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Rozmowa z ks. prof. Krzysztofem Góździem z Katedry Historii Dogmatów na Wydziale Teologii KUL

O głębi krzyczenia, milczenia i śpiewania
Benedykt XVI docenił potencjał 
intelektualny Lublina, zgadzając się, 
aby to właśnie w naszym mieście 
wydano jego „Dzieła zebrane” 
składające się z szesnastu tomów. 
O poruszanej w Opera Omnia 
Josepha Ratzingera problematyce 
chrześcijańskiej rozmawiamy 
z redaktorem polskiego wydania 
ks. prof. Krzysztofem Góździem 
z Katedry Historii Dogmatów 
Wydziału Teologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.

* Co zdecydowało, że spośród kil-
ku teologicznych wydziałów w Polsce 
właśnie KUL z jego Wydziałem Teologii 
otrzymał wyłączność na wydanie „Dzieł 
zebranych” Benedykta XVI w Polsce?

– Otrzymał nie tyle Wydział Teologii, 
co raczej Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
Lublin uhonorowano ze względu na jego 
tradycje uniwersyteckie i fakt, że Benedykt 
XVI jest następcą Jana Pawła II – byłego 
wykładowcy KUL-u. Obydwaj też są dokto-
rami honoris causa naszego uniwersytetu. 
Myślę, że ostatecznie przeważył piękny 
dorobek naukowy i status tej lubelskiej 
uczelni, na której wypowiedział znamienne 
słowa bł. Jan Paweł II w 1987 roku: „Uni-
wersytecie! Służ prawdzie! Jeżeli służysz 
prawdzie – służysz wolności. Wyzwalaniu 
człowieka i narodu. Służysz życiu!” . Pod-
kreśliłbym też fakt zaufania do KUL-u jako 
miejsca, gdzie dzieło Ratzingera, które nosi 
w sobie jądro i głębię chrześcijaństwa, nie 
zostanie sfałszowane, lecz wiernie oddane 
czytelnikowi.

* Dlaczego to Ksiądz Profesor został re-
daktorem polskiego wydania Opera Omnia, 
którego oryginał wydają Niemcy?

– W Niemczech studiowałem i uzy-
skałem doktorat. Tam też, podobnie jak 
w Szwajcarii, uczestniczyłem w międzyna-
rodowych konferencjach, głosiłem referaty. 
Miałem kontakty z niemieckim Instytutem 
Papieża Benedykta XVI w Ratyzbonie. Natu-
ralną koleją rzeczy miałem więc konieczne 
w tym wypadku spektrum niemieckoję-
zyczne oraz szereg kontaktów osobistych, 
które pomagają w realizacji tego rodzaju 
spraw. Ostatecznie, za zgodą rektora KUL, 
ks. prof. Stanisława Wilka, podpisano w lu-
tym 2011 r. stosowną umowę z wydawnic-
twem Libreria Editrice Vaticana, któremu 
Benedykt XVI powierzył prawo zarządzania 
prawami autorskimi papieża.

* Co Ks. Prof. szczególnie ceni sobie 
w możliwości pracy nad dziełem Bene-
dykta XVI?

– Przede wszystkim styczność z nie-
samowitą głębią myśli papieża. Dotąd 
znaliśmy Josepha Ratzingera z krótkich 
wykładów, artykułów czy książeczek wy-
dawanych w języku polskim. Teraz mamy 
opera omnia, czyli wszystkie jego dzieła 
zebrane w niezwykle systematyczną i te-
matyczną całość. Ogromnie cenię sobie, że 
Ratzinger, idąc za konkretną myślą, logicz-
nie ją rozwija, zawsze dokańcza i uzupeł-
nia prostym, pozwalającym ją zrozumieć 
obrazem.

* Jak długo potrwa wydanie wszyst-
kich kilkunastu tomów, czego będą do-
tyczyły? Czy o ich kolejności zadecydują 
wskazówki papieża?

