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Plus Minus: Przez dziesięć lat praco-
wał ksiądz nad trylogią poświęconą 
teologii Josepha Ratzingera, później-
szego papieża, zatytułowaną 
„Theologia benedicta". Benedicta, 
czyli jaka? 

Nigdy nie udało mi się wpisać  w tytuł ty-

le tres ći, ile w tym wypadku. To łaćina, 

ale polskie ućho słyszy tam polski dopeł-

niaćz i ćzyta tytuł jako „Teologia Bene-

dykta". I zgadza się, bo ćhodzi o teologię 

Benedykta XVI. Na głębszym poziomie 

jest to jednak teologia błogosławiona, 

zgodnie z łaćin ską nazwą. Jestem prze-

konany, z e ten typ teologii, podejmowane 

tematy, stawiane diagnozy wstrzeliwują 

się w najbardziej gorąćy punkt wspo ł-

ćzesnos ći. W tym znaćzeniu jest ona taką 

mys lą i takim naućzaniem, na kto re ćze-

kamy. I jestem przekonany, z e takiego na-

ućzania ćhćiał i ćhće Bo g dla Kos ćioła i 

s wiata na przełomie XX i XXI wieku. Bo g 

tej i takiej teologii błogosławi – ufam głę-

boko. 

Początek z wysokiego C. Musi się 

ksiądz teraz wytłumaczyć z tego za-

chwytu... 

Miłos ć  i zaćhwyt nie muszą się tłuma-

ćzyć . Ale juz ... Zanim to jednak zrobię, 

jeszćze podbiję stawkę. Od strony nie-

ćo (ale tylko niećo) autoironićznej i 

promoćyjnej jest to ro wniez  teologia 

bene-dićta, ćzyli dobrze powiedziana 

(s miećh). Taki jest język Ratzingera/

Benedykta. I ćhćiałbym, z eby taki był 

mo j i by w mojej trylogii język ten wy-

brzmiał w konteks ćie sytuaćji Kos ćioła 

w Polsće. W tytule jest jeszćze jeden 

wątek. Korzeniem osobowos ći, wielu 

postaw i mys li niemiećkiego papiez a 

jest s wiat kultury benedyktyn skiej, 

szćzego lnie liturgii benedyktyn skiej. 

Stara Bawaria była zwana „terra bene-

dićtina". Dodajmy do tego imię: s w. Be-

nedykt z Nursji jest jednym z najbar-

dziej ćzćzonyćh przez papiez a s wię-

tyćh. 

Ks. Szymik: Benedykt XVI był prorokiem 

Mariusz Majewski, 

24.07.2015 

aktualizacja: 26.07.2015, 20:33 
 

Benedykt XVI musiał odejs ć  w pewnego rodzaju niesławie, bo mo wił prawdę, kto -
ra krzyz owała szyki tym, kto rzy ćhćieli z yć , jakby Boga nie było. Krytykował na-
zizm, marksizm i ićh wspo łćzesne popłućzyny. To wystarćzy na wyrok s mierći ćy-
wilnej i doz ywotni ostraćyzm. 
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Jak powstała „Theologia benedicta"? 

Przez lata, gdzies  od „Raportu o stanie 

wiary", ćzyli połowy lat 80., Ratzinger 

stawał się dla mnie ćoraz waz niejszym 

teologiem. Gdy w kwietniu 2005 roku, 

tuz  po konklawe, wyszedł na balkon Ba-

zyliki s w. Piotra, skromny, wyćofany, po-

ćzułem się jak ućzniowie na go rze Tabor. 

Jakbym usłyszał głos Ojća do tamtej tro j-

ki, teraz skierowany do mnie: „To jest 

mo j Syn umiłowany, jego słućhajćie". 

To samo można przecież powiedzieć 

o Janie Pawle II, Franciszku i innych 

papieżach? 

Nie ćhćę mistyfikować  tego wydarzenia, 

ale w tamtym pojawieniu się Benedykta 

XVI było ćos  więćej niz  posłuszen stwo 

kolejnemu papiez owi. To był znak dla 

mnie, z ebym jako teolog zajął się opraćo-

waniem ćałos ći mys li Benedykta XVI i jej 

przekładem na polskie realia: tak to zro-

zumiałem. Przez trzy lata przećzytałem 

praktyćznie wszystko, ćo napisał. Mam 

zwyćzaj, z e ćodziennie przy modlitwie 

brewiarzowej ćzytam jakąs  teologićzną 

ksiąz kę. Od tamtego konklawe ćzytałem 

tylko Ratzingera. Po z niej przez rok pra-

ćowałem nad konćepćją trylogii, a potem 

– ćzytająć ro wnolegle jego nowe teksty – 

przez szes ć  lat ją pisałem. Przygoda na 

dekadę z yćia. Ale z głębokimi korzeniami 

i nieznanym dalszym ćiągiem! 

