
Po abdykacji papieża Benedykta XVI na blogu katolickiego publicysty Ben-
jamina Wikera, piszącego dla „National Catholic Register”, pojawił się wpis za-
tytułowany Benedykt XVI doktor Kościoła1. Przywołując historię działalności 
Józefa Ratzingera, Wiker ukazuje, krok po kroku, w jaki sposób Bóg prowadził 
go drogą wierności prawdzie i miłości do Kościoła Chrystusa, drogą, na której 
przedostatnim etapie dane było Benedyktowi XVI nieść brzemię Następcy Piotra. 
Niniejsze przedłożenie stawia sobie za cel wskazać pewne elementy nauczania 
i działalności papieża Benedykta XVI, które w sposób szczególny pozwalają 
nazwać jego pontyfikat znakiem czasu dla ludzkości u progu XXI wieku. W trzech 
punktach, zgodnie z podziałem zarysowanym przez tytuł niniejszej pracy, przy-
patrzymy się najpierw problematyce „poznawania prawdy” we współczesnym 
świecie, następnie zagadnieniu „kochania Prawdy” jako drodze prowadzącej do 
jej poznania, na koniec zaś zobaczymy, w jaki sposób ukochanie Prawdy prowa-
dzi do „kochania w Prawdzie”, czyli do chrześcijańskiego świadectwa życia. Nie 
jest możliwe w tak krótkim przedłożeniu wyczerpująco ująć każde z poruszanych 
tu zagadnień. 

1. POZNAĆ PRAWDĘ

Jeśli konieczne jest rozpoczęcie od kwestii poznania prawdy, to dlatego że 
zrelatywizowanie pojęcia prawdy jest centralnym zabiegiem myśli modernistycz-
nej i postmodernistycznej. Doprowadziło to do sytuacji, w której pytamy się: czy 
istnieje prawda? Jeśli istnieje, to czy jest jedna, czy może jest wiele prawd? Czy 
wobec różnych uwarunkowań historycznych, wobec różnych doświadczeń można 

1 Zob. http://www.ncregister.com/blog/benjamin-wiker/benedict-xvi-doctor-of-the-church (17.09.2013).
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mówić, że każdy ma swoją prawdę? Najkrócej rzecz ujmując, pytamy się: Czy 
istnieje prawda obiektywna? 

Pytania te i wątpliwości mnożą się jeszcze, jeśli uwzględnimy polityczny 
kontekst funkcjonowania prawdy, a ściślej mówiąc „prawdę faktu” i rolę interpre-
tacji w opisie i przekazie zdarzeń. To Fryderyk Nietzsche przypomni, że wszystko 
jest interpretacją2, a nawet samo to zdanie już nią jest, natomiast Hannah Arendt 
wskaże różnicę dzielącą prawdę w sensie powszechnym tego pojęcia od prawdy 
faktu. Nietzsche ukazuje zasadniczą słabość poznania i przekazu informacji, Arendt 
posługuje się odróżnieniem prawdy od prawdy faktu dla wyjaśnienia tego, jak 
polityka używa prawdy. Prawda bowiem dotyczy samego wydarzenia i w przeci-
wieństwie do prawdy faktu nie zależy od świadków i ich świadectw, a wiadomo, 
że świadectwo jest formą interpretacji. W konsekwencji, prawda faktu jest tylko 
interpretacją lub więcej nawet – jedną z możliwych interpretacji3. 

