
D��������ski Przegl�d Naukowy
   Wielokulturowe Studia Drohiczy�skiego Towarzystwa Naukowego 

Nr 1/2009 

Robert T. Ptaszek 
Akademia Podlaska 

Jan Paweł II a Benedykt XVI  
– o potrzebie wielokulturowo�ci w Ko�ciele 

John Paul II and Benedict XVI on the need  

of multiculturalism in The Church 

Słowa kluczowe: 
Jan Paweł II, Benedykt XVI, Ko�ciół katolicki, wielokulturowo��  
Key words: 
John Paul II, Benedict XVI, Catholic Church, multiculturalism

Mój tekst mógłby mie� podtytuł: Joseph Ratzinger o encyklice Fides 

Et Ratio (Wiara i rozum). Pokazuje bowiem jak Joseph Ratzinger (od  

19 kwietnia 2005 roku papie� Benedykt XVI) odczytuje i komentuje Fides 

et ratio – jedn� z najwa�niejszych encyklik Jana Pawła II ogłoszon� 14 

wrze�nia 1998 roku. Tekst zawieraj�cy komentarz Ratzingera do wspo-

mnianej encykliki znale�� mo�na w jego ksi��ce Wiara – Prawda – Tole-

rancja
1
.  

Aby wyja�ni�, dlaczego wybrałem tak� form� prezentacji pogl�dów 

dwóch ostatnich Papie�y na kwesti� wielokulturowo�ci w Ko�ciele nie-

zb�dne jest kilka słów wprowadzenia. Istnieje bowiem co najmniej kilka in-

nych sposobów prezentacji tego zagadnienia. Co wi�cej – niektóre z nich  

z pewno�ci� pozwalaj� omówi� problem wielokulturowo�ci szerzej i ob-

szerniej. Nale�y zatem wyja�ni�, dlaczego ich nie wybrałem. 

Mogłem przecie� podej�� do tematu z bardziej historycznej perspek-

tywy i przypomnie� działalno�� obu omawianych autorów podczas II Sobo-
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Wiara – prawda – tolerancja. Chrze�cija�stwo a religie �wiata, Kielce 2004. 
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ru Watyka�skiego – czyli na długo przed obj�ciem przez nich najwa�niej-

szych funkcji w Ko�ciele. Wszak to na tym soborze powstały tak wa�ne do-

kumenty na interesuj�cy nas temat jak Konstytucja duszpasterska o Ko�ciele 

w �wiecie współczesnym „Gaudium et spes”, czy Deklaracja o stosunku 

Ko�cioła do religii niechrze�cija�skich „Nostra aetate”.  

Taka prezentacja tytułowego zagadnienia jest potrzebna cho�by dla-

tego, �e tylko postawa Karola Wojtyły, który podczas soboru wielokrotnie 

wzywał, aby Ko�ciół bardziej otworzył si� na współczesn� kultur�, po to by 

lepiej i skuteczniej prowadzi� ludzi przez g�szcz nowych, cz�sto trudnych 

do zrozumienia idei, jest dosy� dobrze znana. Niewiele mówi si� natomiast 

roli Josepha Ratzingera w kształtowaniu oblicza tego soboru. Tymczasem to 

wła�nie Ratzinger – jako główny doradca teologiczny kardynała Kolonii Jo-

zefa Fringsa – był współautorem wyst�pienia, które kardynał Frings wygło-

sił na otwarcie Soboru. Wyst�pienie to, pokazuj�ce potrzeb� wi�kszej 

otwarto�ci Ko�cioła na wyzwania współczesnego �wiata, zdecydowało  

w du�ym stopniu zarówno o przebiegu II Soboru Watyka�skiego jak i o te-

matyce oraz formie uchwalonych tam dokumentów. Warto te� pami�ta�, �e 

Joseph Ratzinger aktywnie uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru. 