Papież ustąpił, gdy ksiądz dopiero co 

zasiadł do pisania trzeciego tomu. 

Pamiętam to doskonale. W dniu, kiedy 

zaćząłem go pisać , kilkanas ćie minut 

po pierwszym zdaniu, zadzwonił do 

mnie ks. Tomek Jaklewićz i przekazał 

informaćję o abdykaćji Benedykta XVI. 

Poćzułem się zbity z tropu, najłagod-

niej mo wiąć. Media od razu ćhćiały, z e-

bym to skomentował. Tymćzasem ja 

nigdy wćzes niej nie miałem takiego 

mętliku w głowie. Nie wiedziałem, ćo 

się stało. Przewaz yło we mnie zaufanie 

do tego ćzłowieka. Nie mam z adnyćh 

podstaw, aby nie wierzyć  w jego wyja-

s nienie, z e jest wyćzerpany dućhowo i 

tak włas nie rozumie Boz ą wolę, jak to 

ogłosił i zrobił. 

Niektórzy odbierają to bardzo ne-

gatywnie. Mówią nawet o dezercji 

Benedykta XVI w obawie przed 

słynnymi już wilkami. Inni widzą w 

tym wielką pokorę i umiejętność 

zrobienie miejsca czemuś i komuś 

nowemu. 

Pierwszą interpretaćję zdećydowanie 

odrzućam! Ratzinger nie bał się mo wić  

rzećzy niepopularnyćh, idąćyćh pod 

prąd ro z nej mas ći intelektualnyćh 

mo d oraz ideologii. Jak sam stwierdził 

– boi się tylko u dentysty. Chodzi o rze-

ćzy, kto re są większe od nas. To rzećzy-

wistos ć , kto ra rozegrała się między Bo-

giem a nim. 

Co ksiądz ma na myśli? Stwierdze-

nie „rzeczy większe od nas" brzmi 

jak pobożny wytrych... 



 

„ u Vianneya”  Str.  4  

Sądzę, z e dotykamy tu tajemnićy krzyz a i 

Golgoty. Wyobraz am sobie, z e usłyszał 

głos Pana mo wiąćy: „Dobrze mi słuz yłes , 

dobry i wierny Sługo, ale teraz ćhćę od 

Ciebie ćzego więćej. Z ebys  odszedł w 

pewnego rodzaju niesławie i z ebys  mi 

dał troćhę własnego ćierpienia". Nie 

uzurpuję sobie prawa do byćia głosem 

Boga, ale jako ksiądz i jako wierząćy 

wiem, z e takie rzećzy non stop się dzieją 

w ludzkićh duszaćh i biografiaćh. I nie da 

się ićh do kon ća przełoz yć  ani na język 

„Gazety Wyborćzej", ani „Gos ćia Niedziel-

nego". Ani „Plusa Minusa". 

Idźmy dalej z tymi wyjaśnieniami mi-

łości i zachwytu. Dlaczego diagnozy 

Ratzingera/Benedykta trafiają w naj-

bardziej gorący punkt współczesno-

ści? 

Pan Bo g zawsze ćhće tego samego. Z eby-

s my Mu pozwolili się zbawić . My, we 

dwo ćh, jak tu siedzimy i rozmawiamy, ale 

tez  wszysćy ludzie, bez wyjątku. Na ni-

ćzym innym Panu Bogu tak nie zalez y. 

Czyli jes li jakas  teologia – jakis  jej kształt, 

forma, nurt – nie słuz y zbawieniu ludzi, 

to oddala się od tego, ćzego ćhće Bo g. I 

Benedykt XVI trafia w dziesiątkę – a ja 

swoją trylogią ćhćiałbym tez . Chćiałbym, 

z eby wzorem mys li papiez a była to teo-

logia, z kto rej da się z yć . Dogmatyka jako 

podręćznik dućhowos ći albo poradnik 

sztuki z yćia – oto mo j ideał, kto rego 

wzorće tkwią w mys li Benedykta XVI. 

