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Wstęp

Idea pokoju w wypowiedziach Magisterium Ecclesiae pojawi³a siê dopiero w ubieg³ym wieku. We wczeniejszych dokumentach Koció³ podejmowa³
g³ównie kwestiê wojny sprawiedliwej. Zdaj¹c sobie sprawê z tragicznych konsekwencji II wojny wiatowej, z wycigu zbrojeñ oraz z napiêcia, jakie nios³a
ze sob¹ zimna wojna pomiêdzy dwoma militarnymi blokami, papie¿e zaczêli
coraz czêciej wypowiadaæ siê o pokoju, wskazuj¹c na realne zagro¿enia, podejmuj¹c jednoczenie inicjatywy, maj¹ce na celu roz³adowanie napiêæ i zachowanie pokoju. Celem niniejszego studium bêdzie scharakteryzowanie
chrzecijañskiego pojêcia pokoju, które pojawia siê we wspó³czesnych dokumentach Magisterium Ecclesiae.
1. Pojęcie pokoju według Jana XXIII

Promulgowana w roku 1963 encyklika Jana XXIII Pacem in terris jest
pierwszym dokumentem w ca³oci powiêconym kwestii pokoju; co wiêcej,

150

O. Bogusław Kochaniewicz OP
Teologia

jest pierwsz¹ chrzecijañsk¹ syntez¹ koncepcji pokoju1. U jej podstaw znajduje
siê augustyñska definicja pokoju, rozumianego jako ordo. W myl tej koncepcji, warunkiem osi¹gniêcia pokoju na wiecie jest zachowywanie porz¹dku
ustanowionego przez Boga. Porz¹dek ten obejmuje ³ad panuj¹cy we wszechwiecie2, harmoniê w cz³owieku, we wnêtrzu którego Stwórca odcisn¹³ swoje
prawo (nr 45; s. 831), jak równie¿ stosunki miêdzyludzkie (nr 67; s. 831).
Postrzegane w tej perspektywie wszelkie zasady i normy reguluj¹ce relacje
miêdzyludzkie znajduj¹ swoje ród³o, pocz¹tek i sens w naturze ludzkiej, gdzie
zapisa³ je Bóg (nr 6; s. 831).
Charakteryzuj¹c zasady reguluj¹ce stosunki miêdzyludzkie, Jan XXIII
zwróci³ uwagê, ¿e u ich podstaw znajduje siê natura cz³owieka, obdarzonego
rozumem i woln¹ wol¹, przez co staje siê podmiotem praw i obowi¹zków
(nr 910; s. 832). Ich powi¹zanie z natur¹ sprawia, ¿e maj¹ one charakter
powszechny i nienaruszalny. Godnoæ osoby ludzkiej ukazuje siê jeszcze bardziej w wietle Objawienia. Cz³owiek zosta³ odkupiony za cenê krwi Jezusa
Chrystusa, sta³ siê moc¹ ³aski Bo¿ej dzieckiem i przyjacielem Boga, ustanowiony dziedzicem chwa³y wiecznej (nr 10; s. 832). Wród praw, wynikaj¹cych z godnoci osoby ludzkiej, w encyklice zosta³y pokrótce omówione prawa do ¿ycia, do korzystania z wartoci moralnych i kulturalnych, do oddawania Bogu czci, do wolnego wyboru stanu, prawo do zrzeszania siê, do emigracji, do udzia³u w ¿yciu publicznym (nr 1127; s. 832835).
Z prawami cz³owieka ³¹cz¹ siê cile jego obowi¹zki, które maj¹ swój
pocz¹tek, treæ i obowi¹zuj¹c¹ moc w prawie naturalnym. Dlatego te¿  jak
zauwa¿a Jan XXIII  ka¿demu prawu naturalnemu jednego cz³owieka odpowiada obowi¹zek innych ludzi, tzn. obowi¹zek uznania i poszanowania tego
prawa (nr 30; s. 836).
Papie¿, podejmuj¹c analizê relacji pomiêdzy w³adz¹ a obywatelami (nr
4648; s. 840841), podkreli³, ¿e w³adza, pojmowana jako s³u¿ba maj¹ca na
celu realizacjê dobra wspólnego spo³eczeñstwa, pochodzi od Boga. Charakteryzuj¹c zakres w³adzy oraz jej zadania, uwypuklona zosta³a zasada dobra
wspólnego, które odnosi siê do ca³ego cz³owieka, tzn. jego cia³a, jak i ducha
(nr 53; s. 842). Opisuj¹c stosunki miêdzynarodowe (nr 8085; s. 848849),
papie¿ zwróci³ m.in. uwagê, ¿e to samo prawo naturalne, bêd¹ce podstaw¹
relacji miêdzyludzkich winno byæ racj¹ stosunków miêdzy pañstwami. Podkrelaj¹c rolê zasad moralnych, Jan XXIII zwróci³ uwagê na aktualnoæ prawdy
1 J. Majka, Koncepcja pokoju chrzecijañskiego w wietle encykliki Pacem in terris, Colloquium
Salutis 5 (1973), s. 8188.
2 Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, nr 1, Znak 332334 (1982), s. 830 (dalsze przywo³ania
numerów i stron w tekcie g³ównym artyku³u).
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(nr 8690; s. 849850), sprawiedliwoci (nr 9193; s. 850851) i solidarnoci
miêdzy narodami (nr 98; s. 852853). Papie¿ koñczy swoj¹ encyklikê nastêpuj¹cymi s³owami: Uwa¿amy zatem, ¿e do najwa¿niejszych zadañ ludzi wielkodusznych nale¿y zaprowadzenie  w oparciu o zasady prawdy, sprawiedliwoci, mi³oci i wolnoci  nowego uk³adu stosunków spo³ecznych miêdzy poszczególnymi obywatelami, miêdzy obywatelami i ich pañstwami, miêdzy samymi pañstwami oraz miêdzy poszczególnymi ludmi, rodzinami, zrzeszeniami i pañstwami z jednej strony a spo³ecznoci¹ ogólnoludzk¹ z drugiej. Nie ma
zaiste szczytniejszego zadania nad wprowadzenie w ten sposób prawdziwego
pokoju wed³ug ustanowionego przez Boga porz¹dku (nr 163; s. 867).
Konkluduj¹c mo¿na stwierdziæ, na podstawie przytoczonego tekstu, ¿e
Jan XXIII przyj¹³ statyczn¹ koncepcjê pokoju w. Augustyna, opart¹ na porz¹dku wszechwiata, któr¹ o¿ywi³, podkrelaj¹c jej aktualizacjê w oparciu
o zasady prawdy, sprawiedliwoci, mi³oci i wolnoci. Zatem pokój nie jest
rzeczywistoci¹ statyczn¹, lecz dynamiczn¹, u której podstaw tkwi godnoæ
osoby ludzkiej oraz ³¹cz¹ce siê z ni¹ cis³e prawo naturalne, które implikuje
praktyczne zastosowanie w relacjach miêdzyludzkich wspomnianych czterech
zasad.
2. Idea pokoju w konstytucji dogmatycznej Gaudium et spes