Polityczne uwikłanie prawdy zostaje włączone w cały nurt nieklasycznych jej 
interpretacji i razem z krytyką rozwoju nauki, jako prostego tylko procesu kumu-
lacji wiedzy, krytyką dokonaną przez Tomasza Kuhna4, staje się argumentem bądź 
to za odrzuceniem klasycznej koncepcji prawdy, bądź za jej relatywizacją. Praw-
da nie jest już „adequatio intellectus et rei, ‘skoro prawda jest własnością zdań, 
skoro zdania zależą w swoim istnieniu od słowników, a słowniki stanowią wytwór 
istot ludzkich, to takim samym wytworem są prawdy’”5. Przypomnijmy też, że 
umocnieniem postmodernistycznego zapomnienia pojęcia prawdy jest krytyka 
jakiejkolwiek meta-narracji, traktowanej jako forma dominacji o charakterze 
politycznym i jednocześnie próby panowania. „Wielka opowieść niezależnie od 
sposobu, w jaki dokonuje unifikacji wiedzy, to znaczy niezależnie od tego, czy 
jest opowieścią spekulatywną, czy emancypacyjną, straciła wiarygodność. Ten 
schyłek opowieści można uważać za skutek rozwoju technik i technologii od 
czasu drugiej wojny światowej, rozwoju, który sprawił, że akcent przeniósł się na 
środki działania bardziej niż na cele”6. 

Doszliśmy więc do momentu w historii, kiedy zwątpienie wzięło górę nad 
jakąkolwiek pewnością, płynność i poetyckość nad stabilnością i jasnością prze-
kazu; doszliśmy do chwili, w której ze skrajności oświeceniowego racjonalizmu 
i empiryzmu wpadliśmy w skrajność materialistycznego mistycyzmu i nihilizmu. 
Dla usankcjonowania i usprawiedliwienia tej płynności współczesnego świata, 
a przede wszystkim płynności pojęć, najbardziej skutecznym narzędziem okazu-
je się być teoria relatywizmu. Teoria ta jest także współczesną odpowiedzią na 

2 G. Vattimo, The Age of interpretation, w: S. Zabala (dir.), The future of religion, New York, Columbia 
University Press, 2005, s. 45.

3 H. Arendt, La crise de la culture, Paris 1972, s. 294 [tłum. własne].
4 Zob. T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2009.
5 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 2009, s. 47.
6 J. F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1997, s. 111.
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zachowanie pokojowej koegzystencji wielu grup ludzkich, licznych religii i kultur 
żyjących w bliskości dotychczas nieznanej. 

Pytanie, które musimy w tym miejscu postawić, jest następujące: czy istnieje 
prawda, która nie poddałaby się zrelatywizowaniu? Jaka jest możliwość mówienia 
o jednej prawdzie w zrelatywizowanym świecie? Nie można odpowiedzieć na to 
pytanie, jeśli na początku nie zaznaczymy, że każdego typu relatywizm jest nie 
tylko teorią, ale przede wszystkim metodą, która pozwala na ograniczenie prawdy 
wyłącznie do systemu, w którym ona powstała i funkcjonuje. Z prawdą dzieje się 
dokładnie odwrotnie. Wszystkie przytoczone przez nas przykłady jej definicji 
określają ją w jej istocie. Takie ujęcie rzeczy zamyka drogę do zestawienia praw-
dy-teorii i relatywizmu-metody. Pozostaje poszukanie takiej prawdy, która zamiast 
prawdą-teorią byłaby prawdą-metodą. Znalezienie prawdy-metody pozwoliłoby 
bowiem na zestawienie dwóch metod. 

Poszukiwanie prawdy-metody jest możliwe ze względu na pewien brak w me-
todzie proponowanej przez relatywizm, taki mianowicie, że relatywizm przyzna-
jąc wszystkim istniejącym teoriom równą wartość i tworząc z całej rzeczywistości 
zbiór możliwości, spośród których człowiek wybiera i potwierdza swoją wolność, 
nie daje jednak klucza wyboru. Całe brzemię odpowiedzialności i weryfikacji 
skutków wyborów, których dokonuje jednostka, zostaje złożone na jej ramiona. 
To, co prawdziwe, w relatywizmie nie istnieje. Wszystko jest prawdziwe, a prze-
cież tak w rzeczywistości nie jest. 

