbe, Le respect de la vie humaine dans une éthique de
communion. Une alternative à la bioéthique à partir de l’attention
aux personnes en état végétatif chronique, Parole et Silence, Paris
2006, ss. 254.
Szybki rozwój nauk medycznych i biotechnologii sprawia, ¿e wykorzystanie ich w trosce o zdrowie i ¿ycie cz³owieka rodzi wiele pytañ etycznych.
Z jednej strony zauwa¿a siê podejmowanie zabiegów, których celem jest powiêkszenie szeroko pojêtego dobrostanu cz³owieka, z drugiej za, obraz tej pozytywnie rozumianej troski zostaje dope³niony swoistym poddawaniem siê
nauki w obliczu szczególnego etapu ¿ycia cz³owieka, jakim jest umieranie.
W omawianej ksi¹¿ce Brice de Malherbe poszukuje odpowiedzi na pytanie o status osoby w stanie wegetatywnym. Swój wywód sytuuje najpierw
w kontekcie refleksji nad ¿yciem jako szczególn¹ apori¹ bioetyki (s. 1776),
nastêpnie podejmuje dyskusjê z wybranymi koncepcjami podejcia do pacjentów w stanie wegetatywnym (s. 79140), by w ostatniej czêci zaproponowaæ
nowy nurt refleksji nad statusem osoby, poszerzaj¹c refleksjê o tzw. etykê
komunii (s. 143206).
Rozwa¿ania rozpoczyna od definicji bioetyki zaproponowanej przez Roberto Dorno, który okrela j¹ jako interdyscyplinarne podejcie do wartoci
cz³owieka w jego cielesnoci w obliczu rozwoju biomedycznego (s. 19).
Zauwa¿a przy tym, ¿e nowe podejcie do cz³owieka zrywa doæ radykalnie
z moralnoci¹ o inspiracjach chrzecijañskich. By lepiej zrozumieæ to zerwanie nale¿a³oby siêgn¹æ do czterech fenomenów wskazanych przez Warrena
T. Reicha, odzwierciedlaj¹cych wzrost wiadomoci praw pacjenta. S¹ nimi
prawa odnosz¹ce siê do ¿ycia prywatnego, problematyki zaufania, komunika-
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cji miêdzy lekarzem i pacjentem oraz konsensusu b¹d odrzucenia. Jeszcze
inaczej  id¹c za propozycj¹ Van Rensselaera Pottera  mo¿na powiedzieæ, ¿e
bioetyka lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku sta³a siê now¹ form¹ eschatologii, maj¹cej swoich naukowych misjonarzy oraz swoje credo, którego konkretnym wyrazem jest fakt, ¿e sta³a siê ona nowym ramieniem rz¹dz¹cych.
wiadczy o tym transformacja definiowanych na gruncie biologicznym wartoci przeradzaj¹cych siê coraz bardziej w konkretnie okrelone dyspozycje
praktyczne oraz stwierdzenie, ¿e bioetyka nie poddaje siê ju¿ kryteriom etycznym, ale sama zaczyna te kryteria tworzyæ.
Przejcie do tak rozumianej bioetyki mo¿na zauwa¿yæ, obserwuj¹c zerwanie, jakie nast¹pi³o pomiêdzy pogl¹dami Toma L. Beauchampa i Leroya
Waltersa a tymi, które prezentuje Hugo T. Engelhardt czy Peter Singer. Mówi¹c najprociej, bioetyka zaczê³a stawaæ siê dyscyplin¹ zamkniêt¹ w formalizmie etycznym odcinaj¹cym siê od korzeni ontologicznych i szeroko pojêtego
dowiadczenia ¿ycia. W ten sposób bioetyka, która sta³a siê etyk¹ ¿ycia, doprowadzi³a do tworzenia zasad w oderwaniu od ¿ycia. Konkretne tego przejawy mo¿na zaobserwowaæ w takich nurtach uprawiania bioetyki, jak etyka
zasad T. Beauchampa i Jamesa Childressa, kontrakt moralny H. T. Engelhardta czy pewna forma utylitaryzmu proponowana przez P. Singera. Ma to swoje
okrelone pod³o¿e, które Martin Heidegger nazywa metafizyk¹ reprezentacji,
polegaj¹c¹ na tym, ¿e dowiadczenie percepcji zosta³o zast¹pione abstrakcyjnym modelem wiata reprezentacji.
