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“Wspó pracownik prawdy” to motto, jakie obra  sobie Joseph 
Ratzinger b c biskupem Monachium. Zanim wi c zosta  powo any 
na Stolic  Apostolsk  jako Benedykt XVI, czu  si  ju  niejako 
powo any do poszukiwania i wdra ania prawdy w ludzkie ycie. S  
prawdzie równie  wtedy, gdy zabiera  g os na tematy natury 
filozoficzno-spo ecznej, w tym—na tematy dotycz ce kultury. 

Diagnozuj c stan wspó czesnej kultury Starego Kontynentu, Jo-
seph Ratzinger wskaza , e Europejczycy nie maj  jednej kultury, lecz 
dwie. Obie pretenduj  do miana europejskich i obie znajduj  si  
w stanie kryzysu. Pierwsz  z nich jest kultura chrze cija ska, która da a 
pocz tek Europie. Drug  jest kultura o wieceniowa, oparta na nauko-
wym racjonalizmie.1 Analizuj c my l Ratzingera, b dziemy starali si  
dotrze  do wskazanych przez niego przyczyn tego kulturowego kryzy-
su, jego konsekwencji oraz sposobów za egnania.  

                                                
1 J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur (Cz stochowa 2005), 45–46. Por. 
W.  Irek,  “Europa,  w  której  jeste my  i  ku  której  zmierzamy:  Benedykta  XVI  my l  
o Europie,” Studia Salvatoriana Polonica 1 (2007): 39–59. . Kleska, “Kryzys kultury 
europejskiej w teologii i filozofii kultury Josepha Ratzingera,” Forum Filozoficzne 5 
(2010): 141–151. 
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Poj cie kultury 

Kultura, zdaniem Ratzingera, “jest wyros  w procesie rozwoju 
historycznego wspólnotow  form  wyrazu wyników poznania i warto-
ci, które kszta tuj ycie okre lonej wspólnoty.” Jest te  “prób  rozu-

mienia wiata oraz istnienia cz owieka w wiecie, ale prób  o charakte-
rze bynajmniej nie czysto teoretycznym, lecz inspirowan  
fundamentalnym zainteresowaniem nasz  egzystencj .”2 

Historycznie termin kultura wywodzi si  z j zyka aci skiego. 
Pierwotnie oznacza  on upraw  ziemi. W I wieku przed Chr., za spraw  
Cycerona, zosta  on u yty jako metafora dla okre lenia uprawy 
i uszlachetnienia duchowego ycia cz owieka, g ównie przez filozofi . 
W j zyku greckim odpowiednikiem kultury by a paideia, która ozna-
cza a ca ciowy, racjonalny rozwój cz owieka w jego yciu indywidu-
alnym i spo ecznym.3 Tradycja rzymska wypracowa a poj cie humani-
tas, które wyra o idea  cz owiecze stwa, zawieraj cy najlepsze ludz-
kie cechy.4 Staro ytne rozumienie s owa kultura od o w renesansie, 
kiedy to u ywano go dla oznaczenia umys owej i duchowej doskona o-
ci cz owieka. Wiek XVII okre li  kultur  jako “wykwit indywidualne-

go i spo ecznego ycia prawdziwie ludzkiego.”5 W czasach O wiecenia 
wesz o w u ycie nowe poj cie—cywilizacja, które oznacza o ogólny 
post p ludzko ci. W XIX wieku terminy cywilizacja i kultura sta y si  
synonimami oznaczaj cymi ca y, materialno-duchowy dorobek cz o-
wieka, jaki zosta  wytworzony w ci gu dziejów i który by  przekazy-
wany z pokolenia na pokolenie.6  

W dziejach filozofii mo na wyró ni  dwie g ówne koncepcje 
kultury. Jedn  z nich wypracowa a filozofia klasyczna, drug —
                                                
2 J. Ratzinger, Wiara—prawda—tolerancja. Chrze cija stwo a religie wiata (Kielce 
2005), 50. 
3 M. A. Kr piec, “Kultura,” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VI (Lublin 2005), 
132. 
4 P. Jaroszy ski, “Kultura,” w: Encyklopedia Bia ych Plam, t. X (Radom 2003), 276. 
5 M. A. Kr piec, U podstaw rozumienia kultury (Lublin 1991), 8. 
6 J. Mazur, “Cywilizacja,” w: Encyklopedia Bia ych Plam, t. IV (Radom 2000), 163. 
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filozofia nowo ytna. ród em drugiej by a my l Kanta, który oddzieli  
dziedzin  bytu od dziedziny warto ci.7 Neokanty ci zdali sobie spraw , 
e nauki szczegó owe nie s  w stanie wyja ni  wszystkich zagadnie  

nurtuj cych cz owieka. Filozofia Kanta, ich zdaniem, dawa a mo li-
wo  utworzenia nauk nie-matematycznych, mi dzy innymi nauki 
o kulturze jako nauki o warto ciach.8 