Ciekawe, że szukaną przez nas propozycję prawdy-metody można odnaleźć 
w Biblii. Biblijna koncepcja prawdy jest właśnie prawdą-metodą, a nie prawdą-
-teorią i ma ścisły związek z faktem, że Bóg sam jest Prawdą. Wyrażone hebrajskim 
słowem „ʾemet” pojęcie prawdy ma ten sam rdzeń (ʾmn) i w ten sposób bliskość 
znaczeniową z rzeczownikiem „ʾemunah” – wierność, pewność, stabilność7. 
Prawda to nic innego jak powierzenie się temu, od którego tę prawdę otrzymuje-
my. Prawda więc opiera się na zaufaniu temu, który mówi. Więcej jeszcze, praw-
da potwierdza się przez wierność wypowiedzianemu słowu i przez skuteczność 
tego słowa. Prawda już w Starym Testamencie otrzymuje rys osobowy, a Słowo 
Pana jest prawdą dlatego, że sam Bóg, który kieruje je do człowieka, jest Prawdą, 
jest Bogiem wiernym, zachowującym przymierze. 

Prawda jako oparcie się na tym, który ją wypowiada, jest prawdą-metodą, 
pozwalającą wybrać ze zbioru zrelatywizowanych prawd całego kulturowego 
dorobku ludzkości. Tak rozumiana prawda-metoda nie może zostać odrzucona lub 
zdegradowana w zestawieniu z relatywizmem-metodą; wręcz przeciwnie, jest ona 
krokiem naprzód dając kryterium wyboru, a nie tylko dając możliwość wybierania. 

7 Por. J. Guillet, La générosité de Dieu, Paris 1954, s. 29-30.
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2. POKOCHAĆ PRAWDĘ

Po zarysowaniu kontekstu filozoficznego i historycznego, przechodzimy teraz 
do drugiej części, poświęconej ukochaniu Prawdy. Przed chwilą przywołaliśmy 
biblijną koncepcję prawdy jako tę, która może być zrealizowana w świecie plura-
lizmu i relatywizmu. Teraz chcemy pogłębić w kilku słowach jej znaczenie.

Starotestamentalna koncepcja prawdy, w Nowym Testamencie zostaje jeszcze 
pogłębiona, a samo pojęcie prawdy przeniesione na płaszczyznę relacji między-
osobowej. Prawda nie jest już przylgnięciem do teorii za pomocą rozumu, nie jest 
ograniczona do poznania wyłącznie intelektualnego. Prawda jest przylgnięciem 
osoby-człowieka do Osoby Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa, który sam określa 
siebie Prawdą, która przyszła, aby dać świadectwo prawdzie (por. J 8,42; 18,37), 
aby zaprosić człowieka do uczestnictwa w Prawdzie przez miłość. Sam intelekt 
nie wystarczy dla poznania prawdy, konieczne jest wejście w relację osobową, 
czyli zaangażowanie woli, udział miłości. Poszerza to znacznie drogi poznania 
prawdy, do której można dotrzeć nie tylko rozumem, ale także przez dobro i pięk-
no. Kryzys i odejście od Boga mają swoje źródło w rozerwaniu jedności między 
prawdą a osobą. Paul Evdokimov, przywołując Dostojewskiego, nazywa to zja-
wisko „schizmą ontologiczną” i ujmuje następująco: „Nie ulega, dla Dostojew-
skiego, wątpliwości, że pierwotna jedność Prawdy, Dobra i Piękna rozpadła się. 
Zasady gnozeologiczne etyka i estetyka, nie są już zintegrowane w ramach zasa-
dy religijnej (…)”8. 