Rozdzia³ pi¹ty konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes zosta³ podzielony na dwie czêci: Unikanie wojny
oraz Potrzeba utworzenia wspólnoty miêdzynarodowej. Wymienione tytu³y wytyczaj¹ zakres podejmowanych kwestii odnosz¹cych siê do pokoju na wiecie.
Wed³ug ojców soborowych, pokój to nie tylko stan braku wojny lub
zachowania równowagi si³. Jest on skutkiem porz¹dku (ordo), który Bóg powierzy³ spo³eczeñstwu. Poniewa¿ pokój nie zosta³ dany raz na zawsze, dlatego
powinien byæ nieustannie budowany3. Jednym z podstawowych zadañ owego
budowania wymieniono unikanie wojen. Ojcowie soborowi wyrazili zaniepokojenie rosn¹cym wycigiem zbrojeñ oraz mo¿liwoci¹ wybuchu konfliktu nuklearnego. Dokument krytykuje wycig zbrojeñ, który nie jest bezpieczn¹ drog¹ do utrzymania trwa³ego pokoju (nr 81; s. 944). Stan równowagi si³ nigdy
nie bêdzie prawdziwym i pewnym pokojem (nr 81; s. 943). Dlatego Sobór
Watykañski II zwróci³ siê do spo³ecznoci miêdzynarodowych z apelem o ca³3 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium
et spes, nr 78, Znak 332334 (1982), s. 940941.
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kowity zakaz prowadzenia wojen. Ponadto potêpi³ wojnê totaln¹, której celem
by³o zniszczenie nie tylko ca³ych miast, ale i wiêkszych po³aci kraju (nr 80;
s. 943).
W konstytucji Gaudium et spes zwraca siê baczn¹ uwagê na przyczyny
konfliktów, proponuj¹c jednoczenie rodki zaradcze, które nale¿y przedsiêwzi¹æ dla ich zapobie¿enia. Wród g³ównych przyczyn konfliktów w wiecie
wymienione zosta³y: nierównoæ gospodarcza, ¿¹dza panowania, pogarda dla
cz³owieka, pycha oraz egoistyczne namiêtnoci (nr 83; s. 946). St¹d te¿ konieczna jest wspó³praca organizacji miêdzynarodowych, s³u¿¹cych sprawie pokoju. Chodzi zarówno o wspó³pracê na p³aszczynie gospodarczej, jak i spo³ecznej (ochrona zdrowia, ubóstwo, wychowanie, praca, wy¿ywienie (nr 85;
s. 947)). Jednoczenie  jak zaznaczono w dokumencie  pokoju nie osi¹gnie
siê bez poszanowania godnoci cz³owieka oraz bez zabezpieczenia dóbr poszczególnych ludzi (nr 78; s. 940).
3. Pokój w nauczaniu Pawła VI