Klasyczne rozumienie kultury znajduje swoje ród o w my li 
Arystotelesa. Jego zdaniem, cz owiek w akcie poznania przyswaja so-
bie otaczaj  rzeczywisto , wdra aj c rz dz ce ni  zasady na w asne 
akty decyzyjne i na swoje wytwory.9 W konsekwencji Stagiryta wyró -
ni  trzy aspekty poznania: teoretyczny, praktyczny i wytwórczy, które 
daj  podstaw  podzia u kultury na trzy dziedziny: nauk , moralno  
i sztuk . Wspó cze ni przedstawiciele klasycznego poj cia kultury uzu-
pe niaj  nauk  Arystotelesa, wskazuj c na religi  jako czwart  dziedzi-

 kulturow , która przenika wszystkie obszary ludzkiej aktywno ci. 
Kultura obejmuje wi c nauk —której naczelnym kryterium poznania 
jest prawda, moralno —której celem jest dobro, sztuk —która obej-
muje wytwory artystyczno-techniczne, maj c za kryterium pi kno b  

yteczno , oraz religi —która stanowi zwornik ca ej kultury, kieruj c 
 ku wi to ci.10 

Klasyczna kultura europejska 

Europa, jak pisze J. Ratzinger, jest poj ciem kulturowym i histo-
rycznym,11 które kszta towa o si  w wielowiekowym procesie, a jej 
korzeni nale y szuka  w trzech formacjach historycznych. S  to: grecka 
my l filozoficzna, rzymska koncepcja prawa oraz chrze cija ska wizja 

                                                
7 Kr piec, U podstaw rozumienia kultury, 10. 
8 Jaroszy ski, “Kultura,” 278. Zob. W. D ubacz, O kultur  filozofii (Lublin 1994), 108: 
“[W]arto ci pojmowane s  cz sto jako korelaty ludzkich potrzeb (dok adniej: przed-
mioty aktów woli i uczu ), oderwane jednak od bytu.” 
9 Kr piec, “Kultura,” 136. 
10 Ibid., 137–138. 
11 J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzi  i jutro (Kielce 2005), 9. 
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cz owieka. Synteza tych cz ci sk adowych utworzy a now  jako , 
któr  nazwano cywilizacj aci sk  lub kultur  europejsk .12 Miejscem 
narodzin i wyst powania nowej kultury-cywilizacji sta  si  obszar ba-
senu ródziemnomorskiego.  

Najstarszym ród em kultury europejskiej jest klasyczna kultura 
staro ytnej Grecji. Z niej pochodz  idea y, które wyznaczy y odr bno  
kultury europejskiej od pozosta ych kultur, a s  nimi: “nauka i filozofia, 
literatura i sztuka, my l polityczna i koncepcja prawa, i wolne politycz-
ne instytucje.”13 

wiadomo  w asnej kultury sprawi a, e spo eczno  grecka by-
a pa stwem zorganizowanym wokó  jednostki i jej podstawowych 

praw, przys uguj cych jej z racji bycia obywatelem.14 O wielko ci Gre-
ków nie stanowi y bogactwa materialne, lecz uniwersalna i skoncen-
trowana na rozumie kultura. Umys owy rozwój obywatela staro ytnej 
Grecji gwarantowa y szko y, w których nauczano przede wszystkim 
filozofii i retoryki.15 Ogromnym sukcesem pierwszych filozofów by o 
zerwanie z mitologi  i zwrócenie si  w stron  wyja nie  rozumowych, 
opartych na naturalnym do wiadczeniu. Tym samym dostrze ono istot  
cz owieka, który od tej pory postrzegany by  jako kto  wyj tkowy, bo 
rozumny.16 Ten bezprecedensowy moment w dziejach ludzko ci zapo-
cz tkowa  rozwój wiedzy racjonalnej.17 

Osi gni cia greckiego intelektu zosta y dope nione w sposób 
istotny przez kultur  rzymsk , która cechowa a si  zw aszcza wybitn  
organizacj  pa stwow  i wysok  sztuk  militarn .18 Rzymianie podbi-

                                                
12 H. Kiere , Cz owiek i cywilizacja (Lublin 2007), 149. O. Szczypi ski, “Chrze cija -
stwo jako ród o kultury europejskiej w my li Josepha Ratzingera,” w: Cz owiek z per-
spektywy religii, rodziny i szko y, red. H. Czakowska, M. Kuci ski (Bydgoszcz 2013), 
101–119. 
13 Ch. Dawson, Tworzenie si  Europy (Warszawa 1961), 26. 
14 P. Jaroszy ski, Spór o Europ . Zderzenia cywilizacji (Lublin 2015), 18–19. 
15 Ibid., 22–23. 
16 Kiere , Cz owiek i cywilizacja, 154. 
17 D ubacz, O kultur  filozofii, 69. 
18 Dawson, Tworzenie si  Europy, 27–28. 
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jaj c kolejne narody tworzyli prawa, które w ró norodno ci kultur za-
pewnia y pokój i bezpiecze stwo. Przyk adem róde  rzymskiej my li 
prawniczej  mo e by  prawo XII  tablic  z  ok.  450 r.  przed Chr.,  zwane 
prawem narodów, wiadcz ce o inspiracjach prawnych pochodz cych 
z prawa naturalnego, którego rozkwit nast pi  pod wp ywem filozofii 
stoickiej. Do rozwoju prawa rzymskiego przyczynili si  wielcy teorety-
cy prawa, tacy jak Gaius, Ulpian, czy cesarz Justynian.19 Idea y kultury 
rzymskiej i greckiej wzajemnie si  przenika y, tworz c kosmopolitycz-