Warto przypomnieć, że takie podejście, choć, w przeciwieństwie do chrześci-
jańskiego ujęcia, redukujące całkowicie prawdę do sztuki, charakterystyczne jest 
dla myśli Martina Heideggera oraz Hansa Georga Gadamera i zaadoptowane 
zostało przez myśl postmodernistyczną. Odnajdziemy je u Vattima, który przy-
wołując wspomnianych wyżej filozofów napisze: „Celem Gadamera jest przywró-
cenie sztuce roli doświadczenia prawdy, na przekór nowoczesnej, scjentystycznej 
mentalności, która zawęziła prawdę do obszaru matematycznych nauk przyrod-
niczych (…) Aby sztuka odzyskała taką właśnie rolę, należy zastąpić pojęcie 
prawdy jako zgodności predykatu z rzeczą terminem bardziej pojemnym (…) 
doświadczenia pojmowanego jako przeobrażenie, któremu ulega podmiot w chwi-
li, gdy napotyka na coś, co ma dla niego naprawdę znaczenie (…). Kiedy znowu 
Heidegger mówi o dziele sztuki jako o miejscu odkładania się prawdy, wyjaśnia, 
że dzieło jest takim miejscem o tyle, o ile ‘wystawia świat’ i ‘ustawia ziemię’. 
Wystawienie świata oznacza dziejowe otwarcie (…), możemy zatem powiedzieć, 
że dzieło sztuki jest miejscem odkładania się prawdy, gdyż wystawia dziejowe 

8 P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 2009, s. 41.

Ks. Wojciech NiemczeWsKi



265

światy, otwiera albo antycypuje (…) dziejowe możliwości egzystencji, zawsze 
jednak ukazując je w kontekście śmiertelności”9.

Benedykt XVI w reakcji na propozycję współczesnej filozofii uzupełnia kon-
cepcję sztuki jako nośnika piękna i prawdy o apel, żeby nie zamykać prawdy 
w kulturze, ale otworzyć się na to, co kulturę przekracza. Papież potwierdza intu-
icję zawartą już w dziełach Evdokimova, u którego czytamy, że obecność prawdy 
w pięknie, w sztuce i w kulturze otwiera człowieka na liturgiczne i kosmiczne 
przekroczenie świata immanentnego10. W swoim przemówieniu do wspólnoty 
akademickiej Uniwersytetu Najświętszego Serca, w którym Ojciec Święty mówi 
o potrzebie kultury integralnej i otwartej na transcendencję, wylicza on najpierw 
trzy cechy wyróżniające kulturę współczesną: usunięcie religii ze sfery racjonal-
nej i uznanie jej za irracjonalną, utrata sensu rzeczywistości oraz rozkład auten-
tycznego humanizmu11. Te trzy przymioty odpowiadają odrzuceniu prawdy przez 
utratę sensu, dobra przez immanentyzm kultury oraz piękna przez zniekształcenie 
humanizmu. 

Wobec tych negatywnych zjawisk, papież wskazuje na przykłady kultury 
otwartej na miłosne poszukiwanie prawdy, na poznanie prawdy przez miłość 
i piękno. W swoim przemówieniu 5 maja 2011 roku, na koniec koncertu dedyko-
wanemu Ojcu Świętemu przez prezydenta Republiki Włoch, po wysłuchaniu 
Stabat Mater Rossiniego i Credo Vivaldiego, Benedykt XVI stwierdza, że te dwa 
dzieła nie są wyłącznie zapisem muzyki, która porywa i zachwyca ducha ludzkie-
go. Są one przede wszystkim zapisem historii zmagań duchowych obu kompozy-
torów i ich refleksją nad wiarą, świadectwem ich osobistego doświadczenia spo-
tkania z Bogiem12. Słuchając takich dzieł, człowiek pozwala się prowadzić ku 
kontemplacji prawd religijnych, zwłaszcza jeśli słowo niesione przez muzykę jest 
Słowem Bożym. Bardziej dosadnie zostanie to wyrażone przez papieża w jego 
refleksji nad Logosem – Słowem i logosem – pięknem, sztuką. Słowo związane 
jest z prawdą, a sztuka z dobrem i pięknem, z zachwytem i miłością. Pełne rozu-
mienie Logosu odrzuca zredukowanie go wyłącznie do jednego tylko aspektu, 
a zakłada takie właśnie ujęcie, w którym prawda zyskuje rys osobowy. Stwierdzi 
Benedykt XVI: „Teolodzy średniowieczni tłumaczyli słowo ‘logos’ nie tylko jako 
‘verbum’, ale także za pomocą słowa ‘ars’: ‘verbum’ i ‘ars’ są wymienne. Tylko 
w obydwu razem przejawia się, według teologów średniowiecznych, całe znacze-
nie słowa ‘logos’. ‘Logos’ to nie tylko rozum matematyczny: ‘Logos’ ma serce, 