Podstaw¹ pokoju wed³ug Paw³a VI jest, wynikaj¹cy z prawa naturalnego,
³ad spo³eczny. Jest on odbiciem porz¹dku, nadanego przez Stwórcê4. Elementem scalaj¹cym ów porz¹dek jest dobro wspólne, maj¹ce na celu godnoæ
osoby ludzkiej i jej doskonalenie. Papie¿ zwróci³ uwagê na równoæ wszystkich ludzi, co implikuje sprawiedliwoæ. Jej si³¹ napêdow¹ winna byæ mi³oæ,
która broni przed niesprawiedliwoci¹5.
W encyklice Populorum progressio, podobnie jak we wczeniejszych dokumentach Kocio³a, zostaje wyjaniona kwestia pokoju, którego nie mo¿na
rozumieæ tylko jako zaniechanie wojen b¹d d¹¿enie do uzyskania stanu równowagi si³. Pokój wypracowuje siê dzieñ po dniu, zachowuj¹c ustanowiony
przez Boga porz¹dek, domagaj¹cy siê coraz to doskonalszej sprawiedliwoci
pomiêdzy ludmi6.
Dokonuj¹c analizy przemian zachodz¹cych w wiecie, Pawe³ VI
dostrzeg³ zjawiska pozytywne, jak np. wzrost wiadomoci godnoci osoby
ludzkiej, wzrost solidarnoci miêdzy narodami. Zwróci³ tak¿e uwagê na
zjawiska negatywne, których ród³em jest egoizm7. Dlatego te¿ zaakcento4 Pawe³ VI, Encyklika Ecclesiam suam, nr 8, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html#r0 (23 VI 2011).
5 J. ¯ytowiecki, B³ogos³awieni pokój czyni¹cy. Pokój w nauczaniu Jana Paw³a II, Wroc³aw 2002,
s. 44.
6 Pawe³ VI, Encyklika Populorum progressio, nr 76, Znak 332334 (1982), s. 984.
7 Pawe³ VI, List apostolski Octogesima adveniens, nr 44, Znak 332334 (1982), s. 10111012.
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wa³ wymiar moralny pokoju, uto¿samiaj¹c go ze sprawiedliwoci¹ spo³eczn¹
w wiecie8.
Kolejn¹ zas³ug¹ papie¿a jest ustanowienie 1 stycznia wiatowym Dniem
Pokoju9 oraz powo³anie do ¿ycia papieskiej komisji Iustitia et pax10.
Warto podkreliæ, ¿e Pawe³ VI w swoim nauczaniu wielokrotnie zwraca³ siê
do w³adz miêdzynarodowych z apelem o utworzenie instytucji ogólnowiatowej,
maj¹cej na celu rozwi¹zywanie bie¿¹cych konfliktów11, wspó³pracê miêdzynarodow¹, gospodarcz¹ i kulturaln¹ oraz wychowanie spo³eczeñstw do pokoju12.
4. Kwestia pokoju w ujęciu Jana Pawła II