– Prace nad wszystkimi tomami powin-
niśmy zakończyć w ciągu czterech lat. Do 
końca bieżącego roku (lub na przełomie 
z 2013) chcę wydać tom – w oryginale nie-
mieckim ósmy – składający się z dwóch 
części (mający w sumie 1600 stron), a za-
tytułowany „Kościół – Znak między naro-
dami. Pisma o eklezjologii i ekumenizmie”. 
Prawdopodobnie zorganizujemy wówczas 
międzynarodowe sympozjum poświęcone 
odczytaniu, w jaki sposób Kościół jest zna-
kiem dla współczesnego świata.

Obecnie nie kierujemy się już wska-
zówkami Benedykta XVI co do kolejności 
następnych tomów. Jego życzeniem było, 
żeby pierwszy dotyczył liturgii (t. 11), a drugi 
– zgodnie z logiką – dotyczył tych, którzy 
sprawują liturgię, czyli kapłanów (t. 12). 

Obecnie, już na własną rękę, podjęliśmy 
decyzję o wyborze problematyki Kościoła 
i teologii ekumenicznej. To są ważne tematy, 
zważywszy na to, co się dzieje na świecie. 
Natomiast w 2013 r. wydamy tom poświęco-
ny rozumieniu Objawienia i teologii historii 
w nauce św. Bonawentury (t. 2), w którym 
Benedykt m.in. zauważa, że teologia nie jest 
czymś oderwanym od rzeczywistości oraz 
tom poświęcony nauce św. Augustyna „Lud 
i Dom Boży w nauce Augustyna o Kościele” 
(t. 1), a także tom o eschatologii, ukazujący 
sens zmartwychwstania i życia wiecznego 
człowieka (t. 10) .

* Jaka problematyka w dotąd wyda-
nych tomach jest dla księdza ważna?

– Problematyka liturgii, której całe pięk-
no i realność ukazuje Benedykt XVI. Liturgia 
ma pomóc człowiekowi transcendować sie-
bie wobec ziemskiej rzeczywistości. Czło-
wiek bowiem – tłumaczy tak m.in. papież 
– ma udział w trzech wymiarach bytowa-
nia, „ma w sobie głębię morza, ciężar ziemi 
i wysokość nieba i dlatego przysługują mu 
również wszystkie trzy właściwości: milcze-
nie, krzyczenie i śpiewanie (…) człowiekowi 
pozbawionemu transcendencji pozostaje 
jedynie krzyczenie (…) . Dobra liturgia (…) 
uczy go odnajdywania milczenia i śpiewania, 
otwierając przed nim głębię morza i ucząc 
latania, będącego sposobem bytowania 
anioła, podnosząc jego serce, sprawia, że 
zaczyna w nim ponownie rozbrzmiewać 
uprzednio zagłuszany śpiew” (t. 11, s. 513).

Papież wyjaśnia, żeby liturgii nie utożsa-
miać z samym faktem przyjścia do świątyni, 
z czysto zewnętrznym zachowaniem jak np. 
koncentrowaniem się na wyglądzie księdza 
czy śpiewie organisty. Jednocześnie tłumaczy 
głęboki sens klęczenia, stania, ciszy lub mu-
zyki podczas sprawowania eucharystii.

TOM I POLSKIEGO WYDANIA 
– ZAGADNIENIE LITURGII
* Dlaczego Benedykt XVI zdecydował, 

by „polskie” Opera Omnia rozpoczął tom 
o liturgii?

– Papieżowi zależy na relacji człowieka 
do Boga, który winien stanowić centrum 
życia ludzkiego. Można to ująć w hasło: 
„Pierwszy Bóg!” Rozwojowi tej relacji sprzyja 
osobowe spotkanie ze Zmartwychwstałym 
Panem, jakie ma miejsce podczas mszy św. 
Benedykt XVI przypomina nam, że to, co 
się dzieje wtedy na ołtarzu, to nie są jakieś 
wrażenia wizualne, ale że rozgrywa się na 
nim mistyczna rzeczywistość. Dziś brakuje 
tej świadomości. Dlatego Benedykt bardzo 
pragnie, aby wszystkich chrześcijan znów 
przeniknął duch liturgii.