9 Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesności, Kraków 2007, s. 114-116.
10 Por. P. Evdokimov, dz. cyt., s. 66.
11 Por. Benedykt XVI, Przemówienie do profesorów i studentów katolickiego Uniwersytetu Najświętsze-

go Serca, 21.05.2011. 
12 Tenże, Podziękowanie Ojca Świętego na zakończenie koncertu, 5.05.2011.
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‘Logos’ to także miłość. Prawda jest piękna, prawda i piękno idą w parze: piękno 
jest przypieczętowaniem prawdy”13.

Poznanie Prawdy dokonuje się przez osobowe przylgnięcie do niej, przez 
osobową relację, dialog z Prawdą, która się daje człowiekowi. Objawienie się 
Prawdy jest zaproszeniem do wspólnoty miłości przez wiedzę i wiarę. Prawda-dar 
jest nie tylko Prawdą-Osobą Jezusem Chrystusem, ale i Duchem Świętym, Duchem 
Prawdy. Duch ten szanuje wolność człowieka, dlatego też pragnienie poznania 
całej prawdy, do której według obietnicy Chrystusa ma nas doprowadzić Duch 
Święty, trafnie zostaje określone przez ojców soborowych II Soboru Watykańskie-
go mówiących, że „prawda nie inaczej się narzuca jak tylko siłą samej prawdy, 
która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie”14. 

W ten sposób pragnienie poznania Prawdy i konsekwentne realizowanie tego 
pragnienia prowadzi do uczestnictwa w Prawdzie i zjednoczenia z Prawdą, do 
spotkania z Prawdą-Osobą Jezusem Chrystusem, co potwierdza i podsumowuje 
także w następującym stwierdzeniu papież Franciszek: „Bez miłości prawda sta-
je się zimna, bezosobowa, uciążliwa dla życia konkretnej osoby. (…) Kto kocha, 
rozumie, że miłość jest doświadczeniem prawdy, że to ona otwiera nasze oczy, 
byśmy mogli zobaczyć całą rzeczywistość w nowy sposób, w jedności z kochaną 
osobą. W tym sensie św. Grzegorz Wielki napisał, że ‘amor ipse notitia est’ – sama 
miłość jest poznaniem, niesie z sobą nową logikę. (…) Chodzi o relacyjny sposób 
patrzenia na świat, które staje się poznaniem dzielonym z inną osobą (…).  
Te dwoje oczu to rozum wierzący i miłość, które stają się jednym okiem, by do-
chodzić do kontemplacji Boga, gdy intelekt staje się ‘intelektem oświeconej mi-
łości’”15.

3. KOCHAĆ W PRAWDZIE

W ostatnim punkcie naszego przedłożenia przechodzimy od ukochania Praw-
dy do kochania w Prawdzie, inaczej mówiąc od przyjęcia daru Prawdy do życia 
i świadectwa o Prawdzie. Przywołując trzy przykłady zaczerpnięte z pontyfikatu 
Ojca Świętego Benedykta XVI wskażemy te cechy, które mogą uczynić świadec-
two współczesnego chrześcijanina skutecznym: po pierwsze, wyrozumiała łagod-
ność; po drugie, nauczanie całości prawdy; po trzecie wreszcie, potwierdzenie 
przyjęcia Słowa Bożego własnym życiem, szczególnie zaś cierpliwe znoszenie 
przeciwności.
a)  Benedykt XVI był papieżem, który prawdę głosił łagodnie i wyrozumiale. 