Jaki widzi ksiądz temat przewodni 

tej myśli? 

Cały ćzas powraća wątek prymatu Bo-

ga. Bardzo prećyzyjnie, z z elazną kon-

sekwenćją i moćną argumentaćją Be-

nedykt XVI pokazuje, z e brak Boga i 

walka z Nim to największa katastrofa 

nie tylko dla ćzłowieka, ale i dla s wiata. 

Widać  to doskonale w naszej historii, 

na przykładzie zgubnyćh ideologii. Be-

nedykt jest dla nićh bezlitosny. I, ćo 

waz ne, jednoznaćznie odsłania ićh 

przyćzynę, a nie tylko wytyka skutki. 

Jakiś czytelny przykład? 

Podam drobny, ale nader ćharaktery-

styćzny i pod prąd. Papiez  gdzies  

wspomina dyskusję, kto rą prowadził z 

kilkoma przyjaćio łmi w domu Ernsta 

Bloćha. Przypadkowo zeszła ona na 

temat narkotyko w. Pytano wo wćzas, 

dlaćzego fala narkomanii rozlała się po 

Europie dopiero w drugiej połowie XX 

wieku i dlaćzego np. w s redniowiećzu 

w ogo le nie istniała. Odpowiedzi nie 

wyćzerpywała konstataćja fakto w, z e 

uprawy konopi ćzy koki były daleko. 

Ratzinger postawił wo wćzas tezę, z e 

najwidoćzniej nie istniała wo wćzas tak 

wielka dućhowa pustka, na kto rą dzi-

siaj pro buje się odpowiadać  narkoty-

kami. Wskazywał, z e tęsknota duszy 

wewnętrznego ćzłowieka znajdowała 

w s redniowiećzu taką odpowiedz , kto -

ra narkotyk ćzyniła zbędnym. Teza ta 

spotkała się ze zdumieniem i wzburze-
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niem. Dla materialisto w dialektyćznyćh 

było to niemal jak bluz nierstwo. Przećiez  

s redniowiećze nie moz e być  w ćzymkol-

wiek lepsze od os wiećonej liberalnej de-

mokraćji! 

W tym sensie Ratzinger polemizujący 

z różnymi prądami, krytykujący ideo-

logie, pokazujący przyczyny oddaje 

wielkie zasługi teologii. Dzisiaj jest 

ona postrzegana przez wielu jako coś 

oderwanego od rzeczywistości. Pięk-

ne teorie, do niczego niepotrzebne. 

Nić bardziej mylnego! Kto tak mys li, w 

grunćie rzećzy nie zna teologii. To dysćy-

plina, kto ra ma ogromny potenćjał poli-

tyćzny, i boją się jej wszysćy totalitarni 

dyktatorzy. Taki jeden, ustrojony w pio r-

ka os wiećonego sćeptyka, skazał Jezusa 

na s mierć , dokonująć bełkotliwego 

usprawiedliwienia własnego odraz ająće-

go tćho rzostwa. Za karę znalazł się w ćre-

do jako przykład po wsze ćzasy: przy-

kład straćhu, głupoty i zbrodni polityki 

wobeć prawdy i przenikliwos ći teologii. 

Krótko mówiąc, postuluje ksiądz jak 

największe mieszanie się Kościoła i 

teologii do polityki? 

Teologia jest ćhyba najćzulszym i najbar-

dziej rozumiejąćym rejestratorem ludz-

kiej mys li i aktywnos ći. Znająć prawdę o 

Bogu, ma po temu narzędzia. Wiedzieć , 

kim jest Bo g, to zarazem wiedzieć  to i 

owo o ćzłowieku. Sądzę, z e teologia po-

winna odgrywać  dećydująćą rolę w 

kształtowaniu porządku ideowego i spo-

łećznego (ćo z teokratyćznym ćzy jed-

noznaćznie wyznaniowym pan stwem 

nie ma nić wspo lnego!). Gdybys my 

traktowali ją serio, juz  dawno bys my 

wiedzieli, z e postęp i modernizaćja 

mogą obro ćić  się przećiwko ćzłowie-

kowi. Nie trzeba by było do tego ani 

kryzyso w ekonomićznyćh, ani kata-

strof ekologićznyćh. 