Dalszymi konsekwencjami tak pojmowanej bioetyki s¹: podejcie czysto
jurydyczne bez odniesienia do etyki, irracjonalny relatywizm oraz rozumienie
¿ycia wy³¹cznie w aspekcie jakoci. Tego typu refleksja powoduje, ¿e bioetyka
staje siê zak³adniczk¹ biologii, gdzie zosta³y wyranie rozdzielone poziomy
¿ycia: biologiczny i osobowy. To rozdzielenie ma jednak swoje reperkusje
polegaj¹ce na tym, ¿e w skrajnej formie mo¿na powiedzieæ, ¿e nie wszystkie
byty ludzkie s¹ osobami, gdy¿ sprowadzaj¹c osobê do bytu wy³¹cznie biologicznego (zgodnie z zasad¹, ¿e ¿ycia nie mo¿na poznaæ inaczej jak tylko
z samego ¿ycia), rodzi siê niebezpieczny zwi¹zek zacieraj¹cy ró¿nicê pomiêdzy tym, co zwierzêce a tym, co ludzkie, czêsto bardzo instrumentalnie wykorzystuj¹c takie pojêcia jak osoba czy wiadomoæ.
Po nakreleniu t³a wspó³czesnej refleksji bioetycznej autor przechodzi do
przedstawienia dyskusji na temat problematyki statusu osoby w stanie wegetatywnym. Punktem wyjcia czyni definicjê zaproponowan¹ w 1994 r. (The
Multi-Society Task Force on the Persistent Vegetative State), która brzmi: stan
wegetatywny jest stanem klinicznym wyra¿aj¹cym siê w ca³kowitym pozbawieniu wiadomoci siebie i wiadomoci otoczenia, zwi¹zanym z obecnoci¹
cyklów czuwanie/sen przy ca³kowitym lub czêciowym wyganiêciu pewnych
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funkcji mózgu. W praktyce jednak oznacza to, ¿e nazbyt czêsto absolutyzuje
siê znaczenie sygna³ów wiadomoci przy jednoczesnym niezdefiniowaniu
tego, co mo¿na nazwaæ niewiadomym. Nale¿a³oby dopowiedzieæ, ¿e to w³anie w tym kontekcie w latach dziewiêædziesi¹tych minionego stulecia wprowadzono pojêcie minimalnego stanu wiadomoci.
Innym wymiarem tej niepewnoci jest definiowanie tzw. rodków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zdaniem Elio Sgreccia nastêpuje tu nie do koñca
uzasadnione przejcie z poziomu czysto technicznego do poziomu moralnego,
co oznacza w praktyce, ¿e pewne rodki, które mo¿na zakwalifikowaæ z medycznego punktu widzenia jako zwyczajne, na p³aszczynie moralnej mog¹
byæ traktowane jako nadzwyczajne, i odwrotnie.
W zwi¹zku z powy¿szym rodzi siê pytanie o status osoby w stanie wegetatywnym. Ma to niew¹tpliwy zwi¹zek z ustaleniem tzw. momentu mierci.
Otó¿ czêsto dokonuje siê nieuzasadnionego zrównania mierci w wymiarze
ca³oci cielesnej z wymiarem bior¹cym pod uwagê wy³¹cznie funkcje mózgu.