Dobrze obrazuje to przykład jego działalności liturgicznej. W roku 2000 uka-

13 Tenże, Przemówienie na zakończenie rekolekcji w Watykanie, 23.02.2013. 
14 Sobór Watykański II, Dignitatis humanae, Watykan 1965, 1.
15 Franciszek, Lumen fidei, Watykan 2013, 27.
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zuje się jego książka Duch liturgii, w której papież tłumaczy pewne błędy 
zaistniałe w czasie przeprowadzania posoborowej reformy liturgicznej, wska-
zuje na nieprawidłowości w realizowaniu dokumentów soboru, zwłaszcza 
Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosacrum Concilium. Ojciec Święty pisze 
o rewolucji, jakiej dokonano na żywej tkance Kościoła w jej najbardziej new-
ralgicznym miejscu. Papież zapisy książki i wskazania soboru proponuje ca-
łemu Kościołowi: ustawia krzyż na środku ołtarza, aby całą liturgię zorientować 
ku Temu, który dla nas umarł i zmartwychwstał16; przywraca znaczenie cho-
rału gregoriańskiego i języka łacińskiego, co wyraźnie nakazuje sobór w nu-
merze 36, 116, a zwłaszcza 54 wspomnianej konstytucji; obala fałszywe 
twierdzenie, jakoby piękno liturgiczne nie miało związku z odnową duszpa-
sterską i duchową całego Kościoła. Łagodność i wyrozumiałość Ojca Święte-
go wyraża się w fakcie, że nie narzucił swojego postępowania jako normy 
prawnej całemu Kościołowi. W wywiadzie Światłość świata proponuje on – ze 
zrozumieniem trudności, jakie może napotkać ta propozycja – reformę reformy 
liturgicznej. Cierpliwie znosi upór co do niewprowadzania papieskich rozwią-
zań w Kościołach partykularnych. Kiedy im się przyjrzeć dokładnie, łagodna 
wyrozumiałość i cierpliwość papieża odpowiada wrażliwości i mentalności 
człowieka współczesnego, przewrażliwionego na punkcie swojej wolności 
i zakompleksionego na punkcie swojego centralnego miejsca pośród całego 
stworzenia. Propozycja Benedykta XVI wyzwala człowieka od zwrócenia się 
ku samemu sobie, od egoistycznego zapatrzenia się ludzkości w ludzkość 
i zaprasza do skierowania się w stronę Stwórcy i Odkupiciela, który jest wa-
runkiem istnienia całej rzeczywistości. 

b)  Benedykt XVI z łagodnością nauczał całości prawdy, nie unikając i nie zaciem-
niając spraw trudnych dla ich ominięcia. Przykładem może tu być delikatność, 
a zarazem jednoznaczność przekazu papieskiego w czasie pielgrzymki do 
Wielkiej Brytanii, która miała miejsce od 16-19 września 2010 roku. Natych-
miast po rozpoczęciu wizyty apostolskiej, francuskie media katolickie zwró-
ciły uwagę, że Benedykt XVI posługuje się historyczną stułą Leona XIII17 i nie 
używa współczesnych stuł pontyfikalnych. Przesłanie takiego postępowania 
było jednoznacznym, a jednocześnie bardzo dyplomatycznym zabiegiem. Otóż 
przypominamy sobie, że Leon XIII właśnie nakazał zbadanie czy anglikanie 
posiadają prawowitą sukcesję apostolską i ogłosił w 1896 bullę Apostolicae 
curae, w której stwierdza jej nieważność. Przy całym otwarciu na dialog, przy 
jasnym pragnieniu jedności, inspirującym wiele spotkań ekumenicznych,  

16 J. Ratzinger (Benedykt XVI), Duch liturgii, Lublin 2012, s. 69-77. Propozycja taka pada na stornie 77, 
gdzie papież pisze wprost o ustawieniu krzyża na środku ołtarza i podważa argumenty przeciwne tej 
decyzji. Warto też wspomnieć, że następca Benedykta XVI, papież Franciszek nie cofnął tej decyzji. 