20 cywilizacj , w której pojawi a si  religia chrze cija ska. 
Chrze cija stwo jest religi  opart  na Objawieniu, opisanym na 

kartach Pisma wi tego Starego i Nowego Testamentu. Kulminacj  
Objawienia jest, wed ug chrze cijan, misja Jezusa Chrystusa, który 
swoim yciem, mierci  i zmartwychwstaniem spe ni  odwieczny Bo y 
plan zbawienia cz owieka.21 

Chrze cija stwo, jak podkre la Ratzinger, jest te  religi  Logosu, 
Boskiego rozumu. Oznacza to, e wiat pochodzi od Boga, który ro-
zumnie nada  mu swoje prawa i wyznaczy  cele. Racjonalno  stworze-
nia jest niew tpliwie ród em inspiracji dla kultury klasycznej, otwartej 
na wszystko, co prawdziwie racjonalne. Bez Boga jako rozumnej przy-
czyny cz owieka i wiata, rozum ludzki mo e by  najwy ej “produktem 
ubocznym,” a w kontek cie skrajnego ewolucjonizmu—mo e by  na-
wet uznany za zjawisko szkodliwe i niepo dane.22 

Kultura o wieceniowa 

Wspó czesne czasy, jak twierdzi Ratzinger, znajduj  si  pod 
przemo nym wp ywem “radykalnej kultury o wieceniowej,” której 
korzenie si gaj  epoki odrodzenia. Kultura o wieceniowa uznaje siebie 
                                                
19 P. Jaroszy ski, “Prawo naturalne,” w: Encyklopedia Bia ych Plam,  t.  XV  (Radom  
2005), 51. 
20 Kosmopolityczny w znaczeniu etymologicznym: kosmos – ad, porz dek, organizacja; 
polis – miasto, pa stwo. 
21 M. A. Kr piec, Cz owiek w kulturze (Lublin 1999), 122. 
22 Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, 67–68. 
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za podstaw  europejsko ci; inne za  kultury mog  z ni  wspó istnie  
pod warunkiem podporz dkowania si  jej i uszanowania jej zasad.23 

Taka odmiana kulturowa, zdaniem Ratzingera, mog a zaistnie  
tylko w onie kultury europejskiej. Odrodzeniowe pr dy heterodoksyj-
ne, które pojawi y si  jeszcze w redniowieczu, czerpa y inspiracje 
z kultury antycznej. My l scholastyczn  przenika y pogl dy humani-
styczne, bazuj ce na stoicyzmie i opieraj ce si  na naturalnym 
poznaniu. Zak ada y one, e wiat jest zbudowany rozumnie, e ca y, 
wraz z cz owiekiem, tej rozumno ci podlega, e cz owiek jest w stanie 
pozna  wszystko swoim intelektem, i e dla wszystkich istot 
rozumnych istnieje jedna powszechna prawda. To sprawia o, e ju  nie 
potrzebowano ani Objawienia, ani mistycyzmu, ani tradycji.24 Dosz o 
do rozdzielenia prawdy religijnej (dost pnej wierze) i prawdy naukowej 
(dost pnej rozumowi).  

Za prekursora tego rozdzia u uwa a si  Galileusza, który wysu-
 dwie tezy: tez  zbie no ci i tez  rozgraniczenia powy szych prawd. 

Teza pierwsza traktowa a prawdy nauki i prawdy wiary (religii) jako 
prawdziwe i ze sob  zgodne lub pozostaj ce w harmonii. Natomiast 
w tezie drugiej, to nauka stanowi a wiedz  autentyczn , podczas gdy 
wiara zosta a sprowadzona do poziomu opinii. Przyj cie tezy zbie no-
ci pozwala o cz owiekowi poznawa wiat i jego sens w sposób inte-

gralny. Uznanie drugiej tezy skutkowa o oddzieleniem dziedziny wiary 
od dziedziny nauki. W konsekwencji, wiedz  naukow  zacz to potrak-
towa  jako obiektywn  i powszechn , natomiast religi  jako element 
ycia prywatnego i subiektywnego.25 W dysputach filozoficznych po-

jawi y si  tendencje nominalistyczne podwa aj ce uniwersalne w ci-

                                                
23 Ibid., 46, 51. 
24 M. Ciszewski, “Renesansu filozofia,” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VIII 
(Lublin 2007), 749. 
25 M. Pera, “Wprowadzenie,” w: Europa Benedykta w kryzysie kultur (Cz stochowa 
2005), 24–25. 
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wo ci bytów, co by o kolejn  przyczyn  rozej cia si  religii i humani-
styki.26 

