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Zarysowany problem dotyczy kwestii stosunkowo nowej. Epoka nowożytna 

obok Prospera Lambertiniego (Benedykt XIV 1740-1758; jako arcybiskup Ankony 
a potem Bolonii pisał na temat procesów kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych) zna 
dwie postacie, które przed swoim wyborem pozostawiły pokaźny dorobek pisarski. 
Jest to Karol Wojtyła i Joseph Ratzinger.  

Kwestia, jaka wyłoniła się w ostatnich kilkunastu miesiącach wywołana 
została przez liczne wznowienia i tłumaczenia pozycji J. Ratzingera, które np. na 
swoich okładkach noszą podwójną identyfikację autorską: J. Ratzinger/ Benedykt 
XVI lub po prostu posiadają okładkę ze zdjęciem Benedykta XVI będąc książkami 
napisanymi przed wyborem na papieża 

Choć w powszechnym rozumieniu zjawiska mamy do czynienia z 
określonym zachowaniem o charakterze komercyjnym, może rodzić się 
uzasadnione pytanie o ciągłość i nieciągłość określonych opinii i zajmowanych 
stanowisk oraz o znaczenie, po rozpoczęciu pontyfikatu, treści wypowiedzianych 
przed elekcją. 

Twórczość Karola Wojtyły posiadała dotyczyła w przeważającym stopniu 
etyki. Oprócz licznych antologii tekstów filozoficznych (ponad 20 tłumaczeń) na 
inne języki tłumaczone były przede wszystkim: „Miłość i odpowiedzialność” (26 
tłumaczeń), „Osoba i czyn” (14 tłumaczeń) i „Znak, któremu sprzeciwiać się będą” 
(13 tłumaczeń). W przypadku Wojtyły mamy do czynienia z dużym 
zainteresowaniem jego twórczością przede wszystkim po wyborze na papieża. Jest 
on więc w dużej mierze owocem zainteresowania postacią i jej dorobkiem jako tłem 
„dziejącego się” już pontyfikatu. Jako ciekawostkę wystarczy wspomnieć, iż 
doktorat Wojtyły doczekał się publikacji przez uniwersytet Angelicum 
(niemożliwej wcześniej) dopiero po wyborze Wojtyły na papieża.  
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U Jana Pawła II dostrzegamy znaczącą kontynuację tematyki podczas 
pontyfikatu dostrzegalną przede wszystkim w wyakcentowaniu wartości człowieka, 
tak w perspektywie indywidualnej jak społecznej. Wydaje się, iż rozróżnienie 
pomiędzy K. Wojtyłą a Janem Pawłem II nie był postrzegane jako dwa etapy myśli, 
mniej lub bardziej różniące się od siebie.  

Odmiennie wydaje się przedstawiać sytuacja w przypadku Benedykta XVI. 
Olbrzymi dorobek naukowy – zarówno jeżeli chodzi o ilość publikacji jak ich 
znaczenie – uczyniły J. Ratzingera znaczącą postacią w teologii katolickiej już w 
okresie jego pracy na uniwersytetach niemieckich. Długoletnia funkcja prefekta 
Kongregacji Nauki Wiary, związana z dalszą osobistą działalnością naukową, którą 
sobie zastrzegł obejmując rzymskie dykasterium, pozwala mówić o niezwykle 
dużym materiale ukazującym charakterystykę osoby Ratzingera. W momencie 
objęcia Stolicy Piotrowej Ratzinger jest teologiem nie tylko o olbrzymim i 
znaczącym dorobku. Jest także człowiekiem, którego kariera teologiczna jest w 
dużej mierze spełniona: dojrzała teologia, czytelne wątki, klarowne ustabilizowane 
stanowiska w poruszanych przez siebie kwestiach. W tym kontekście zupełnie 
słusznie komentatorzy mówią o papieżu-teologu. 

Czy jednak teksty J. Ratzingera są tekstami Benedykta XVI nawet w 
szerokim tego słowa znaczeniu? Czy poglądy Ratzingera-teologa stają się 
automatycznie poglądami Ratzingera-papieża? 

Z metodologicznego punktu widzenia odpowiedź jest negatywna. Natomiast 
pozostaje rzeczą oczywistą, że wybór J. Ratzingera na Biskupa Rzymu nie dokonał 
się w swoistej próżni, w oderwaniu od tego, kim bawarski teolog był i jaką linię 
reprezentował także jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Pontyfikat kontynuacji, 
jak znowu nazwali go komentatorzy, czytelnie został tak nazwany przecież nie ze 
względu na zewnętrzne cechy osobowości J. Ratzingera, ale właśnie na linię 
rozumienia Kościoła i świata wielokrotnie prezentowaną w publikacjach i 
wywiadach. Trudno więc nie spoglądać dzisiaj z nowym zainteresowaniem na 
publikacje J. Ratzingera nawet czasowo odległe. 

Dorobek naukowy J. Ratzingera dotyka wielu dziedzin teologii dogmatycznej 
i fundamentalnej. Teologiczna wizja Kościoła tam obecna to przede wszystkim 
czytelna wizja kompetencji należnych urzędowi i wymiarowi charyzmatu, to 
eucharystyczny model eklezjalny ze swojej natury nieprzystawalny do wzorców 
istniejących w społecznościach świeckich. Kościół u Ratzingera to wspólnota 
otwarta na świat, ale kierująca swój wzrok przede wszystkim ku Tajemnicy 
realizującej się podczas liturgii, to wspólnota świadoma swojej roli wobec świata a 
na płaszczyźnie międzyreligijnej głosząca swój zbawczo absolutny charakter. Były 
to treści znane wszystkim wybierającym Ratzingera na papieża. 

Można także dołączyć tutaj pewne wybrane kwestie szczegółowe o różnym 
charakterze takie np. jak: wskazywanie na doktrynalną łączność pomiędzy 
kapłaństwem a celibatem (teza mniej znana; spotkała się z dużą krytyką), głośna 
polemika prasowa z kard. Königiem w obronie stanowiska Kościoła w sprawie 
antykoncepcji czy też ewolucja poglądów w kwestii roli Biskupa Rzymu jako 



Patriarchy Zachodu, która zaowocowała pominięciem tego tytułu w „Annuario 
Pontificio” z 2006 roku. W kwestiach pozateologicznych można wskazać np. 
negatywny pogląd (prywatny) dotyczący obecności Turcji w Unii Europejskiej.  

 
Próba ujęcia relacji pomiędzy tekstami sprzed wyboru a tekstami po wyborze 

na papieża rysuje problem ciągłości i nieciągłości obecnej w obu grupach 
wypowiedzi (publikacji). Z punktu widzenia metodologicznego magisterialne teksty 
Biskupa Rzymu (niezależnie od stopnia ich autorytatywności) są podłożem do 
interpretacji niezależnie od wcześniejszej twórczości; tamta bowiem oczywiście 
magisterialną nie jest. Z drugiej strony, na polu bardziej popularnym, trudno nie 
doszukiwać się wątków i treści obecnych u autora wcześniej. Np. katechezy 
środowe Jana Pawła II o roli mężczyzny i kobiety posiadają swoje tło i 
uzupełnienie w „Miłości i odpowiedzialności”. Wiele ze słów czy postaw 
Benedykta XVI wyjaśnia lektura np. „Nowego Ludu Bożego” („Das neue Volk 
Gottes”) czy „Ducha liturgii”. Jednak dla interpretatora Magisterium Benedykt XVI 
nie jest J. Ratzingerem. 

 