Przystêpuj¹c do analizy pojêcia pokoju w wypowiedziach Jana Paw³a II
nale¿y stwierdziæ, ¿e zadanie to przekracza ramy niniejszego artyku³u, st¹d
zostanie tu tylko podkrelony jeden z najistotniejszych aspektów jego koncepcji, jakim jest ujêcie teologiczno-antropologiczne.
Wed³ug Jana Paw³a II pokój jest darem Bo¿ym, który ³¹czy siê cile
z tajemnic¹ stworzenia. Odznaczaj¹ce siê ³adem i harmoni¹ stworzenie, Bóg
podda³ cz³owiekowi, aby zarz¹dza³ nim. Jednoczenie Stworzyciel wypisa³ we
wnêtrzu cz³owieka swoje prawo, aby w relacji z innymi ludmi wyra¿a³ szacunek. Bóg nie jest tylko tym, który poddaje ludzkoci ca³e stworzenie, aby nim
zarz¹dza³a i zarazem rozwija³a je solidarnie na po¿ytek wszystkich ludzi, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji. On jest równie¿ tym, który wpisuje w sumienie
cz³owieka prawa zobowi¹zuj¹ce go do poszanowania na wszelki sposób ¿ycia
i osoby bliniego, stworzonego jak on, na obraz i podobieñstwo Boga13.
Jan Pawe³ II zauwa¿y³, ¿e pojêcie pokoju ³¹czy siê w Pimie w. z ide¹
dobrobytu, harmonii, szczêcia, bezpieczeñstwa, zgody, ocalenia i sprawiedliwoci, jako niezwyk³e dobro, które Bóg Pan Pokoju (2 Tes 3,16) ju¿
udziela i obiecuje daæ w obfitoci14. Pomimo ludzkiej s³aboci i grzechu,
Bóg nie opuszcza cz³owieka, i poród ciemnych godzin dziejów, w tajemniczy sposób, pomaga mu w odzyskaniu utraconego pokoju. Daje mu ko8
9
10
11
12
13

J. ¯ytowiecki, B³ogos³awieni pokój czyni¹cy, s. 45.
Ibidem, s. 43.
Pawe³ VI, Encyklika Populorum progressio, nr 5, Znak 332334 (1982), s. 957.
Pawe³ VI, Przemówienie na forum ONZ, Acta Apostolicae Saedis 65 (1973), s. 675.
Pawe³ VI, Encyklika Populorum progressio, nr 3442, Znak 332334 (1982), s. 968972.
Jan Pawe³ II, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Pokój  dar Boga powierzony ludziom, nr 4,
OsRomPol 24 (1981), nr 12, s. 3. Por. J. ¯ytowiecki, B³ogos³awieni pokój czyni¹cy; J. Lewandowski,
Problematyka pokoju w nauczaniu Jana Paw³a II, Teologia i cz³owiek 5 (2005), s. 3344.
14 Jan Pawe³ II, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Pokój  dar Boga powierzony ludziom, nr 4,
s. 3.
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nieczne si³y, aby móg³ przezwyciê¿yæ niesprawiedliwe uk³ady, wyzwoliæ siê
z ideologii przemocy15.
Papie¿ zwróci³ uwagê na tajemnicê cz³owieka, a cilej, jego serca.
W ujêciu biblijnym pojêcie to jest najg³êbszym pok³adem osoby ludzkiej, okrelaj¹cym jego stosunek do dobra, do innych, do Boga. Nie chodzi tutaj
o uczuciowoæ, ile raczej o sumienie, o przekonania, sposób mylenia, którym
siê cz³owiek kieruje, jak równie¿ o namiêtnoci, które nim rz¹dz¹16. W tej
perspektywie serce jawi siê jako miejsce, w którym jest obecny pokój lub
wojna. Brak pokoju wynika z wewnêtrznego nieuporz¹dkowania, z nie³adu
sumienia, które okrela dobro lub z³o wed³ug w³asnego wyboru. Przyczyn¹
wewnêtrznego nieuporz¹dkowania mog¹ byæ równie¿ namiêtnoci, które powoduj¹, ¿e ludzie pozwalaj¹ ow³adn¹æ siê poczuciu wy¿szoci rasowej i nienawici do innych, a tak¿e zazdroci, po¿¹daniu cudzej ziemi b¹d innych
dóbr17. Przyczyny nie³adu serca mog¹ byæ natury filozoficzno-spo³ecznej, jak
np. manichejska wizja ludzkoci, czyni¹ca walkê z innymi warunkiem postêpu
b¹d manipulacje natury ideologicznej, które uciekaj¹ siê do przemocy i wojny, zalepiaj¹c jednoczenie ducha cz³owieka18.
Poniewa¿ pokój to nie tylko stan równowagi si³ oraz braku wojen, lecz
stan ludzkiego serca, dlatego warunkiem pokoju jest przemiana serca, czyli
odzyskanie jasnego widzenia i bezstronnoci, wolnoci ducha, poczucia sprawiedliwoci, poszanowania praw cz³owieka, poczucia równoci19. Chodzi
o rzeczywist¹ ocenê, dokonan¹ w prawdzie wobec instytucji, systemów, prowadz¹cych do sytuacji bez wyjcia, uniemo¿liwiaj¹cych dialog, zwiêkszaj¹cych zagro¿enie i niebezpieczeñstwo. W owej krytycznej ocenie, która jest
postaw¹ nawrócenia poszczególnych osób, jak i ca³ych narodów, dopatruje siê
papie¿ podstawowego warunku pokoju. Postawa ta prowadzi do nowego serca,
które winno odznaczaæ siê sprawiedliwoci¹, co implikuje porzucenie egoizmu
oraz wyra¿enie solidarnoci z krajami ubogimi. Kolejn¹ cech¹ nowego serca
jest mi³oæ, która w dialogu miêdzy narodami zak³ada wyrzeczenie siê przemocy, zak³amania, nienawici, uznanie godnoci drugiego cz³owieka20.
Reasumuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e teologiczno-antropologiczna wizja pokoju Jana Paw³a II zosta³a oparta na pojêciu godnoci osoby ludzkiej i ³¹cz¹cymi siê z ni¹ prawami cz³owieka. Wystêpuj¹c na forum ONZ, papie¿ powie15
16