* Znaczenie miał chyba też fakt, że 
po Soborze Watykańskim II doszło do 
błędów w rozumieniu liturgii. Czy Papież 
stara się je teraz wyrugować?

– W polskim Kościele nie było aż takich 
błędów jak na Zachodzie. Tam przestano 
jakby koncentrować się na istocie wiary, sa-
kramentach i osobistym kontakcie z Bogiem. 
Liturgia stawała się pretekstem, by zrobić 
piękną oprawę plastyczną czy muzyczną. 
Msza św. zdawała się być czasem spychana 
na margines. Od prawdziwego przekazu 
Słowa Bożego ważniejsze było powiedze-
nie ładnego kazania. Przeakcentowano 
sprawy ludzkie. Dlatego papież w swoich 
książkach przypomina biskupom i prezbite-
rom: „Nie paście siebie samych; tylko idźcie 
za głosem Chrystusa, przepowiadajcie Jego 
Orędzie”.

TOM II POLSKIEGO WYDANIA 
– ZAGADNIENIA KAPŁAŃSTWA
* W tomie II polskiego wydania „Gło-

siciele Słowa i słudzy Waszej radości” 
poruszane są – budzące ciągłe kontro-
wersje – kwestie jak kapłański celibat, 
święcenia kobiet, kwestia demokracji czy 
chrystokracjii w kościele, relacja kapłana 
i osób świeckich. Jakie stanowisko w tych 
sprawach prezentuje Benedykt XVI?

– To tematy rzeki. O celibacie papież 
mówi pięknie, że nie należy go rozumieć tyl-
ko jako bezżeństwa czy też niemal jako kary, 

za jaką społeczeństwo uważa niemożność 
założenia rodziny. Benedykt XVI nie zajmuje 
się również tym, co mówi się teraz w me-
diach na temat homoseksualizmu księży 
czy życia w związkach heteroseksualnych. 
On wydobywa fakt, że celibat jest aktem 
całkowitego powierzenia się Bogu, jest 
charyzmatem. I podkreśla, że o ten cha-
ryzmat trzeba dbać, jak o rzecz naturalną, 
taką jak włosy i zęby. Jeśli będą zaniedbane 
– wypadną. Celibat ma pomóc kapłanowi 
skoncentrować się na istocie rzeczy. Skoro 
ma być posłańcem Chrystusa, włączyć się 
w Jego jedyne kapłaństwo, to musi Mu się 
całkowicie oddać. Kapłan powinien to zro-
zumieć i dobrowolnie to przyjąć.

W sprawie święcenia kobiet papież po-
wtarza dewizę Chrystusa, że kapłaństwo jest 
powołaniem. Nie jest ono czymś własnym, 
wyuczonym, wypracowanym; czymś, co 
mi się należy ze względu na np. osobiste 
zdolności. To nie zawód, który każdy może 
zdobyć. Kapłaństwo jest darem i wyborem 
Boga. Musimy się więc liczyć z faktem, że 
Jezus powołał właśnie mężczyzn. Według 
mojego rozeznania Benedykt XVI chce 
doprowadzić nas do zrozumienia, że brak 
kapłaństwa kobiet nie jest odebraniem im 
jakichkolwiek praw, nie jest ich dyskrymino-
waniem. Kobieta, zwyczajnie rzecz biorąc, 
ma inne ukierunkowanie niż mężczyzna.