Przez dziesięć lat pracował ksiądz 

w Międzynarodowej Komisji Teolo-

gicznej. Na początku kierował nią 

właśnie kard. Ratzinger, zanim wy-

brano go na papieża. Jak zapamię-

tał go ksiądz z tamtych spotkań? 

Komisja była jego oćzkiem w głowie. 

Długo był jej ćzłonkiem, po z niej sze-

fem. A poza tym teologia była dla niego 

zdećydowanie waz niejsza, niz  jest np. 

dla papiez a Franćiszka. Nikogo tu nie 

oskarz am – kaz dy papiez  ma swoje 

priorytety, to jasne i tak być  powinno. 

Jest jesien  2004 roku. Spotkanie robo-

ćze komisji trwało tydzien . Kard. Rat-

zinger praćował razem z nami, od rana 

do wiećzora. Nićzego nie opuszćzał. 

Przez szes ć  dni nie odezwał się ani sło-

wem. My (30 oso b) zabieralis my głos 

po kilka, kilkanas ćie razy, wypowiada-

jąć się w sumie w siedmiu językaćh. On 

słućhał i notował ćos  w zeszyćie, pio -

rem z błyszćząćą stalo wką. Ostatniego 

dnia wygłosił 10-minutowe przemo -

wienie po łaćinie, w języku, w kto rym 

nikt z nas się nie odzywał. Czegos  tak 



 

„ u Vianneya”  Str.  6  

genialnego jeszćze nie słyszałem. Podsu-

mował ćałe nasze spotkanie, nie pomija-

jąć nićzego istotnego, pokazująć przy 

tym kierunek, w kto rym to wszystko po-

winno is ć . 

Dlaczego Benedykt XVI musiał odejść 

w pewnego rodzaju niesławie? 

Najgłębiej: Jezus umierał zhan biony, i 

„nie jest ućzen  nad mistrza", to los Mu 

najwierniejszyćh. Odpowiedzi na to py-

tanie, kto re najćzęs ćiej słyszymy, są ćhy-

bione. W ogo le nie dotykają istoty rzećzy: 

„był stary, mało medialny, popełniał lap-

susy, nie miał takiego kontaktu z ludz mi 

jak Jan Paweł II...". Tymćzasem on nie 

ućiekał przed wilkami, tylko jasno mo wił 

prawdę, kto ra krzyz owała szyki ćałym 

grupom społećznym ćhćąćym z yć  tak, 

jakby Boga nie było. Jak w Biblii. Gdy je-

den z proroko w przypomniał kro lowi, z e 

nie moz e z yć  z z oną swego brata, wkro t-

će przyniesiono na taćy jego głowę. Ba-

ćhanalia trwały nadal – głowa proroka 

oćiekała krwią w misie. Nihil novi. Ući-

szyć  proroka jest nieodmiennym marze-

niem zła. 

Które tematy zagwarantowały mu 

niepopularność i odrzucenie? 

Przede wszystkim „Bezboz nos ć " i jej de-

maskowanie. Na poćzątku pyćha, jako 

korzen  wszelkiego zła. Ratzinger/

Benedykt XVI tropi ją nie tylko tam, gdzie 

przybiera ona postać  jawnie antykos ćiel-

ną. Piętnuje ją ro wniez  we wnętrzu Ko-

s ćioła. Media zaćhwyćają się, gdy papiez  

Franćiszek stawia do pionu kapłano w i 

biskupo w. Tymćzasem Benedykt bar-

dzo moćno mo wił, z e pyćha dotyka 

szćzego lnie tyćh, kto rzy są odpowie-

dzialni za Kos ćio ł, ćzyli dućhowien -

stwo, i zaraz a ićh pozyćję w Ludzie Bo-

z ym tym, ćo ma w swoim s mierćiono-

s nym zestawie najgorszego: kariero-

wićzostwem, przerostem ambićji i po-

kusą władzy. 

To od strony kościelnej. A ze świec-

kiej perspektywy? 

Zdzierał maski z systemo w polityćz-

nyćh i społećznyćh. Krytykował na-

zizm, marksizm i ićh wszelkiego rodza-

ju wspo łćzesne popłućzyny. S miał 

twierdzić , z e te ideologie ćałkowićie 

nie umarły, ale przybierają nowe, ro w-

nie groz ne dla ćzłowieka oblićza. Nie 

bał się wskazywać  na pułapki oraz ir-

raćjonalizm ateizmu i agnostyćymu, na 

grozę antyteizmu. To wystarćzy na wy-

rok s mierći ćywilnej i doz ywotni ostra-

ćyzm. Jeden z efekto w był taki, z e poło-

wa Bundestagu wyszła ostentaćyjnie 

na ćzas jego przemowy, w serću jego 

własnej ojćzyzny. Wystarćzy, prawda? 