17 Zob. http://www.riposte-catholique.fr/osservatore-vaticano/actes-du-pape/benoit-xvi-portait-letole-de-
leon-xiii-en-terre-anglicane (23.09.2013)
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Benedykt XVI nie unika całości Prawdy, ale konsekwentnie ją głosi wiedząc, 
że wybranie choćby najpiękniejszej części prawdy i uczynienie z niej całości 
prawdy jest prostą drogą do herezji, w której bierzemy „pars pro toto”. 

c)  Benedykt XVI uczył jak poznawać Prawdę, kochać Prawdę i kochać w Praw-
dzie przede wszystkim przez świadectwo własnego życia, wielkiej pokory 
i skromności. Czyni to łączyć te cechy z odświętnością ceremoniału i codzien-
nego bycia, z radością głoszenia Zmartwychwstałego Chrystusa przez piękno 
szat, celebracji, sprzętów. Papież uczył jak dawać świadectwo, o którym sam 
pisał w encyklice Deus caritas est: „Chrześcijanin wie, kiedy jest czas sposob-
ny do mówienia o Bogu, a kiedy jest słuszne zamilknąć i pozwolić mówić 
jedynie miłości. On wie, że Bóg jest miłością (por. 1 J 4, 8) i staje się obecny 
właśnie wtedy, gdy nie robi się nic innego ponad to, że się kocha. On wie — 
wracając do wcześniejszych pytań — że lekceważenie miłości jest lekceważe-
niem Boga i człowieka, jest pokusą, by nie zważać na Boga. W konsekwencji 
najlepsza obrona Boga i człowieka polega właśnie na miłości”18.
Świadectwo to znalazło swój najlepszy wyraz w cierpliwym znoszeniu ataków, 

które od początku towarzyszyły pontyfikatowi Benedykta XVI. Przywołując wy-
kład w Ratyzbonie, nieustanną konieczność przepraszania za zgorszenie pedofilii, 
odmowę wizyty na uniwersytecie La Sapienzia, wypowiedź dotyczącą środków 
antykoncepcyjnych na pokładzie samolotu lecącego do Afryki, Aldo Marii Valli, 
włoski pisarz, wydał w 2011 roku książkę Ratzinger na celowniku. Wszystkie te 
ataki na papieża autor podsumował następująco: „Ratzinger czyni światu współ-
czesnemu i jego kulturze propozycję, tyleż prostą, co rewolucyjną, sprowadzają-
cą się do jednej recepty: rozszerzyć przestrzeń rozumu! (…) Przeznaczeniem tego 
Papieża jest zatem los wszystkich ojców, którzy wykonują misję ojca. Niepopu-
larność”19. 

Skuteczność przekazu, siła świadectwa o prawdzie zależy od miłości, z jaką 
prawdę się przyjęło, przylgnęło się do niej, ukochało ją i z jaką ją się głosi. Spraw-
dzeniem zaś prawdziwości naszego świadectwa jest zdolność do wierności pośród 
przeciwności. Benedykt XVI w tym, co przekazywał był nie tylko nauczycielem, 
ale przede wszystkim świadkiem. Wiedział on bowiem dobrze, że „świat nie słu-
cha dzisiaj nauczycieli, lecz właśnie świadków, a nauczycieli o tyle o ile są świad-
kami”20.