Temat ten zasługuje na podj�cie przede wszystkim dlatego, �e dzi�
niemal zupełnie pomija si� fakt, �e Ratzinger od pocz�tku swojej błyskotli-

wej kariery naukowej (przej�cie jej wszystkich etapów – od magistra do 

profesora – zaj�ło mu zaledwie 8 lat) dał si� pozna� jako teolog otwarty na 

poszukiwanie nowych dróg wyja�niania i przekazywania odwiecznej Bo�ej 

prawdy. Dominuje natomiast obraz skrajnie konserwatywnego „Pancernego 

Kardynała”, którym obdarzyły Ratzingera niezbyt biegłe w kwestiach teolo-

gicznych media, w czasach gdy przewodził Kongregacji Nauki Wiary. Za-

gadnienie to jest jednak na tyle obszerne, �e zamierzam po�wi�ci� mu osob-

ne opracowanie.  

Zrezygnowałem równie� z drugiej – przyzna� trzeba bardzo kusz�cej 

– mo�liwo�ci prezentacji tytułowego problemu. Polega� ona miała na anali-

zie pogl�dów Karola Wojtyły i Josepha Ratzingera z czasów gdy �ci�le ze 

sob� współpracowali pełni�c dwie najwa�niejsze funkcje w Ko�ciele – Pa-

pie�a i Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Temat jest tym bardziej interesu-

j�cy, �e współpraca ta, która zacz�ła si� w 1981 roku i trwała a� do �mierci 

Jana Pawła II, mogła w ogóle nie doj�� do skutku. Jak bowiem wspomina  

w swojej ksi��ce Sól ziemi Joseph Ratzinger pierwsz� pro�b� Papie�a, aby 

pełnił funkcj� Prefekta Kongregacji Nauki Wiary otrzymał w 1980 roku. 

Wtedy grzecznie acz stanowczo poprosił Ojca �wi�tego, by nie obdarzał go 

tak zaszczytnym, lecz równocze�nie absorbuj�cym obowi�zkiem, gdy� za-
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mierza po�wi�ci� si� pracy naukowej. Dopiero druga pro�ba Jana Pawła II, 

któr� Papie� wyraził niedługo po zamachu na swoje �ycie, skłoniła Ratzin-

gera do przyj�cia oferowanej mu funkcji. Zgodził si�, bo – jak napisał w cy-

towanej ksi��ce – s� sytuacje, w których po prostu nie mo�na odmówi�. 
W ten sposób – mimo pocz�tkowych problemów – współpraca 

dwóch wielkich umysłów i autorytetów doszła do skutku. O zaufaniu jakie 

Jan Paweł II miał do swojego Prefekta najlepiej �wiadczy powtarzana  

w Watykanie anegdota, zgodnie z któr� ostatnie pytanie jakie zadawał sobie 

Papie� przed rozstrzygni�ciem wa�nych kwestii teologicznych brzmiało:  

a co s�dzi o tym kardynał Ratzinger?  

Takie uj�cie tematu domaga si� jednak obszerniejszej, dogł�bnej 

prezentacji. Tote� skupmy si� na encyklice Fides et ratio i prezentacji spo-

sobu, w jaki Ratzinger j� odczytuje. 

Kardynał zaczyna od prezentacji zarzutu wobec encykliki, który  

– jak słusznie zauwa�a – ukazuje słabo�ci i ograniczenia współczesnej za-

chodniej kultury. Zarzut ten sformułował włoski lewicowy filozof Paolo 

Flores d’Arcais. Jego zdaniem fakt, �e encyklika Fides et ratio kładzie na-

cisk na konieczno�� poszukiwania prawdy dowodzi, i� kultura katolicka nie 

ma nic wspólnego z kultur� jako tak� (kultur� tout court)
2
.  