Ibidem, nr. 5, s. 3.
Jan Pawe³ II, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Pokój rodzi siê z nowego serca, nr 2,
OsRomPol 46 (1983), nr 10, s. 4.
17 Ibidem, s. 2.
18 Ibidem, s. 4.
19 Ibidem.
20 Ibidem, nr 3, s. 4.
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dzia³: Wszelka analiza musi koniecznie wychodziæ z tych samych przes³anek,
¿e mianowicie ka¿dy byt ludzki posiada godnoæ, która niezale¿nie od tego, ¿e
osoba istnieje zawsze w konkretnym kontekcie spo³ecznym i historycznym,
nigdy nie mo¿e byæ umniejszana, okaleczana lub zniszczona, lecz przeciwnie,
powinna byæ chroniona, jeli siê d¹¿y rzeczywicie do umacniania pokoju21.
5. Pokój według Katechizmu Kościoła Katolickiego

W trzeciej czêci Katechizmu Kocio³a Katolickiego, zatytu³owanej ¯ycie
w Chrystusie, w dziale powiêconym dziesiêciu przykazaniom, omówione s¹
m.in. kwestie: obrony pokoju22 oraz unikania wojen (nr 23072317; s. 523525).
Ukazane w kontekcie przykazania nie zabijaj, s¹ wyk³adni¹ do napiêtnowania gniewu i nienawici jako postaw przeciwnych mi³oci (nr 23022303;
s. 522). Jednoczenie zostaje podkrelona godnoæ osoby ludzkiej  Nie da siê
osi¹gn¹æ pokoju bez ochrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myli
miêdzy ludmi, poszanowania godnoci osób i narodów, wytrwa³ego d¹¿enia
do braterstwa (nr 2304; s. 522).
Katechizm wskazuje równie¿ na ród³o pokoju, którym jest Chrystus,
który przez krew przelan¹ na krzy¿u, w sobie zadawszy mieræ wrogoci
(Ef 2,16), pojedna³ On ludzi z Bogiem, a swój Koció³ ustanowi³ sakramentem
jednoci rodzaju ludzkiego i jego zjednoczenia z Bogiem (nr 2305; s. 523).
Jednoczenie w Katechizmie podkrela siê nie tylko powszechny obowi¹zek ka¿dego chrzecijanina do dzia³ania na rzecz unikania konfliktów
(nr 2307; s. 523), lecz równie¿ prawo ka¿dego narodu do obrony z u¿yciem
si³y militarnej; wymienione s¹ równie¿ warunki wykorzystania wspomnianej
si³y (nr 2309; s. 523524).
W Katechizmie odnajdujemy tak¿e odniesienia do problemu gromadzenia
broni, bowiem wycig zbrojeñ nie zapewnia pokoju (nr 2315; s. 524525). Co
wiêcej, nie tylko nie eliminuje przyczyn, ale mo¿e je jeszcze nasiliæ. Wydawanie ogromnych sum na produkcjê ci¹gle nowych rodzajów broni uniemo¿liwia przyjcie z pomoc¹ g³oduj¹cej ludnoci (nr 2315; s. 524525). Wskazuj¹c
na problem produkcji i handlu broni¹, Koció³ potêpi³ dorane, prywatne interesy oraz usprawiedliwianie przedsiêwziêæ, podsycaj¹cych przemoc i konflikty
miêdzy narodami (nr 2316; s. 525).
21 Jan Pawe³ II, Przemówienie do zgromadzenia ogólnego ONZ, Nowy Jork, 2 X 1979, nr 12,
w: Przemówienia i homilie Ojca wiêtego Jana Paw³a II, Kraków 1997, s. 29.
22 Katechizm Kocio³a Katolickiego nr 23022306, Poznañ 1994, s. 522523.
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Nale¿y stwierdziæ, ¿e w Katechizmie kwestia pokoju zosta³a ukazana
w podwójnej perspektywie, z jednej strony akcentowana jest godnoæ osoby
ludzkiej oraz dzie³o Odkupienia dokonane przez Chrystusa, z drugiej za, ukazane jest zasadnicze stanowisko Kocio³a na temat obrony pokoju oraz unikania konfliktów zbrojnych.
6. Współczesne zagrożenia pokoju
według Benedykta XVI