Religia chrze cija ska, zauwa a Ratzinger, nigdy nie d a do 
tego, by stanowi  o organizacji pa stwa i odgórnie narzuca  wiar . 
Wr cz przeciwnie, zawsze domaga a si  wolno ci religijnej. To niedo-
warto ciowanie, czy wr cz odrzucenie filozofii, która od zawsze by a 
narz dziem racjonalnego poszukiwania, sprawi o, e w dziejach kultury 
europejskiej nasta  czas, kiedy chrze cija stwo—niezgodnie ze sw  
natur —sta o si  “tradycj  i religi  pa stwa.” O wiecenie, pisze Rat-
zinger, przys o si  tym, e “ponownie zaproponowa o te fundamen-
talne warto ci chrze cija stwa i odda o w ciwy g os intelektowi.”27 
To, co do tej pory wypracowa a klasyczna kultura europejska, przej o 

wiecenie. Odrzuci o ono jednak metafizyk  i zredukowa o wiedz  do 
tego, co jest poznawalne zmys owo (wra enia), uznaj c to za prawdzi-
wy byt. Odrzuci o ono t  dziedzin  poznania, na któr  sk ada si  do-
wiadczenie moralne i religijne. Nowa, o wieceniowa kultura europej-

ska zosta a pozbawiona podstaw, na których zbudowana by a chrze ci-
ja ska kultura europejska. W czystoracjonalistycznym rozumieniu 
kultury  nie  by o  ju  miejsca  na  takie  poj cia,  jak  dobro  i  z o,  prawda  
i pi kno, nie by o ju  miejsca na poj cie Boga.28 Podczas gdy filozofia 
redniowieczna g ówny nacisk poznawczy k ad a na sprawy wieczne, 

filozofia nowo ytna zwróca a si  ku naturze, uwa aj c, e to ona i tylko 
ona powinna stanowi  przedmiot filozofowania.29  

wiecenie to czas intensywnego rozwoju naukowego racjonali-
zmu. Na piedestale pojawi  si  rozum (odci ty od do wiadczenia), któ-
ry podda  krytyce dotychczasowe pogl dy i instytucje wierz c, e jest 

                                                
26 Kr piec, Cz owiek w kulturze, 129. 
27 Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, 65. 
28 W. D ubacz, “Filozoficzne podstawy nadziei,” w: Czytaj c „Przekroczy  próg na-
dziei”, red. Z. J. Zdybicka (Lublin 1995), 254. 
29 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II (Warszawa 1999), 5. 
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w stanie “dokona  racjonalnej rekonstrukcji pa stwa, spo ecze stwa, 
gospodarki, prawa, religii, moralno ci i wychowania.”30  

Nast pi  kryzys aksjologiczny, wynikiem którego by o zerwanie 
z warto ciami kultury chrze cija skiej. Rozum kontemplacyjny, który 
do tej pory bada  zastan  rzeczywisto , uporz dkowan  przez Boga-
Stwórc , ust pi  miejsca rozumowi dyskursywnemu, który byt zredu-
kowa  do przedstawie wiadomo ci poznaj cej i stawiane przez siebie 
problemy wiata przyrody i wiata polityczno-spo ecznego t umaczy 
apriorycznie.31 My l pokartezja ska wprowadzi a dualistyczne rozu-
mienie rzeczywisto ci, rozdzielaj c ducha od materii. Nauka, bior c 
pod uwag  to, co jest do wiadczalne i mierzalne, przesta a zajmowa  
si  cz owiekiem, ca ciowo redukuj c go do materii. Humanistyka 
zosta a podporz dkowana technice, której celem sta o si  doskonalenie 
narz dzi dla skutecznego dzia ania cz owieka.32  

Na gruncie politycznym O wiecenie utworzy o, na drodze krwa-
wej Rewolucji Francuskiej, pierwsze pa stwo wieckie. Bóg przesta  
odgrywa  rol  formuj ycie spo eczne i pa stwowe. Jego “funkcj ” 
przej  rozum i wola obywateli, a religi  i wiar  zepchni to do sfery 
uczu .33  

Ostatnie dwa stulecia czasów nowo ytnych to czasy miotania si  
mi dzy dwoma idealistycznymi nurtami filozoficznymi: racjonalizmem 
i irracjonalizmem.34 Dla pierwszego z nich prawdziwym ród em wie-
dzy jest rozum, zwrócony ku sobie, w swoim poznaniu niezale ny od 
innych róde  wiedzy.35 Natomiast irracjonalizm odrzuca rozum, uwa-
aj c, e ród em prawdziwej wiedzy s  zmys y (sensualizm), wola 