Wskazuje ksiądz, że przełomem, 

jeśli chodzi o wyczulenie na mark-

sizm i jego nowe wcielenia, był rok 

1968? 

Nazizm znał z raćji swojego poćhodze-

nia. Rodziće wiedzieli, jakim diabel-

stwem jest Hitler i ćała jego szatan ska 

sprawa, i zadbali, aby rozumiały to ićh 
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dzieći. W lataćh 50 i 60. XX wieku na ba-

zie z le rozpoznanej klęski faszyzmu za-

ćzęła się odradzać  lewićowos ć . Kulmina-

ćja nastąpiła pod konieć lat. 60. Po ćzęs ći, 

niejako po drodze, ofiarą tego proćesu 

był tez  sobo r (dziejąćy się przećiez  na 

tym s wiećie i w apogeum tyćh historyćz-

no-polityćznyćh przemian) w niekto ryćh 

jego wymiaraćh. Ratzinger z ro z nyćh 

przyćzyn kilka razy zmieniał uniwersyte-

ty niemiećkie, a włas nie w 1968 roku 

znalazł się w Tybindze, ćzyli w oku ćyklo-

nu lewićowej rewolućji w jej wersji nie-

miećkiej. 

Jak to na niego wpłynęło? 

Jako 41-letni profesor ujrzał i przejrzał. 

Zobaćzył, z e podobnie jak w nazizmie, 

tak i w marksizmie przyćzyną zła jest 

walka z Bogiem. Wszystko, ćo dzieje się 

potem, to skutki. Gdziekolwiek brak jest 

prymatu Boga, zawsze obro ći się prze-

ćiwko ćzłowiekowi. Widać  to dobrze w 

wydanym w 1969 roku „Wprowadzeniu 

w ćhrzes ćijan stwo", ćhyba najwybitniej-

szym dziele, jes li ćhodzi o teologię po 

ostatnim soborze. To wszystko dopro-

wadziło do tego, z e będąć jako papiez  w 

Birkenau, jasno stwierdził, z e w ostatećz-

nym rozraćhunku za antysemityzm od-

powiada antyteizm. 

Ratzinger wiele razy pokazywał, że 

marksizm stał się z biegiem lat na Za-

chodzie czymś w rodzaju religii inte-

lektualistów? 

Z ćałą moćą powtarzał, z e rok 1989 i 

wszystkie aksamitne rewolućje tamte-

go przełomu przyniosły nadzieję, ale 

nie okazały się pełnym zwyćięstwem 

nad totalitarnymi ideologiami. Wska-

zywał, z e juz  przed 1989 rokiem 

marksizm i liberalny kapitalizm mimo 

ro z nić zgadzały się w tym, z e odma-

wiały religii zaro wno prawa, jak i zdol-

nos ći do kształtowania spraw publićz-

nyćh i przyszłos ći ludzi. Dlatego – jego 

zdaniem – marksizm został pokonany 

w przestrzeni ekonomićzno-

polityćznej, ale nie został przezwyćię-

z ony w wymiarze ideowym, moral-

nym, obyćzajowym. Liberalna Europa 

nie rozlićzyła się z fasćynaćji komuni-

zmem, takz e nie z jego najstraszliwszą 

formą – stalinizmem. Widzimy to tak-

z e na polskim przykładzie, gdy przeło-

mowi polityćznemu nie towarzyszyło 

prawdziwe, dućhowe przesilenie. Były 

okrągłe słowa, jak okrągły był tamten 

sto ł. Zabrakło pokuty i nawro ćenia. 

Teologiczna krytyka Okrągłego Sto-

łu? Oczami wyobraźni już widzę te 

pełne wzburzenia komentarze. 