Temat pokoju pojawia siê równie¿ w orêdziach papie¿a Benedykta XVI
na wiatowy Dzieñ Pokoju. Nastêpca w. Piotra przedstawi³ tradycyjn¹ naukê
o pokoju, w której nie sposób nie zauwa¿yæ augustyñskiej idei powszechnej
harmonii wszechwiata. Tajemnica stworzenia jest jednym z uprzywilejowanych punktów odniesienia, która dostarcza papie¿owi kolejnych, nowych argumentów w wyk³adzie chrzecijañskiej nauki o pokoju.
Benedykt XVI zaznaczy³, ¿e chocia¿ pokój jest przede wszystkim darem
Boga, to jednak nie mo¿na go osi¹gn¹æ bez wspó³dzia³ania ludzkiego wysi³ku23. Trwa³y pokój ma swe ród³o w uznaniu, ¿e wiat ostatecznie nie jest
nasz¹ w³asnoci¹, lecz raczej horyzontem, w obrêbie którego jestemy zaproszeni do uczestnictwa w mi³oci Bo¿ej oraz wspó³pracy w kierowaniu wiatem
i histori¹ pod Jego natchnieniem24. Wraz z tajemnic¹ Wcielenia pokój nabiera
wymiaru osobowego. Prawdziwym pokojem jest Chrystus, który poprzez swoj¹ mêkê i krzy¿ odniós³ zwyciêstwo, postawi³ tamê przemocy, a wszystkich
ludzi zjednoczy³ w swoim pokoju25.
A. Pokój a godność osoby ludzkiej