Z cytowanej wypowiedzi wynika szokuj�cy, a zarazem smutny 

wniosek: podstawowe nie tylko dla katolika, ale dla ka�dego człowieka py-

tanie o prawd� znajduje si� poza obszarem zainteresowania przedstawicieli 

dominuj�cego nurtu współczesnej kultury. Ratzinger pokazuje konsekwen-

cje, do których prowadzi przyj�cie takiej postawy. Pisze: „Dotarli�my tu do 

j�dra dyskusji o wierze chrze�cija�skiej z okre�lonym typem nowoczesnej 

kultury, która chciałaby w ogóle uchodzi� za kultur� nowoczesn�, ale  

– dzi�ki Bogu – jest tylko rodzajem gry. I czy ta wła�nie kultura (...) nie jest 

wła�nie raczej antykultur�? I czy jej zarozumiało��, by by� jedyn� kultur�, 
nie jest arogancka i pogardliwa wobec człowieka?”

3
. 

Okazuje si� zatem, �e sytuacja Ko�cioła we współczesnej kulturze 

europejskiej bardzo przypomina sytuacj�, w której Ko�ciół znajdował si� na 

pocz�tku swojej działalno�ci. Znów staje si� „znakiem, któremu sprzeciwia�
si� b�d�”4

. 
e tak jest w istocie �wiadcz� dalsze, tym razem ju� bardziej 
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Por. Paolo Flores d’Arcais, Die Frage ist die Antwort. Zur Enzyklik „Fides et Ratio”, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 1999, nr 51, s. 47. 
3 

Joseph Ratzinger, Wiara, prawda i kultura – refleksje w zwi�zku z encyklik� „Fides et Ra-

tio”, W: Ten�e, Wiara – prawda – tolerancja. Chrze�cija�stwo a religie �wiata, dz. cyt.,  

s. 152.
4

Ewangelia �w. Łukasza 2, 34. 
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konkretne zarzuty, które cytowany Flores d’Arcais formułuje wobec ency-

kliki. Jego zdaniem ma ona nie tylko „mordercze konsekwencje dla demo-

kracji”, lecz tak�e jej przesłanie postawi� mo�na na jednej płaszczy�nie  

„z fundamentalistycznym typem islamu”
5
.  

Ratzinger stanowczo przeciwstawia si� tym zarzutom. Pokazuje, �e 

s� one rezultatem akceptacji przez ich autora bł�dnej tezy, zgodnie z któr�
„poza decyzjami wi�kszo�ci nie mo�e by� �adnej innej instancji” rozstrzy-

gaj�cej wa�ne dla ludzi kwestie. Podkre�la, �e teza ta jest nie tylko bł�dna, 

ale po prostu szkodliwa, bo oparta na przyj�tym a priori przekonaniu, �e to, 

co absolutne nie istnieje. Autorzy przyjmuj�cy taki punkt widzenia próbuj�
zast�powa� boskie prawa opini� przypadkowej wi�kszo�ci. Zdaniem Rat-

zingera próby takie uzna� trzeba za przejawy niedopuszczalnej manipulacji. 

Tote� zadaniem Ko�cioła jest przeciwstawianie si� wszelkim tego typu 

praktykom. Kardynał pisze: „Kiedy człowiek rezygnuje z prawdy, wtedy 

panowa� nad nim mog� tylko przypadek i samowola. Dlatego nie jest to 

«fundamentalizm», ale obowi�zek ludzko�ci, aby chroni� człowieka przed 

dyktatur� przypadku, który stał si� absolutny i zwróci� człowiekowi jego 

godno��, która polega na tym, �e �adna inna ludzka instancja nie mo�e nad 

nim panowa�, poniewa� jest on otwarty na prawd�”6
. 

Wyj�tkowy charakter i znaczenie encykliki Fides et ratio wynika 

zdaniem Ratzingera z faktu, �e Jan Paweł II broni w niej „ró�norodno�ci 

dróg ludzkiego ducha, a tak�e zasi�gu racjonalno�ci, która zale�nie od 

przedmiotu musi te� zna� ró�ne metody. To, co niematerialne, nie mo�e by�
badane metodami wła�ciwymi dla tego, co materialne – tak krótko mo�na 

by stre�ci� protest Papie�a wobec jednostronnej formy racjonalno�ci”
7
.