Na pytanie, czy w Kościele powinna 
panować demokracja, Ratzinger odpowie, 
że w Kościele nie ma demokracji w naszym 
ogólnym ludzkim rozumieniu jako urzeczy-
wistnienie praw człowieka. O demokracji 
w Kościele należy mówić z perspektywy 
pojęcia Kościoła. Skoro Kościół jest two-
rem Bożym, a nie ludzkim, to należy mówić 
o chrystokracja, której struktury są jak naj-
bardziej demokratyczne: braterstwo, funk-
cjonalne rozumienie urzędu, charyzmat, 
kolegialność, synodalność i Lud Boży. A ich 
głównym językiem jest „posługa” i „posłu-
giwanie”. Dlatego w Kościele wykluczone 
jest głosowanie – na co decydują się nie-
które odłamy protestanckie, powiedzmy 
w sprawie biskupów; np. kto może nim być, 
czy należy go odwołać  i czy może nim być 
np. kobieta.

W sprawie relacji kapłana wobec świec-
kich przytoczę nowatorską wypowiedź 
papieża, że osoba świecka to nie tylko 
współpracownik kapłana, ale także ktoś 
współodpowiedzialny za Kościół. Natomiast 
na pewno nie ktoś, kto kapłana może zastą-
pić ze względu na sakrament święceń.

* Tom „Głosiciele Słowa....” składa się 
z części poświęconej teologii sakramentu 
święceń, z medytacji o duchowości ka-
płańskiej i części zawierającej kazania Jo-
sepha Ratzingera na temat kapłaństwa. 
Którą z tych części Ks. Profesor  uważa 
za szczególnie ważną?

– Czytanie tomu radziłbym zacząć od 
medytacji, które w przejrzysty sposób mó-
wią o kapłaństwie. Księża powinni pochylić 
się na tą częścią i czytać ją jak brewiarz. Jeśli 
ksiądz tego nie zrobi, to prawdopodobnie 
nie zrozumie do końca swojego udziału 
w kapłaństwie Chrystusowym. Ratzinger 
podkreśla tu, że biskup i prezbiter – chociaż 
różnią ich urzędy – mają to samo doniosłe 
zadanie: wzbudzić wiarę u ludzi i dopro-
wadzić ich do ostatecznego zbawienia, tj. 

zjednoczenia osobowego z Trójjedynym 
Bogiem.

Następnie warto przejść do części 
pierwszej, skierowanej szczególnie do ka-
płanów. Ratzinger tłumaczy, że  powołanie 
jest całkowitym oddaniem się Innemu, czyli 
Chrystusowi, co stanowi jeden filar kapłań-
stwa, drugim jest tworzenie osobistej więzi 
kapłana z Chrystusem. Jeśli przeczyta to 
także świecki, będzie bardziej świadomy, 
jakie może mieć oczekiwania wobec swo-
jego księdza i biskupa.

WPŁYW NA WIARĘ ŚWIECKICH
* Na ile wydanie w Polsce dzieł Be-

nedykta XVI ożywi nasze życie chrze-
ścijańskie?

– Przyznam, że jest nam potrzebna od-
nowa życia chrześcijańskiego. M.in. dlatego, 
że jesteśmy zabiegani i nawet godzinna 
liturgia wydaje się nam za długa. (A przecież 
u prawosławnych liturgia trwa nawet trzy 
godziny i nikt nie stara się narzekać). W na-
szym społeczeństwie panuje zbyt wielki 
pośpiech i ludzie nawet na mszy św. nie 
mogą się skoncentrować.

Dlatego odnowienie życia chrześci-
jańskiego będzie polegać na zrozumieniu 
liturgii i świadomym uczestnictwie w jej 
misterium. W konsekwencji to odmieni 
nasze życie, otworzy nas głębiej i w pełni 
na wszelkie dobro.

* Czy bez zmian, do których nieja-
ko namawia nas poprzez Opera Omnia 
Benedykt XVI groziłoby Polakom – jak 
sugeruje abp. Mueller, obecny prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary – zasklepienie 
we własnej, polskiej religijności?