(woluntaryzm), uczucia (emotywizm), pozaracjonalna intuicja (intu-
                                                
30 H. Jakuszko, “O wieceniowa filozofia,” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, 
t. VII (Lublin 2006), 906. 
31 Ibid., 914. 
32 Kr piec, Cz owiek w kulturze, 131. 
33 Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzi  i jutro, 18–19. 
34 J. Ratzinger, Czas przemian w Europie. Miejsce Ko cio a i wiata (Kraków 2005), 
96. 
35 Kiere , Cz owiek i cywilizacja, 84. 
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icjonizm), b  te  “ lepy” akt wiary (fideizm).36 Filozofia idealistycz-
na w swej krytyce poznania odrywa si  od rzeczywisto ci (nie wyja nia 
wiata) i projektuje wizj wiata (tworzy jego obraz). 

W my l za  filozofii nowo ytnej, liczne spo ecze stwa by y 
poddawane konsekwentnej przebudowie w nadziei na lepsz  przy-
sz . Fundamentem tej przebudowy niemal zawsze by  utopizm, któ-
ry od Rewolucji Francuskiej sta  si  nieod cznym elementem nowo-
ytnych ideologii politycznych: komunizmu, faszyzmu, nazizmu, libe-

ralizmu, anarchizmu.37 
Ratzinger w szczególny sposób analizuje przypadek komunizmu. 

System komunistyczny, jego zdaniem, by  totalitaryzmem, którego 
podstaw  by a materialistyczna i ateistyczna filozofia. Komunistyczny 
totalitaryzm ca kowicie zerwa  z warto ciami, które ukszta towa y Eu-
rop , by wszystko podporz dkowa  swoi cie rozumianemu post powi, 
w którym liczy  si  nie cz owiek, ale przysz . By  to system, który 
upad , mi dzy innymi, z powodu swojej pogardy dla cz owieka. Pozo-
stawi  jednak po sobie duchowe spustoszenie, polegaj ce na zaniku 
poczucia nienaruszalnych zasad.38  

Kultura o wieceniowa, ze swej istoty laicka, dosz a w dzisiej-
szych  czasach  do  pe nej  wiadomo  siebie,  uwa aj c  si  za  twór  do-
skona y. wiadczy o tym chocia by jej przekonanie o tym, e to sa-
mo  Europy jest wy cznie wynikiem uznania o wieceniowych norm 
i warto ci, a ka de pa stwo, które wdro y te o wieceniowe normy 
i warto ci, stanie si  cz onkiem kultury europejskiej.39 

Joseph Ratzinger stawia pytanie: “czy ta o wieceniowo- wiecka 
kultura jest naprawd  kultur , któr  mo na uzna  za powszechn , 
wspóln  wszystkim ludziom, kultur , która by aby wsz dzie dost pna, 
nawet dla historycznie i kulturowo zró nicowanego humusu?  .  .  .  czy  
                                                
36 W. D ubacz, “Fideizm, racjonalizm i bezkrytyczny pluralizm,” w: Rozum otwarty na 
wiar , red. A. Maryniarczyk (Lublin 2000), 203–211. 
37 Kiere , Cz owiek i cywilizacja, 132, 172–173. 
38 Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzi  i jutro, 27. 
39 Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, 51–54. 
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naprawd  jest spe niona i kompletna w samej sobie na tyle, e nie po-
trzebuje ju adnych korzeni poza sob ?”40 Odpowiadaj c, Ratzinger 
nie neguje pozytywnych osi gni  o wieceniowej kultury, uwidocznio-
nych w kanonie tzw. podstawowych warto ci. Chodzi mu np. o posza-
nowanie wolno ci religijnej, podstawowych praw cz owieka, czy te  
rozdzia u i kontroli w adzy. Filozofia jednak, na której opar o si  

wiecenie, jest antymetafizyczna i nie ma w niej miejsca na Boga, 
który stanowi autorytet moralny, tak dla jednostki, jak i dla ca ego spo-
ecze stwa. O wieceniowy racjonalizm, jak pisze Ratzinger, rozwin  

kultur , która “w nieznany dot d dla ludzko ci sposób wyklucza Boga 
z publicznej wiadomo ci, zarówno neguj c Go zupe nie jak te  uzna-

c Jego istnienie za niemo liwe do udowodnienia, niepewne, a wi c 
nale ce do zakresu subiektywnych wyborów, zatem jako ma o wa ne 
dla publicznego ycia.”41 Poczucie samowystarczalno ci cz owieka 
i wiata, oraz wiadomo  z a istniej cego w yciu ludzkim, os abi o 
wiar  w Boga czy wr cz doprowadzi o do Jego negacji, i rozwin o 
ateizm do rozmiarów dot d niespotykanych.42 Ostateczna prawda sta a 
si  dla cz owieka niedost pna przez to, e on sam zablokowa  jej dost p 
swoim egoizmem i pych . Poznanie prawdy ostatecznej i liczenie si  
z ni  stawia wymagania, a te s  niewygodne dla jego wolno ci. O wie-
cenie, odchodz c od prawdy ostatecznej, opar o si  na relatywizmie, 
który g osi, e prawda jest zmienna, e jest stopniowalna i zale na od 
tego, kto j  g osi. Kultura o wieceniowa obejmuje wi c zarówno scep-
tycyzm, w tpi cy w poznawalno  prawdy ostatecznej, jak i agnosty-
cyzm, wed ug którego problem prawdy ostatecznej nie jest mo liwy do 
rozstrzygni cia.43 