Jan Paweł II opisuj�c relacje Ko�cioła i współczesnej kultury kon-

centruje si� na dwóch kwestiach:  

• czym jest prawda? oraz 

• jakimi metodami prawda powinna by� poszukiwana i głoszona?

 We współczesnym �wiecie potrzeba podejmowania tych fundamen-

talnych kwestii jest szczególnie istotna, poniewa� „uniwersalistycznym 

roszczeniom chrze�cija�stwa, które opieraj� si� na uniwersalizmie prawdy, 

przeciwstawia si� dzi� ch�tnie relatywizm kultur”
8
.  

                                                
5
 Podaj� za: Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 152. 

6
 Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 153. 

7
 Tam�e, s. 155. 

8
 Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 155. Ratzinger pisze: „Temat 

ten pobrzmiewał ju� w XVIII wieku u Gottholda Efraima Lessinga, który w przypowie�ci 

 o trzech pier�cieniach przedstawia trzy wielkie religie, z których jedna ma by� prawdziwa, 
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Ratzinger podkre�laj�c wyj�tkow� rol�, jak� we współczesnej kulturze speł-

nia encyklika Fides et ratio pisze: „Encyklika, która jest całkowicie podpo-

rz�dkowana przygodzie z prawd�, musiała (...) postawi� pytanie o prawd�  
i kultur�. Musiała zapyta� o to, (…) czy prawda mo�e przemówi� ponad 

swymi kulturowymi postaciami do wszystkich ludzi, czy te� jej istnienia 

mo�na domy�la� si� tylko (…) poza ró�nymi, lub nawet całkiem przeciw-

nymi formami kultury. 

Statycznemu poj�ciu kultury, zakładaj�cemu trwałe postaci kul-

turowe, które ostatecznie pozostaj� niezmienne i tylko wyst�puj� obok sie-

bie bez mo�liwo�ci wzajemnego oddziaływania, Papie� przeciwstawił w en-

cyklice dynamiczne i komunikatywne rozumienie kultury. Podkre�la on, �e 

je�li [kultury] s� gł�boko zakorzenione w ludzkiej naturze, odznaczaj� si�
typow� dla człowieka otwarto�ci� na wymiar uniwersalny i na transcenden-

cj�”9
. 

Ratzinger akcentuje jeszcze jeden wa�ny aspekt encykliki. Okre�la 

ona nie tylko miejsce Ko�cioła we współczesnej kulturze Zachodu, ale tak�e 

pokazuje, jak uniwersalne aspiracje chrze�cija�stwa pogodzi� mo�na z wi-

docznym we współczesnym �wiecie pluralizmem kultur. Jego zdaniem wi-

da� to najlepiej w 71 punkcie encykliki. Znale�� tam mo�na kluczowe dla 

całej kwestii relacji Ko�cioła i kultury stwierdzenie: „Ewangelia głoszona w 

ró�nych kulturach domaga si� wiary od tych, którzy j� przyjmuj�, ale nie 

przeszkadza im zachowa� własnej to�samo�ci kulturowej. Nie prowadzi to 

do �adnych podziałów, poniewa� cech� wyró�niaj�c� społeczno��

ochrzczonych jest powszechno��, która potrafi przyj�� ka�d� kultur�, 
wspomagaj�c rozwój tych jej elementów, które po�rednio prowadz� j�
do pełnego wyra�enia si� w prawdzie”

10
. 