– Mullerowi chodzi zapewne o potrzebę 
otwarcia się Polaków na działalność misyj-
ną. Nie chodzi zaraz o wyjazd na misje do 
Afryki, Ameryki Południowej czy Azji, tylko 
żebyśmy umieli głosić  tu i teraz, w naszych 
środowiskach to, co z wiary w Chrystusa 
odczuwamy. Jeżeli kogoś kocham, to ja 
wtedy mówię o nim, próbuję go otoczyć 
jakimś dobrem, bronię go. Arcybiskupo-
wi Muellerowi chodzi więc o to, żeby nie 
traktować chrześcijaństwa jako czegoś 
prywatnego, zamkniętego. Nikomu nie 
mówimy do ucha, że Chrystus jest Synem 
Bożym, lecz głosimy swoim życiem tę 
prawdę. Zatem chrześcijaństwa nie należy 
zamykać „w zakrystii”, ale zrozumieć, że jest 
ono sprawą niejako publiczną. I powiąza-
ną z doczesnością. Musi się ono wyrażać 
poprzez uczynki, które są aktem wolnej 
woli człowieka. Chrześcijaństwo odnosi się 
bowiem do doczesności, a nie do escha-
tologicznego nieba jako rzeczywistości po 
zakończeniu historii.

* Może obawia się przypisywanej 
Polakom ludowej maryjności, która 
przysłania Jezusa?

– Tu odwołam się do słów Papieża, który 
kategorycznie stwierdza: „Ten, kto mówi, 
że Maryja zakrywa Chrystusa, oddala od 
Niego, myli się. Ona we wszystkich wiekach 
rodzi Chrystusa. Dzięki Jej matczynej do-
broci uczymy się Go poznawać i kochać. 
Dlatego nasi przodkowie słusznie czynili, 
powierzając Jej nasz kraj” (t. 12, s. 743). 
Powiem więcej, np. Niemcy potrafią się 
zafascynować faktem, że w Polsce do dziś 
kilka kobiet i dziewcząt gdzieś na skraju 
dróg, potrafi odśpiewać majówkę. U nich 
to niestety zanikło.

* W jakich kręgach społeczeństwa 
Opera Omnia może znaleźć czytelni-
ków?

– W zasadzie są to dzieła dla każdego. Są 
oczywiście niektóre passusy dla specjalistów, 
jak np. w tomie o eklezjologii św. Augusty-
na, ale nawet wtedy Ratzinger je przybliża 
poprzez proste obrazy i swój przepiękny, 
bogaty język, tak że stają się zrozumiałe 
dla wszystkich.

Proszę zobaczyć też jak zatytułował tom 
o kapłaństwie. „Głosiciele Słowa i słudzy 
Waszej radości”. Taki tytuł staje się przy-
stępny dla każdego człowieka. Z kolei my 
na pierwszej stronie polskiego wydania 
tego tomu świadomie umieściliśmy (Włosi 
tego nie zrobili) obrazek prymicyjny Ratzin-
gera z 1951 r. Widnieje na nim napis: „Nie 
jesteśmy panami Waszej wiary, lecz sługami 

Waszej radości”. To ewidentne świadectwo 
pokory i prostoty Papieża nawiązuje do 2 
Kor 1,24.

DUCHOWOŚC KAPŁAŃSKA
* Wspomniany abp. Mueller przeko-

nuje, że obecny kryzys w Kościele można 
pokonać przez ożywienie duchowości 
kapłańskiej, czemu sprzyjać by miało 
czytanie przez księży takich dzieł jak 
Opera Omnia Benedykta XVI.

– Podzielam tę opinię. Wstyd powiedzieć, 
ale księża sami przyznają – tłumacząc się bra-
kiem czasu – że mało czytają. Cierpi na tym 
ich duchowość. Ksiądz, żeby rozwijać powo-
łanie, musi znaleźć czas na modlitwę, liturgię 
oraz taką właśnie lekturę, która go ubogaca, 
nadaje głębszy sens jego życia i utwierdza go 
w tym, do czego został powołany.