                                                
40 Ibid., 55. 
41 Ibid., 116–117. 
42 Z. J. Zdybicka, “Bóg,” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. I (Lublin 2000), 
658. 
43 H. Kiere , “Relatywizm,” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VIII (Lublin 
2007), 716. Por. J. Ratzinger, “Ku dojrza ci wiary w Chrystusa,” L’Osservatore 
Romano 6 (2005): 30. 
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wiecenie, chc c wznie  si  ponad podzia y wyznaniowe czy 
filozoficzne, d o do stworzenia systemu norm moralnych, obowi -
zuj cych wszystkich ludzi. Mia y to by  zasady, które mog yby mie  
zastosowanie nawet wtedy, gdyby Bóg nie istnia . W XVIII w. taki 
kierunek my lenia i dzia ania móg  wydawa  si  s uszny, gdy  spo e-
cze stwa by y jeszcze nasycone warto ciami chrze cija skimi.44 Dzi-
siaj nie ma w tpliwo ci, e moralno  chrze cija ska jest na uboczu 
i nie jest brana pod uwag  w ustawodawstwie pa stwowym. Dominuje 
zasada, e techniczne mo liwo ci cz owieka stanowi  o jego dzia a-
niach i wyznaczaj  mu granice. Skoro wiedza zosta a wyj ta spod kon-
troli moralno ci, zatem w imi  wolno ci podejmuje si  dzia , które 
nie zwracaj  uwagi na godno  cz owieka (klonowanie ludzi, produkcja 
bomb atomowych, terroryzm). Niektórzy przedstawiciele kultury 

wieceniowej g osz , e cz owiek nie ró ni si  niczym od pozosta ych 
istot yj cych na Ziemi i powinien by  traktowany na równi z nimi.45 
Dla nich, jak pisze Ratzinger, now  miar  moralno ci jest to, co przy-
czynia si  do budowania nowego, szcz liwego spo ecze stwa, za  z e 
jest to, co stoi temu na przeszkodzie.46  

Najwa niejszym prawem, które jest podstaw  kultury o wiece-
niowej, jest prawo do wolno ci. Jest to prawo wa ne równie  dla chrze-
cijan, jednak w wydaniu o wieceniowym posiada ono charakter ide-

ologiczny, co skutkuje zaprzeczeniem ludzkiej wolno ci. Przyk adem 
mo e tu by  ideologiczna walka z dyskryminacj , która prowadzi do 
paradoksu, polegaj cego na tym, e w imi  niedyskryminacji ograni-
czana jest wolno  s owa i wolno  religijna.47 Podobnie ma si  sprawa 
z norm  dzia ania wynikaj  z idei post pu; post pu, który jest rozu-
miany wy cznie w uzgodnieniu z dialektyk  Marksa i teori  ewolucji 
jako materialistyczny i deterministyczny. To prawda, mówi Ratzinger, 

                                                
44 Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, 68–69. 
45 Ibid., 60–61. 
46 Ratzinger, Czas przemian w Europie, 18. 
47 Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, 51–52. 
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e post p dotyczy stosunku cz owieka do wiata materialnego, jednak 
wbrew temu, co twierdzi marksizm i liberalizm, post p sam z siebie nie 
rodzi nowego cz owieka ani nowego spo ecze stwa . . . Bycie cz owie-
kiem rozpoczyna si  ci gle na nowo w ka dym ludzkim jestestwie.”48 

Przedmiotowe traktowanie cz owieka jest z em, uderza bowiem 
w ludzk  godno —niezbywaln , wpisan  w ludzk  bytowo . Chrze-
cija stwo g osi, e ród em godno ci cz owieka jest fakt stworzenia go 

na obraz Boga-Stwórcy. Ostatecznym wi c gwarantem ludzkiej godno-
ci  jest  Bóg.49 Poszanowanie ludzkiej godno ci w yciu spo ecznym 

sprawia, e cz owiek staje si  celem, realnym motywem ludzkich dzia-
, które s  rozumne i wolne. Zapoznanie ludzkiej godno ci powoduje, 

e cz owiek staje si rodkiem do celu, co prowadzi do jego alienacji.50 

Jakie panaceum na kryzys “stanu ducha”? 