W szerszym konteks ćie zmian oćzeki-

wanyćh w naszej ćzęs ći Europy zasta-

nawiająće jest, jak łatwo ćałe s rodowi-

ska przećhodziły od dogmatyćznego 

marksizmu w ponowoćzesny relaty-

wizm i nihilizm. Warto tymćzasem 

przypomnieć  przestrogę Jezusa z 

Ewangelii wg s w. Mateusza, z e w miej-
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sće jednego wypędzonego niećzystego 

dućha wraća siedem gorszyćh, „gdy znaj-

dą dom wymiećiony i pusty". Kto rezy-

gnuje z nazizmu i marksizmu, ten jeszćze 

nie znalazł nowego fundamentu z yćia. 

Jes li po straszliwyćh ideologiaćh pozosta-

nie bezboz na pustka, mogą nastać  ideo-

logie straszliwsze – „siedmiu innyćh du-

ćho w złos liwszyćh niz  on sam". Wćho-

dzą, mieszkają i jest gorzej, niz  było. Ale 

tak być  nie musi. Po wygnaniu dućha nie-

ćzystego moz na przećiez  do domu za-

prosić  samego Boga, bo On jest, i jest Bo-

giem z nami. 

W ostatnich dwóch latach pontyfika-

tu niemiecki papież mocno krytyko-

wał gender. Do Polski ta dyskusja do-

tarła mocno spóźniona. Dlaczego tak 

wcześnie i zdecydowanie ostrzegał 

przed tą ideologią? 

Odpowiedzią jest fenomenalna mariolo-

gia Benedykta XVI. Praktyćznie ćałej tej 

mariologii uz ywa jako wehikułu do pro-

mowania kobiećos ći. Stawia tezę, z e Ko-

s ćio ł bez pierwiastka maryjnego stanie 

się instytućjonalną atrapą. Włas nie ma-

ryjnos ć  i kobiećos ć , dziewićza i maćie-

rzyn ska, z ywa i sensualna, sprawiają, z e 

Kos ćio ł jest domem, a nie tylko urzędem. 

Gender jako herezja antropologićzna 

uderza w ćzłowieka, przy ćzym najwięk-

szymi jej ofiarami są włas nie kobiety. Ta 

krytyka gender dobrze pokazuje proroć-

kos ć  Josepha Ratzingera. 

W czym jeszcze dostrzega ksiądz 

ten profetyzm? 

On się ujawnił juz  dawno przy kilku 

problemaćh, z kto rymi borykamy się 

dzisiaj. Pamiętam szok, kto rego dozna-

łem jesienią 1988 roku, będąć dokto-

rantem KUL. W Polsće trwały strajki. 

W Lublinie niesamowite nastroje. Czuć  

było podsko rnie, z e komuna rzećzywi-

s ćie moz e upas ć . Tytuł doktora hono-

ris ćausa na KUL odbiera prefekt Kon-

gregaćji Nauki Wiary. Mamy nadzieję, 

z e Ratzinger poprowadzi nas na bary-

kady. Tymćzasem on wygłasza po łgo-

dzinny wykład, w ćałos ći pos więćony... 

in vitro. Podkres lam, 27 lat temu! Cytu-

jąć Goethego, wskazywał na tragedię, 

do kto rej doprowadzi oderwanie sek-

sualnos ći od płodnos ći. 

Zakon ćzył dramatyćznym pytaniem: 

„Czy słyszyćie juz  brzęk tłućzonego 

szkła?". Wo wćzas nie słyszałem. Z e pę-

ka komuna – tak, słyszałem te trzaski. 

Ale probo wki z ludzkimi zarodkami? 

Dzisiaj, zwłaszćza po przyjęćiu przez 

Sejm ustawy o in vitro, moćno dzwoni 

mi w uszaćh o w „brzęk tłućzonego 

szkła". Ratzinger widział 30–40 lat do 

przodu. Jestem przekonany, z e dopiero 

najbliz sza historia jeszćze dobitniej po-

kaz e nam, jak wielkim był i jest proro-

kiem. 

Za niemieckim papieżem pisze 

ksiądz o współczesnym ateizmie, 

który coraz częściej przybiera poli-
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teistyczny charakter, symbolicznie 

stwierdzając, że tęcz na europejskich 

placach Zbawiciela przybywa. 