Takie podejcie pokazuje, ¿e aktualne okrelenie momentu mierci nie wyra¿a
ca³ej z³o¿onoci osoby w jej wymiarze egzystencjalnym, lecz zostaje sprowadzone do argumentacji wy³¹cznie filozoficznej. wiadomoæ tego rodzi postulat etyczny, by po³o¿yæ wiêkszy akcent na obowi¹zek towarzyszenia osobie
w stanie wegetatywnym ni¿ na kryteria dopuszczaj¹ce wprowadzenie procedur
opuszczenia osoby w tym stanie. P³ynie z powy¿szego wniosek, ¿e mózg jest
zasad¹ nie tyle ¿ycia w ogóle, co raczej ¿ycia w wymiarze funkcjonalnym. Jest
to kolejny dylemat etyczny, polegaj¹cy na podjêciu decyzji w imieniu pacjenta. Zdaniem Patricka Verspierena, podejmowanie tego typu decyzji czêciej
opiera siê na s¹dach wartociuj¹cych ni¿ na medycznym przes³ankach. Te
bowiem nie mog¹ daæ jednoznacznych odpowiedzi.
Dylematy te spowodowa³y, ¿e Brice de Malherbe, id¹c za nauczaniem
Piusa XII, przypomina, ¿e w decyzji rozgrywaj¹cej siê pomiêdzy dzia³aniem
eutanatycznym a uporczyw¹ terapi¹ najlepszym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ
siê tzw. etyka komunii oparta na odnowionym rozumieniu przymierza zachodz¹cego we wspólnocie osób.
Swoisty dualizm wykorzystywany w tego typu decyzjach ma swoje ród³o w koncepcji bytu ¿yj¹cego, bêd¹cej owocem dziedzictwa kartezjañskiego
(res extensa i res cogitans). Tymczasem nale¿a³oby po³o¿yæ silniejszy akcent
na fakt, ¿e byæ ¿yj¹cym oznacza byæ niepowtarzalnym (unikalnym), ale jednoczenie zjednoczonym, zintegrowanym. W perspektywie etyki komunii nie
wystarcza ju¿ stwierdzenie Arystotelesa, i¿ byt to ¿ycie. Nale¿a³oby raczej
siêgn¹æ do koncepcji w. Tomasza z Akwinu i jego stwierdzenia, i¿ to in Deo
maxime est vita, i konsekwentnie, refleksjê nad ¿yj¹cym nale¿a³oby rozpoczynaæ nie od ¿yj¹cego i rozumienia ¿ycia, lecz od rozumienia Boga i relacji jaka
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zachodzi pomiêdzy nim a cz³owiekiem. Szczególnie istotna wydaje siê teoria
zaproponowana przez Edytê Stein. Wed³ug niej, ¿yj¹cy to nie tylko cia³o materialne, ale materia penetrowana przez ducha. Oznacza to, ¿e etapy ¿ycia cz³owieka nie przebiegaj¹ wed³ug schematu: rolina, zwierzê, byt ludzki, lecz od
pocz¹tku i w ka¿dym stadium jest to ¿ycie bytu ludzkiego jako ca³oci materialnej o¿ywianej przez duszê. W etyce komunii chodzi zatem nie tyle o relacjê
pacjentlekarz, ile raczej o stworzenie pewnego przymierza terapeutycznego, które zdaniem Williama E. Maya tym ró¿ni siê od kontraktu, ¿e kontrakt
jest zewnêtrzny, przymierze za wewnêtrzne. Mówi¹c inaczej, przymierze terapeutyczne by³oby praktycznym wymiarem przejcia od moralnoci wyra¿onej
w trzeciej osobie do moralnoci wyra¿onej w pierwszej osobie. Ta czêæ ksi¹¿ki jest intelektualnym homagium autora z³o¿onym promotorowi niniejszych
poszukiwañ, którym jest Livio Melina.