W obliczu abdykacji papieża Benedykta XVI, niniejszy artykuł ma na celu 
wskazanie tych cech jego pontyfikatu, które są dla nas znakiem czasu i programem 
do realizacji oraz wyrażenie wdzięczności Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za 
dar jego odważnej i szczodrej współpracy z wolą Bożą jako współpracownik 
Prawdy. Dla podsumowania przedstawionej tu refleksji dotyczącej prawdy i mi-

18 Benedykt XVI, Deus caritas est, Watykan 2005, 31.
19 A. M. Valli, Ratzinger na celowniku, Kraków 2011, s. 31, 192.
20 Paweł VI, Evangelium nuntiandi, Watykan 1975, 41.
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łości warto przywołać słowa, które sam bp Joseph Ratzinger wypowiedział po 
Mszy Świętej swoich święceń biskupich. „Biskup nie działa w swoim imieniu, 
lecz jest powiernikiem kogoś innego – Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła”. Brat 
papieża, Georg Ratzinger skomentował te słowa dodając: „Na swoim herbie wy-
pisał słowa WSPÓŁPRACOWNICY PRAWDY, to właśnie prawda była bowiem 
tym, czego przez całe życie szukał i co odnalazł w osobie Chrystusa. (…) Utrzy-
mywanie spokoju nie jest podstawowym zadaniem biskupa, a Kościołowi – o czym 
był przekonany nowy hierarcha – nie wolno sprzymierzać się z duchem czasu”21.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest pojęciu prawdy – jego funkcjonowaniu 
w zrelatywizowanym świecie postmodernizmu. Relatywizm jest jedną z najbar-
dziej fundamentalnych teorii, na których wznosi się gmach filozofii postmoderni-
stycznej. Doprowadza on do postawienia pytań o istotę prawdy – samą możliwość 
istnienia jednej, uniwersalnej prawdy. Problem ten zaznaczony został w pierwszej 
części naszej pracy – pozwala na ukazanie, w części kolejnej, osobowego charak-
teru prawdy. Nie można bowiem ograniczyć prawdy do sfery wyłącznie intelek-
tualnej, Prawda jest Osobą – aby Ją poznać konieczna jest również miłość. Stwier-
dzenie, że Druga Osoba Trójcy, Prawda-Logos jest miłością – daje możliwość 
uczestniczenia w swoim Bóstwie każdemu człowiekowi, prowadzi do trzeciej 
części artykułu, w której podjęte zostało ujawnienie się Prawdy w świadectwie 
tych, którzy Ją poznają. Na świadectwo to – czerpane z przykładu – nauczania 
Benedykta XVI  – składają się trzy elementy: wyrozumiała łagodność, nauczanie 
integralne prawdy oraz cierpliwe znoszenie przeciwności. 

Słowa kluczowe: relatywizm, prawda, miłość, Słowo

Summary
The Truth among Truths. 

The Dialogue of Pope Benedict XVI with the Modern Thought

One of the crucial ideas introduced to the philosophy by the modern and post-
modern thought is the relativity of the concept of truth. This has led to a situation 
when we ask: Is there any truth? If there is a truth, is it one or are there many? 
This paper’s aim is to identify the elements of the teaching of Pope Benedict XVI 
which show the definition of truth and the relation between the truth and love. At 
the beginning, we analyse how to „know the truth”. This allows us to reveal how 
to „love the truth” and bring us further to the inquiry about the problem of being 
a witness of Christ. This is about loving one another in the Truth, that is Jesus 
Christ. By placing the biblical concept of the truth as the point of reference of the 
article we are able to describe the relations between the classical definition and 
the idea of truth proposed by the pluralism and the relativism. Such an approach 
allows to indicate three examples taken from the teachings of Benedict XVI that 
seem important to the contemporary Christians: the compassionate gentleness, 
teaching the whole truth and living according to the Word of God, especially during 
an adversity. 

Keywords: relativism, truth, love, Word
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