Wćiska nam się kit, z e krytyka religii i Ko-

s ćioła idzie w stronę raćjonalizmu. Po-

ćzątek tej drogi jest w os wiećeniu pod 

patronatem takićh postaći jak Robespier-

re i Marat, kto rzy w imię braterstwa, soli-

darnos ći i rozumu niećhętnie, ale jednak, 

praćowali niećo gilotynką. Podobnie jak 

Polako w pro bowano ućzyć  raćjonali-

zmu sowiećkimi kolbami. To jedno. A 

drugie, bardzo dzisiejsze, pozornie za-

skakująće: z jednej strony idzie postęp 

tećhnićzny, ćoraz to nowe wynalazki, a 

z drugiej, ćićhutko, na boku, powstaje 

kilkadziesiąt nowyćh kanało w telewi-

zyjnyćh z wro z kami i horoskopami. 

Potęz nie rozwijająćy się biznes. „Kaj 

my som?" – pytamy na S ląsku, przećiez  

tak z le w tej dziedzinie 

jeszćze nie było nawet za 

kro la C wiećzka! Do tego 

jeszćze jakas  joga, naj-

więksi dyrektorzy, me-

nedz erowie, wydawało-

by się – najbardziej raćjo-

nalni z raćjonalnyćh, jez -

dz ą na jakies  terapie z 

ustawien  rodzinnyćh 

metodą Berta Hellingera 

i inne szkolenia z pozy-

tywnego mys lenia. To 

jest ta kraina rozumu? 

To jest kult bałwano w, 

jakiego nie znał Stary Te-

stament. To Baal i Asz-

tarte w nowoćzes niej-

szym wydaniu, wręćz z 

najordynarniejszym na-

wrotem do prostytućji 

sakralnej, amuleto w, 

swaroz yćo w i złotego 

ćielća. 



 

Co po lekturze Benedykta XVI wydaje 

się księdzu największym wyzwaniem 

dla Kościoła w Polsce? 

Moim zdaniem jest nim trudna, ale waz -

na i dećydująća synteza. Mianowićie: z 

jednej strony nie dać  się za z adną ćenę 

demonom nowoćzesnos ći (powtarzam: 

nie nowoćzesnos ći jako takiej, bo ona jest 

moralnie i dućhowo neutralna, ale de-

monićznej nowoćzesnos ći, kto ra ogłasza 

siebie boz kiem detronizująćym Boga), 

zwłaszćza ćenę w konkretnej kwoćie i 

walućie, zepćhnąć  z tradyćyjnego kursu, 

kto ry jest bardzo moćno atakowany. 

Po prostu: zaćhować  kos ćielnos ć  wiary 

katolićkiej i obronić  prymat Boga przed 

ćzłowiekiem i przed wszystkim innym. 

Ta linia musi jednak bieć ro wnoległe z 

nieustanną zdolnos ćią nawraćania się. 

Trzymająć pierwszą linię, moćnej wier-

nos ći, łatwo stać  się twardym i zawzię-

tym, niedostrzegająćym własnego grze-

ćhu i własnej koniećznos ći nawro ćenia. 

Granića między złem i dobrem przebiega 

bowiem przez nasze serća, przez moje 

serće – a nie między ludz mi. Nieustannie 

oddzielać  ziarno od plew. Prowadzi nas 

w tym Słowo Boz e i kształtowane pod 

jego wpływem sumienie. 

Benedykt mówił o relatywizmie mo-

ralnym jako o największym zagroże-

niu. Z czego musimy się jeszcze na-

wracać w naszym polskim życiu ko-

ścielnym? 

(Chwila ćiszy) Sporo dućhowego i mo-

ralnego porządku trzeba zrobić  ws ro d 

nas, księz y. Za Jezusem wzywamy do 

nawro ćenia, ale to wezwanie jest skie-

rowane takz e do nas. Słućhajmy sło w 

niez yćzliwyćh nam, bo ćzasami w nićh 

są ziarna prawdy. W swoim bezpo-

s rednim otoćzeniu tego nie dostrze-

gam, ale nie oszukujmy się: jest pro-

blem z naturalnym, ubogim stylem z y-

ćia. Trzeba z yć  tak jak owće. Kłania się 

tutaj papiez  Franćiszek i trzeba go słu-

ćhać . Za tym idzie potrzeba większego 

doćenienia s wiećkićh i budowania au-

tentyćznej, wymagająćej, ale jednoćze-

s nie serdećznej wspo lnoty. Wsłućhuj-

my się tez  w to, ćo nasi krytyćy prze-

milćzają. Bo oni nas nie będą zaćhęćali 

do odwagi, bezkompromisowos ći i za-

angaz owania polityćznego (uwaga: po-

lityka jako dobro wspo lne, a nie walka 

o władzę!). 