Le respect de la vie humaine dans une éthique de communion budzi
mieszane uczucia. Z jednej strony rzetelnie opracowane zosta³y dwie pierwsze
czêci (nakrelenie kontekstu bioetyki oraz dyskusji nad statusem pacjenta
w stanie wegetatywnym), z drugiej jednak etyka komunii zosta³a przedstawiona zbyt ideologicznie. Niemniej najwiêkszym walorem omawianej publikacji
jest ukazanie drogi, zaproponowanej przez autora (od biologii, bioetyki a¿ po
refleksje biblijne nad koncepcj¹ przymierza), która mo¿e staæ siê rzeczywist¹
alternatyw¹ dla zbyt w¹sko pojêtej bioetyki, co wszak¿e nie zwalnia czytelnika
z wytyczania ci¹gle na nowo kolejnych dróg etyki komunii, gdy¿ w etyce tej
nie chodzi o moralnoæ w trzeciej osobie, któr¹ da siê uj¹æ w procedury, lecz
o moralnoæ w pierwszej osobie, opart¹ na mi³oci i respekcie wobec ka¿dego
¿yj¹cego bytu, który dopóki trwa jest na ka¿dym stadium tego trwania osob¹
z pe³ni¹ nale¿nej mu godnoci.
KS. JAROS£AW A. SOBKOWIAK MIC
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Wykaz skrótów
APO
CA
DCE
DV
DWCH







EV
FC
GrS
KDK






KK
KKK
MD
RH
RMS
SRS
VS









Archiwum Pañstwowe w Olsztynie
Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimu annus
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est
Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et vivificantem
Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrzecijañskim Gravissimum
educationis
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae
Jan Pawe³ II, Adhortacja Familiaris consortio
Jan Pawe³ II, List do rodzin Gratissimam sane
Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie
wspó³czesnym Gaudium et spes
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium
Katechizm Kocio³a Katolickiego
Jan Pawe³ II, List apostolski Mulieris dignitatem
Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis
Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris missio
Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis
Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor
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ZASADY PRZYGOTOWANIA DO DRUKU PRAC NAUKOWYCH DO CZASOPISMA
FORUM TEOLOGICZNE

1. Wydruk komputerowy
1.1. Rocznik Forum Teologiczne sk³ada siê z dzia³ów:
Rozprawy i artyku³y (ka¿dy tekst podlega szczegó³owej redakcji wydawniczej w Wydawnictwie UWM
oraz osobnej recenzji profesora wy¿szej uczelni spoza UWM),
Materia³y i komunikaty (podlegaj¹ szczegó³owej redakcji wydawniczej w Wydawnictwie UWM),
Recenzje i omówienia (podlegaj¹ szczegó³owej redakcji wydawniczej w Wydawnictwie UWM).
1.2. Autor dostarcza do Redakcji Forum Teologicznego (Olsztyn  Redykajny, ul. Stanis³awa Hozjusza
15, p. 29):
 wydruk komputerowy pracy w dwóch egzemplarzach: tekst z przypisami (przypisy na koñcu pracy).
Wydruk powinien byæ wykonany na papierze formatu A-4, zadrukowanym jednostronnie: Preferowany edytor tekstu Word. Czcionka: Times New Roman, wielkoæ czcionki  14; odstêp miêdzy wierszami  1,5.
Przypisy: czcionka  12. Marginesy ka¿dej kartki wydruku powinny mieæ wymiary: górny i dolny  25 mm,
lewy  35 mm. Formatowanie tekstu nale¿y ograniczyæ do minimum: wciêcia akapitowe, rodkowanie, kursywa. Objêtoæ rozpraw i artyku³ów nie powinna przekraczaæ 15 stron znormalizowanego wydruku, ³¹cznie
z przypisami; sprawozdania i recenzje  4 strony;
 wykaz skrótów (wed³ug wzorów podanych w Encyklopedii katolickiej, wyd. KUL);
 streszczenie w jêzyku polskim (maksymalnie pó³ strony znormalizowanego wydruku);
 s³owa kluczowe (od piêciu do siedmiu s³ów kluczowych, zamieszczone po tytule, przed tekstem pracy);
 na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku Autor podaje imiê i nazwisko oraz swój
naukowy zak³ad, np.: Jan Kowalski, Wydzia³ Teologii UWM w Olsztynie.