Problem wzrasta, ponieważ obecni kan-
dydaci do kapłaństwa, jak inni współcześni 
młodzi ludzie, wolą komputery od książek. 
Tymczasem studia teologiczne nie są „za-
bawą”, lecz wymagają rozumnego czytania, 
i to jak dawniej się mówiło: „czytania na 
kolanach”. Potrzeba nam bowiem kapłanów 
jako wiernych świadków naszej wiary.

Po Soborze Watykańskim II Zachód 
przeżył wielki kryzys kapłaństwa, który abp 
Mueller porównuje ze schizmą protestancką 
w XVI w., związaną z wystąpieniami Lutra 
itd. Na Zachodzie po Soborze zakonnicy 
masowo się żenili, zakonnice wychodziły 
za mąż. U nas, dzięki mądrości kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, nie doszło do tego, on 
uratował Kościół polski. Jednak przemiany 
lat 90-tych doprowadziły w końcu i u nas 
do skutecznego zanikania duchowości ze 
względu na zachwyt „duchem wolności”, 
liberalnej wolności. Stąd uważam, ten tom 
o kapłaństwie Benedykta jest dziełem 
opatrznościowym. Myślę, że sprowokuje 
wielu kapłanów, żeby pochylili się nad nim 
i przestali – mówiąc ewangelicznie – „paść 
siebie” – bo to jest najgorsze, co może być, 
ale żeby „paśli” Słowem Bożym wiernych.

* Jakie popełniane przez siebie błędy 
mogą sobie kapłani uświadomić?

– Czasem zapominamy, że odprawianie 
mszy św. i głoszenie homilii czy kazania nie 
jest występem w telewizji. Takie traktowa-
nie liturgii jest błędem, ponieważ zamiast 
zachwycać sobą, trzeba ludzi „zarażać” Bo-
giem. Bywa, że ktoś ekscytuje się tym, jak 
piękne mówi na ambonie, ale inni widzą, 
że brak tym kazaniom głębszych treści. 
Paradoksalnie czasem kazania nieudolne 
bardziej trafiają do serc wiernych.

* Na ile poszczególne tomy Opera 
Omnia wniosły nowe treści do polskiej 
teologii? Sprowokowały dyskusje?

– Polska teologia nie jest – dla wielu 
– nowatorska, ponieważ koncentruje się na 
podstawowych prawdach wiary: głosi Boga 
i wielką godność człowieka, którym stał się 
Jego Syn Jezus Chrystus. Nie zajmuje się no-
winkami, jak np. teologią „śmierci Boga”, czy 
teologią nadziei bez nadziei. Oparta mocno 
na Biblii i na patrystyce, jest wierna nauczenia 
kościelnemu. W tym znaczeniu Opera Omnia 
papieża są również „konserwatywne”. Jednak 
wydane dotąd w Polsce tomy, zwłaszcza ten 
dotyczący liturgii, wywołały już ogromne 
i pozytywne dyskusje. Księża rozmawiają, 
że faktycznie eucharystia zbyt nam spowsze-
dniała i że stajemy się rzemieślnikami tego, 
co robimy. Tymczasem Papież uświadamia 
nam, że liturgia może być niesamowitym 
duchowym przeżyciem, płynącym ze zjedno-
czenia osobowego z Bogiem. Niektórzy starsi 
księżą stwierdzają, że trochę jakby o tym 
„zapomnieli”; młodsi natomiast przyznają, 
że jeszcze tego do końca nie pojęli.

* Co może zaskoczyć duchownych 
i świeckich w Opera Omnia Benedykta 
XVI?

– Poruszenie u księży i świeckich bu-
dzi fakt, że Ratzinger chce, by wiara była 
rozumna, to znaczy, żeby nadawała sens 
ludzkiemu życiu. Bowiem człowiek bez 
poczucia sensu własnego życia gubi się, 
popada w chaos, w rozpacz, a nade wszyst-
ko w różne nałogi.

 *Dziękuję za rozmowę.
MONIKA SKaRżyńSKa

Ks. prof. Krzysztof Góźdź