Wydaje mi się, z e brakuje nam odwagi 

w nazywaniu rzećzy po imieniu. Wi-

dzę swoićh kolego w, kto rzy się moćno 

zastanawiają, ćzy na ambonie uz yć  sło-

wa homoseksualista albo ateista. Prze-

ćiez  jak będzie mo wił o potrzebie wy-

rzućania s mieći, płaćeniu podatko w, 

sprzątaniu po psie ćzy niepaleniu w 

pieću plastykowymi butelkami, to nikt 

go nie będzie krytykował. Ale niećh tyl-

ko spro buje powiedzieć , z e katolik po-

winien dawać  publićzne s wiadećtwo 

swojej wiary (np. nie zmieniająć sakra-
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mentalnej z ony na młodszą, bo jest to de-

ćyzja o odćięćiu siebie i partnerki od sa-

kramento w, albo w parlamenćie, pod-

ćzas głosowania nad in vitro) – moz e się 

znalez ć  w poniedziałkowej „Wyborćzej" 

ws ro d napiętnowanyćh. 

Mówi ksiądz o słuchaniu papieża 

Franciszka. Jednocześnie w trzeciej 

części trylogii jasno ksiądz stwierdza, 

że jego metafora Kościoła jako szpita-

la polowego jest niewystarczająca? 

To metafora bardzo piękna, ale niepełna. 

Jest obrazowa, przejmująća i po ćzęs ći 

prawdziwa. Opatrywanie biez ąćyćh, naj-

bardziej paląćyćh ran jest koniećzne. Jed-

nak sprowadzenie funkćji Kos ćioła tylko 

do szpitala polowego to za mało. Kos ćio ł 

musi być  tez  potęz ną staćją epidemiolo-

gićzną i superkliniką, kto ra diagnozuje na 

wiele lat do przodu i daje ludziom szćze-

pionki, a jednoćzes nie potrafi i nie boi się 

przeprowadzać  skomplikowanyćh ope-

raćji. Nie wątpię, z e taki obraz Kos ćioła 

juz  się wyłania, a jeszćze w pełni się wy-

łoni z naućzania Franćiszka. 

Jakie szczepionki proponuje Joseph 

Ratzinger? 

Mo wi wprost: zwyćięstwo z nihilistyćzną 

i ateistyćzną kulturą moz na odnies ć  tylko 

przez ćos  więćej, przez modlitwę, ofiarę, 

zgodę na wspo łćierpienie z Chrystusem i 

s więtos ć . Przy ćzym bardzo jasno pod-

kres la, z e „s więtos ć  nie polega na bićiu 

rekordo w w osiąganiu ćnoty, lećz na ko-

ćhaniu wraz z Jezusem". Jes li ćhodzi o 

modlitwę i egzystenćjalną głębię, wi-

dać , z e jest on spadkobierćą tego, ćo u 

nas niezbyt znane, a jednoćzes nie naj-

lepsze w niemiećkiej religijnos ći i teo-

logii. Jest niesłyćhanie two rćzy, mys l 

jest s wiez a, nigdy nie jest konformi-

styćzna – ani według tego, ćo 

„konserwatywne", ani wobeć tego, ćo 

„postępowe". On nie jest nićzyim za-

kładnikiem – poza Bogiem. Zdaje się, 

z e Benedykt XVI jest tu kontynuato-

rem wielkiej dućhowej drogi misty-

ko w nadren skićh. 

W czym widać tę kontynuację? 

W jego pismaćh bardzo ćzęsto jest mo-

wa o zaz yłos ći z Bogiem. W „S wiatłos ći 

s wiata" mo wi Peterowi Seewaldowi, 

z e w sumie za duz o się nie modli, z e 

ćhćiałby więćej, ale jest z Panem w 

dos ć  zaz yłyćh relaćjaćh. Według Rat-

zingera modlitwa to pewien rodzaj 

przyzwyćzajenia do Boga, pozwalają-

ćego nabrać  zwyćzajo w Boga... S wiet-

ne, prawda? 

Ks. Jerzy Szymik jest profesorem teolo-

gii, poetą. Przez kilkanaście lat był 

związany z KUL, obecnie wykłada na 

Uniwersytecie Śląskim. Autor przeszło 

50 książek, od 1991 roku jest stałym 

współpracownikiem „Gościa Niedziel-

nego" 
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