1.3. Zrecenzowane artyku³y i rozprawy przekazywane s¹ wraz z recenzj¹ do Autorów. Autor powinien
zapoznaæ siê z recenzj¹, ustosunkowaæ siê do poprawek recenzenta i po ich uwzglêdnieniu lub uzasadnionym
nieuwzglêdnieniu zwróciæ do Redakcji tekst recenzowany, recenzjê, nowy wydruk komputerowy i opisan¹
dyskietkê z poprawion¹ wersj¹ (nazwisko i imiê Autora, tytu³ artyku³u).
1.4. Redakcja Forum Teologicznego przyjmuje do druku teksty dotychczas nigdzie nie drukowane.
2. Przypisy
2.1. Numer przypisu w tekcie umieszczamy po znaku interpunkcyjnym koñcz¹cym zdanie lub jego
czêæ (np. W ostatnim swoim licie z roku 1582, napisanym 28 grudnia,1 próbuje wyt³umaczyæ siê z zarzutów,
[...] tego miasta.2).
2.2. Opis publikacji zwartej (ksi¹¿ki) powinien zawieraæ nastêpuj¹ce elementy: inicja³ imienia, nazwisko (-a) autora (-ów) bez spacji, tytu³ dzie³a, podtytu³ (oddzielony kropk¹), czêci wydawnicze (np. wyd. 2.),
miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych stron (numery stron nale¿y oddzieliæ mylnikiem bez odstêpów lub
przecinkiem, jeli strony nie nastêpuj¹ po sobie). Tytu³ dzie³a zaznaczamy kursyw¹  bez cudzys³owu.
Przyk³ad zapisu przypisów
1) J. Kudasiewicz, Wymiar biblijny, w: Podstawowe wymiary katechezy, pod red. M. Maciejewskiego,
Kraków 1991, s. 1719.
2) Ibidem, s. 20.
3) Pius XII, Divino afflante Spiritu, AAS 35 (1943), s. 297325.
4) DWR 10.
5) TWNT, t. 1, s. 321.
2.3. Przypis, który bezporednio powtarza siê oznaczamy: Ibidem, s. ... (bez kursywy). Dzie³o wczeniej cytowane zapisujemy: inicja³ imienia i nazwisko autora, tytu³ dzie³a lub jego skrót (za ka¿dym razem
jednakowy), s. ... . Je¿eli w jednym przypisie nastêpuj¹ bezporednio po sobie wiêcej ni¿ jedno dzie³o tego
samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzie³a (i nastêpnych  jeli wystêpuj¹) zamiast inicja³u imienia
i nazwiska autora piszemy: Ten¿e, tytu³ lub skrót dzie³a, s. ... .
2.4. Brak miejsca, roku wydania lub tylko miejsca, lub tylko roku ksi¹¿ki cytowanej oznacza siê
skrótem [b.m.], [b.r.], [b.m.r.], (w nawiasie kwadratowym).
3. Cytaty
3.1. Cytaty z Biblii w tekcie i w przypisach nale¿y pisaæ kursyw¹ (bez cudzys³owu). Wszystkie inne
cytaty umieszczane w tekcie i w przypisach nale¿y ujmowaæ w cudzys³ów (bez kursywy).
3.2. Wszystkie cytaty powinny byæ dok³adnie sprawdzone ze ród³em. Cytaty z Biblii wed³ug Biblii
Tysi¹clecia.
3.3. Przy cytowaniu poezji lub dramatu nale¿y zachowaæ uk³ad graficzny orygina³u (podzia³ na strofy,
wciêcia wersów). W cytatach z prozy lub z prac naukowych nale¿y równie¿ zachowaæ wciêcia akapitowe
i wyró¿nienia orygina³u. Wszelkie zmiany w cytacie i dodatkowe wyró¿nienia musz¹ byæ opatrzone adnotacj¹
w nawiasie kwadratowym.
3.4. Cytaty powinny byæ opatrzone notk¹ bibliograficzn¹.
3.5. Fragmenty opuszczone w cytatach nale¿y zaznaczyæ trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.