Kultura, która narodzi a si  w Europie przed dwoma tysi cami 
lat, jest, zdaniem Ratzingera, w stanie krytycznym, zbli onym do tego, 
w jakim znalaz o si  Imperium Rzymskie w ostatniej fazie swego 
istnienia. Narody europejskie obumieraj , a imigracja przedstawicieli 
innych kultur dzia a negatywnie na resztki ich to samo ci.51  

Bior c pod uwag  osi gni cia dzisiejszej techniki, stopie  pano-
wania cz owieka nad wiatem, diagnoza Ratzingera mo e dla wielu 
wyda  si  przesadna. Jednak chodzi w niej nie o post p technologiczny, 
lecz moralny: rosn ce mo liwo ci dzisiejszej techniki nie powoduj  
wzrostu si y moralnej wspó czesnego cz owieka, wr cz przeciwnie.52  

Racjonalistyczna kultura o wieceniowa, wyros a na gruncie kul-
tury chrze cija skiej, jest nie tylko antropocentryczna, lecz równie  
sekularystyczna, skoncentrowana wy cznie na yciu doczesnym. Cho-
                                                
48 Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzi  i jutro, 60. 
49 Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, 65–66. 
50 M.  A.  Kr piec,  “Godno ,”  w:  Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. IV (Lublin 
2003), 15–16.  
51 Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzi  i jutro, 21. 
52 Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, 41–43. 
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cia  historia wielokrotnie by a wiadkiem jej “owoców” w postaci 
krwawych rzezi, wojen, rewolucji, itp., to o wieceniowy racjonalizm 
nadal znajduje licznych zwolenników, zw aszcza w ród ateistycznych 
humanistów.53 Chrze cijanie, nie uto samiaj c si  z kultur  O wiece-
niem, tym samym ograniczaj  swój udzia  w yciu politycznym, na-
ukowym, spo ecznym, czy gospodarczym.54 

Kryzys “stanu ducha” Europy uwidoczni  si  zw aszcza po Sobo-
rze Watyka skim II. Oczekiwana odnowa duchowa nie nadesz a, 
w zamian nast pi a apatia i zniech cenie. Mówi c o przyczynach kry-
zysu w posoborowym Ko ciele, Ratzinger wskazuje, z jednej strony, na 
ujawnienie si  tzw. si  post powych, istniej cych ju  w Ko ciele przed-
soborowym, oraz na dokonania rewolucji kulturalno-obyczajowej lat 
sze dziesi tych na Zachodzie, z drugiej strony.55 Ratzinger odrzuca 
tez , jakoby to w nie Sobór by  przyczyn  niepo danych przemian 
kulturowych. Wr cz przeciwnie. Jego zdaniem, lekarstwem na ducho-

 zapa  Zachodu jest ca ciowa akceptacja dokumentów soboro-
wych.56 Uwa a on, e reforma soborowa nadal oczekuje na wcielenie 
jej w ycie. Nale y wi c ponownie odczyta  dokumenty Soboru i w a-
ciwie zrozumie  ich przes anie.57  

Po Soborze, niektórzy przedstawiciele Ko cio a w “nowym du-
chu” otwarli si  na dialog ze wiatem, zapominaj c o jego granicach, 
o tym, e warunkiem dialogu jest posiadanie w asnej, ugruntowanej 
to samo ci. O wieceniowa mentalno  zaw adn a umys ami du ej 
cz ci chrze cijan, co spowodowa o os abienie prawdziwej wiary.58 
Ratzinger przypomina, e chrze cijanie nie mog , jak ludzie “tego 
wiata,” lecz powinni dawa wiadectwo moralno ci, któr  nakre li  

                                                
53 Zob. Ks. Pawe  Tarasiewicz, “Jan Pawe  II jako rzecznik humanizmu,” w: Geniusz 

. Jana Paw a II, red. ks. P. Artemiuk, ks. J. Kotowski ( om a 2011), 86–89. 
54 A. Rogalski, Dramat naszego czasu (Warszawa 1959), 200, 206. 
55 Por. . Kleska, “Kryzys Ko cio a katolickiego w teologii Josepha Ratzingera,” Fo-
rum Filozoficzne 5 (2010): 153–162. 
56 V. Messori, Raport o stanie wiary (Michalineum 2005), 27–31. 
57 Ibid., 36. 
58 Ibid., 32. 
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swoim yciem Jezus Chrystus. Nie powinni si  wi c uto samia  
z wszechobecnym duchem konsumpcjonizmu, lecz przezwyci  go 
kultur  rad ewangelicznych. Wspó czesny chrze cijanin musi by  
wiadomy tego, e “nale y do mniejszo ci i e powinien by  w opozy-

cji do tego, co duchowi wiata—jak go nazywa Nowy Testament—
wydaje si  oczywiste, dobre, logiczne.”59 Dlatego te , “jednym z naj-
pilniejszych zada  chrze cijanina jest odzyskanie zdolno ci do stawia-
nia oporu temu, co niesie obiegowa kultura. A tak e niesolidaryzowa-
nie si  ze zbyt euforycznym posoborowym nastawieniem do wiata.”60 

Wychodz c naprzeciw z onym problemom dzisiejszej kultury 
europejskiej, Ratzinger przedstawia kilka sugestii na temat mo liwo ci 
ich rozwi zania. 