                                                                                                                           
ale jej prawdziwo�ci nie da si� udowodni�. Pytania o prawd� nie mo�na rozstrzygn��
 i w zwi�zku z tym zostaje ono zast�pione pytaniem o lecznicze i oczyszczaj�ce oddziały-

wanie religii. Na pocz�tku XX wieku — jak ju� zauwa�yli�my przy innej okazji — kwesti�
religii i kultury, prawdy i kultury wyra�nie podj�ł Ernst Troeltsch. Podczas gdy pocz�tko-

wo przedstawiał chrze�cija�stwo jako najbardziej skondensowane objawienie personali-

stycznej religijno�ci, jako jedyne pełne zerwanie z granicami i uwarunkowaniami religii na-

turalnej, to z biegiem czasu kulturowe rozumienie religii coraz bardziej przesłoniło mu wi-

dok na prawd� i poddało wszystkie religie wzgl�dno�ci kultur. Wa�no�� chrze�cija�stwa 

stała si� dla niego ostatecznie „spraw� europejsk�”. Chrze�cija�stwo jest, jego zdaniem, ro-

dzajem religii odpowiednim dla Europy, podczas gdy buddyzmowi i braminizmowi nale�y 

si� „absolutna samodzielno��”. Prawda praktycznie skapitulowała, granica kultur stała si�
nie do przekroczenia” (Tam�e) [podkre�lenia moje – R. P.]. 
9
 Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 156 [podkre�lenia moje –RP]. 

10
 Encyklika Fides et ratio Ojca �wi�tego Jana Pawła II o relacjach mi�dzy wiar� i rozu-

mem, Rzym 14.09.1998, punkt 71 [podkre�lenia moje – R. P.]. 
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Wnioski, do których prowadzi przyj�cie tezy o „uniwersalnym cha-

rakterze chrze�cija�stwa” s� zatem jasne: or�dzie Chrystusa nie jest w �ci-
sły i konieczny sposób zwi�zane z jak�� konkretn� form� kultury. Za-

tem kryzys, a nawet upadek kultury Zachodu nie oznacza w �adnym razie 

ko�ca chrze�cija�stwa. Tymczasem twórcy głównego (laickiego) nurtu 

współczesnej kultury europejskiej zdaj� si� zapomina� o tej oczywistej 

prawdzie i szermuj�c hasłami post�pu, godno�ci człowieka, tolerancji oraz 

wolno�ci religijnej próbuj� oderwa� zachodni� kultur� od jej religijnych ko-

rzeni. Skutki tych działa� s� niestety dosy� łatwe do przewidzenia: odrzuce-

nie chrze�cija�stwa przez dominuj�ce nurty współczesnej kultury okaza� si�
mo�e – i to w niedalekiej przyszło�ci – zabójcze nie dla Ko�cioła, lecz dla 

samej kultury Zachodu.  

Sytuacja, w której si� znale�li�my nie jest bowiem zupełnie nowa. 

Wszak Ko�ciół w zmieniaj�cych si� kulturach trwa ju� ponad dwa tysi�ce 

lat. Trudno zatem przypuszcza� by nie przetrwał kolejnych kulturowych 

zawirowa�. 

Summary  

Cardinal Joseph Ratzinger as the Prefect of Congregation for the 

Doctrine of the Faith comments an encyclical Fides et Ratio published by 

John Paul II in 1999. He shows that this encyclical was the reaction on crisis 

which the Western culture was found in the second half of the 20th century. 

Ratzinger emphasizes that encyclical rightly diagnoses the source of the cri-

sis. That is the creators of the main trend of the Western culture resignation 

to search of truth about the world. They want to replace the truth with crite-

rion of usefulness which helps to promote actions, which give only short-

term benefits. Meanwhile encyclical Fides et Ratio rightly reminds, that 

search of truth is the aim and basic for functioning of every culture and the 

condition of real intercultural dialogue. Christians may effectively partici-

pate in this dialogue because Christianity (unlikely other religions) is not in 

necessary way connected with some specific culture, but precluding truth 

about human and God assist they development. 

Dr hab. Robert T. Ptaszek, kierownik Zakładu Filozofii i Etyki, Insty-

tut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej. 


