
28

się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla 
oceny tego, co lepsze” (Flp 1,9-10)23.

Kiedy teolog Ratzinger został biskupem Rzymu, czynił to jako papież. Ro-
zumiał posługę Piotra – jak sam mówił w lipcu 1990 roku, piętnaście lat przed 
konklawe, które go wyniosło na Piotrową stolicę – jako skałę po-bożności „opie-
rającą się brudnej fali niedowiarstwa i jej sile niszczącej człowieczeństwo”24, 
jako „bycie opoką przeciwko ideologiom, przeciwko umniejszaniu Słowa i do-
stosowywaniu Go do tego, co aprobuje dana epoka, przeciwko podporządkowa-
niu się możnym tego świata”25, jako „wyraźny głos pośród bezładnego zgiełku 
różnych ideologii”26. I sam też stał się tych słów wiarygodnym spełnieniem.

PIERWSZY GUZIK

Problem (i proces, i temat) poszukiwania Boga – uczy Benedykt XVI, pa-
pież i teolog – należy do samej istoty ludzkiej racjonalności, do sfery rozumo-
wej każdego człowieka, a zaniedbanie tego poszukiwania, pozostanie bez Boga, 
jest zubożeniem rozumu, a nie jego pseudooświeconym triumfem27. W swojej 
wielkiej paryskiej lectio magistralis, będącej kontynuacją wcześniejszej, ratyz-
bońskiej, odwoływał się on do monastycznego poszukiwania Boga w średnio-
wieczu – średniowieczne szukanie Boga i jego skutki uważał bowiem za jeden 
z najmocniejszych fi larów europejskiego domu – i przekonywał: „Quaerere 
Deum – szukanie Boga i pozwalanie, by nas odnalazł, jest tak samo potrzebne 
dziś, jak i w przeszłości. Czysto pozytywistyczna kultura, dla której pytanie 
o Boga należałoby jedynie do dziedziny subiektywizmu, jako nienaukowe, 
byłaby kapitulacją rozumu, rezygnacją z jego najwyższych możliwości, a tym 
samym porażką humanizmu, i to o poważnych następstwach. To, co było pod-
stawą kultury Europy, poszukiwanie Boga i gotowość, by Go słuchać, również 
dzisiaj pozostaje fundamentem każdej prawdziwej kultury”28.

Aby poszukiwanie Boga w żywy sposób kształtowało naszą kulturę, należy 
przede wszystkim zdjąć bielmo z oczu, zdać sobie sprawę z powagi i dra-
matyzmu sytuacji, uświadomić sobie chorobę i jej destrukcyjny wpływ na 

  .
 

27  Por. V a l l i, Ratzinger na celowniku, s. 142.
28  B e n e d y k t  XVI, Fundamentem prawdziwej kultury jest poszukiwanie Boga (Przemówie-
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Ks. Jerzy SZYMIK



29

samo centrum każdego życia – indywidualnego i społecznego. Choroba polega 
zawsze na tym samym: na wprowadzeniu w żywy organizm śmiercionośne-
go wirusa detronizacji Boga, na zastąpieniu Najwyższego bożkami, czyli na 
pozbawieniu życia korzenia, a wszystkich budowanych w życiu relacji – fun-
damentu najważniejszej z relacji.

Problem prymatu Boga (sławne unum necessarium)  kapitalnie oddaje 
metafora pierwszego guzika – prosty, a zarazem mocno poruszający wyobraź-
nię i zapadający w pamięć obraz, który kardynał Ratzinger kreśli w homilii 
wygłoszonej w roku 1994 w bawarskim Unterwössen, z okazji czterdzie-
stolecia kapłaństwa swojego przyjaciela ks. Franza Niegela. Rozwija w niej 
treść ewangelicznego pytania o najważniejsze z przykazań (por. Mk 12,28b), 
dodając kilka „naszych pytań”: „Co jest najważniejsze, aby życie było właści-
we? Czego w żadnym wypadku nie wolno mi zaniedbać? Kim mam być, aby 
to życie było coś warte i abym na końcu mógł być szczęśliwy, zadowolony 
i wdzięczny? Czego nie może zabraknąć?”

„Najważniejszy jest Bóg!” – odpowiada, a słowa te są wiernym echem 
odpowiedzi Jezusa: „Pierwsze [ze wszystkich przykazań – J.S.] jest: Słuchaj 
Izraelu, Pan Bóg nasz, jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą 
swoją mocą” (Mk 12,29-30). I tu Joseph Ratzinger sięga po parabolę pierw-
szego guzika: „Jeżeli nie ma Go [Boga – J.S.] w twoim życiu, wszystko inne 
się nie sprawdzi. To tak, jakby zapiąć źle pierwszy guzik: wówczas wszystkie 
inne też są źle zapięte i trzeba zacząć znowu od góry.

Tym (kolejnym!) momentem dziejów, kiedy trzeba raz jeszcze na nowo 
zacząć zapinanie guzików sukni/płaszcza naszej kultury/cywilizacji „od góry”, 
jest właśnie (po)nowoczesność. Nie ma bowiem dzisiaj „rzeczy ważniejszej od 
tego, by umożliwić na nowo […] człowiekowi dostęp do Boga”33 i przekonać 
go do prawdy o prymacie Boga we wszystkich wymiarach rzeczywistości – nie 
Boga nieznanego i przez nas wynalezionego, ukrytego i oddalonego (Deus ab-
sconditus et otiosus), lecz Boga żywego i prawdziwego, Boga objawionego34.

29  Por. J. S z y m i k, Theologia benedicta, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, t. 1, s. 161-185.
30  J. R a t z i n g e r, Uczyć i uczyć się miłości Boga. Jubileusz 40-lecia kapłaństwa prałata 

Franza Nigela, Unterwössen 1994, w: tenże, Opera Omnia, t. 12, Głosiciele Słowa i słudzy Waszej 
radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. M. Górecka, 
M. Rodkiewicz, Lublin 2012, s. 718.

31  Tamże.
32  Tamże.
33  B e n e d y k t  XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, nr 2.
34  Por. Nauczmy się wierzyć. Niezwykłe przesłanie Ojca Świętego skierowane do Kościoła, 

tłum. W. Szymona, Esprit, Kraków 2013, s. 42.

Succisa virescit. Do czego Europie potrzebna dziś teologia?