Zwraca on uwag  na fakt, e filozofia o wieceniowa jest niejako 
“okaleczona.” Nie obejmuje bowiem ca ego rozumu cz owieka, lecz 
tylko jego cz . eby dokona o si  jej uzdrowienie, nale y powróci  
do odci tych korzeni—filozofii chrze cija skiej.61 Rozwi zaniem dzi-
siejszego kryzysu kultury europejskiej jest rozum, ale nie o wiecenio-
wy, który pochodzi od czego  nierozumnego i sam taki ostatecznie po-
zostaje, lecz “rozum stwórczy,” który objawi  si  ludziom jako Bóg 
mi ci i jest naszym drogowskazem.62 

Etyka, z kolei, musi oprze  si  na nienaruszlnym fundamencie 
godno ci cz owieka. Tylko normy respektuj ce ludzk  godno  b  
niepodwa alne, odporne na manipulacj , gwarantuj ce wolno  i w a-
ciwy status cz owieka w wiecie. Niezb dna jest dzi  zw aszcza 

ochrona prawna rodziny rozumianej personalistycznie, opartej na mo-
nogamicznym ma stwie kobiety i m czyzny.63 

Ratzinger wskazuje potrzeb  szacunku dla wszystkich religii, 
a przede wszystkim dla Boga, jako najwy szej warto ci. Kultura euro-
                                                
59 Ibid., 102–103. 
60 Ibid. 
61 Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, 61–62. 
62 Ibid., 67. 
63 Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzi  i jutro, 28–30. 
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pejska wi c albo powróci do swoich chrze cija skich korzeni, albo jej 
wieceniowy laicyzm uczyni j  nieczyteln  dla innych systemów kul-

turowych, w których religia odgrywa zasadnicz  rol .64 
wieceniowy postulat szukania rozwi za  moralnych bez Boga 

nale y, zdaniem Ratzingera, odwróci  i zaproponowa  wszystkim, 
równie  ludziom niewierz cym, aby w swoim yciu post powali tak, 
jak gdyby Bóg istnia . Do tego potrzebne jest wiarygodne wiadectwo 
ycia chrze cijan, którzy swoim, nape nionym ask  Bo , sercem 

i intelektem trafi  do serca i intelektu innych ludzi.65 Ratzinger opo-
wiada si  za tez  Toynbee’ego, e losy spo ecze stwa s  zale ne od 
twórczych mniejszo ci. Chrze cijanie powinni wi c zda  sobie spraw  
z tego, e w ich r kach spoczywa odpowiedzialno  za przysz e losy 
wiata.66 

Podsumowanie 

Europejczycy wiadomi kryzysu kulturowego stoj  dzisiaj na 
rozdro u, “albo odzyskaj  chrze cija skie korzenie Europy, albo b  
wiadkami jej rozk adu w kulturowym relatywizmie.”67 Z jednej strony, 

konieczna jest g boka refleksja przedstawicieli o wieceniowego racjo-
nalizmu, która zwróci ich uwag  na potrzeb  odnalezienia prawdy, 
dzi ki której kultura europejska powsta a i sta a si  fenomenem 
w dziejach ca ego wiata. Z drugiej natomiast, niezb dne jest zaanga-
owanie chrze cijanin, którzy powinni tworzy  w asn  kultur  w taki 

sposób, aby ta stawa a si  drog  dla przedstawicieli innych kultur do 
poznania prawdy o Bogu i o cz owieku.68 W przeciwnym razie domi-
nuj cy dzi  w kulturze europejskiej relatywizm wprowadzi j  niechyb-
nie na zgubn  drog  nihilizmu.69 
                                                
64 Ibid., 31–32. 
65 Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, 69–71. 
66 Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzi  i jutro, 32. 
67 R. Buttiglione, J. Marecki, Europa jako poj cie filozoficzne (Lublin 1996), 99. 
68 Ibid. 
69 Ratzinger, Czas przemian w Europie, 135. 
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EUROPEAN CULTURE IN A STATE OF CRISIS: 
JOSEPH RATZINGER’S DIAGNOSIS 

SUMMARY 
European culture, according to Joseph Ratzinger, is seriously undermined by a 
modernist (rationalistic) and postmodernist (irrationalistic) way of thinking which 
deeply penetrates it. Europe undergoes a state of crisis which can be compared to the 
last, declining phase of the Roman Empire’s existence. Ratzinger does not lose hope, 
however, and points out a way out, and that is a return to the roots of the European 
culture, to the realistic philosophy that pursues the truth about God and the human 
person. This requires an “extension of the reason” which would recognize that, as 
reasonably constructed, it must have its rational cause—God. 
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scientific rationalism, Enlightenment, freedom, progress, relativism, personalism. 
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