W orêdziu na 1 stycznia 2007 r. Benedykt XVI zwróci³ uwagê na cis³¹
zale¿noæ pomiêdzy pokojem a godnoci¹ osoby ludzkiej26. Komentuj¹c tekst
Rdz 1,26, zauwa¿y³, ¿e cz³owiek, stworzony na obraz Bo¿y, ma osobow¹ godnoæ. Zosta³ powo³any do odpowiedzi wyra¿onej w postaci wiary i mi³oci.
23 Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania ze zwierzchnikami religijnymi Galilei. Pokój jest darem Boga i dzie³em cz³owieka, OsRomPol 315 (2009), nr 78, s. 41.
24 Ibidem.
25 Benedykt XVI, Przemówienie w kociele parafialnym w Rhemes-Saint-Georges, OsRomPol
286 (2006), nr 910, s. 2728.
26 Benedykt XVI, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Osoba ludzka sercem pokoju, 1 I 2007,
OsRomPol 290 (2007), nr 2, s. 47.
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Dlatego papie¿, nawi¹zuj¹c do nauki swojego poprzednika stwierdzi³, ¿e równie¿ pokój jest darem Bo¿ym oraz zadaniem: nie ¿yjemy w wiecie irracjonalnym i pozbawionym sensu, ale istnieje w nim moralna logika, która rozjania
ludzk¹ egzystencjê i umo¿liwia dialog miêdzy ludmi i narodami27. Chodzi
o zbiór regu³ postêpowania indywidualnego i wzajemnych odniesieñ osób,
opartych na zasadach sprawiedliwoci i solidarnoci, który jest wypisany
w sumieniach, w których odzwierciedla siê m¹dry zamys³ Boga28. W tej
perspektywie normy prawa naturalnego nie nale¿y uwa¿aæ za dyrektywy narzucone z zewn¹trz i wymierzone w wolnoæ cz³owieka. Uznanie prawa naturalnego stanowi podstawê do dialogu miêdzy wyznawcami ró¿nych religii,
staj¹c siê tym samym przes³ank¹ do zaistnienia prawdziwego pokoju29.
Ojciec wiêty, akcentuj¹c godnoæ osoby ludzkiej, podkreli³ wynikaj¹ce
st¹d prawa do ¿ycia i do wolnoci religijnej. Cz³owiek, bêd¹c obrazem Boga-Stworzyciela, nie mo¿e dysponowaæ drug¹ osob¹ wed³ug w³asnego upodobania. Oznacza to, ¿e w³adza nie mo¿e naruszaæ praw innych osób i ich godnoci,
poniewa¿ pokój jest budowany na poszanowaniu praw wszystkich ludzi,
w tym prawa do ¿ycia i wolnoci religijnej. Jednoczenie, aby zachowaæ pokój,
nale¿y ustaliæ jasne granice miêdzy tym, czym mo¿na, a tym, czym nie mo¿na
dysponowaæ: w ten sposób uniknie siê niedopuszczalnych ingerencji w dziedzictwo wartoci, w³aciwych cz³owiekowi30.
Papie¿ zwróci³ równie¿ uwagê na zagro¿enie dla pokoju, wynikaj¹ce
z nierównego dostêpu do podstawowych dóbr, takich jak woda, mieszkanie czy
po¿ywienie oraz wynikaj¹ce z nierównoci pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹
w egzekwowaniu fundamentalnych praw ludzkich. Uznanie zasadniczej równoci ludzi, wynikaj¹cej ze wspólnej im transcendentnej godnoci, stanowi
kolejny wa¿ny element budowania pokoju31.
W zakoñczeniu swojego wyst¹pienia, papie¿ zwróci³ uwagê na zagro¿enia, wynikaj¹ce z redukcjonistycznych wizji cz³owieka. Tylko wtedy, kiedy
prawa cz³owieka bêd¹ zakorzenione w obiektywnych wymogach natury, danej
mu przez Stwórcê, bêdzie mo¿na wykazaæ s³usznoæ przyznawanych mu praw,
bez obawy, ¿e zostan¹ zanegowane32.

27
28
29
30
31
32

Ibidem, nr 3, s. 4.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, nr 4, s. 5.
Ibidem, nr 6, s. 5.
Ibidem, nr 1112, s. 67.
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B. Pokój a prawda

W kolejnym orêdziu na wiatowy Dzieñ Pokoju, Ojciec wiêty zwróci³
uwagê na cis³¹ zale¿noæ pomiêdzy prawd¹ a pokojem33. Odwo³uj¹c siê do
tajemnicy stworzenia, stwierdzi³, ¿e pokój jest owocem porz¹dku ustanowionego przez Boga na ziemi. St¹d jako rezultat porz¹dku, który zosta³ ustanowiony przez Boga, pokój ma w sobie wewnêtrzn¹ i niepokonan¹ prawdê. Pokój
to owoc porz¹dku zaszczepionego spo³eczeñstwu ludzkiemu przez jego Boskiego Za³o¿yciela34. Dlatego te¿ cz³owiek, który pozwala, aby owieci³
go blask prawdy, niejako naturalnie wchodzi na drogê pokoju35. Jednoczenie pokój jest darem Bo¿ym, który wymaga od cz³owieka odpowiedzialnoci36.
Papie¿ Benedykt wskaza³ na dwa zagro¿enia pokoju, jakimi s¹ nihilizm
oraz religijny fundamentalizm. Obie postawy w b³êdny sposób odwo³uj¹ siê do
prawdy37. O ile nihilici zaprzeczaj¹ istnieniu jakiejkolwiek prawdy, o tyle
fundamentalici roszcz¹ sobie prawo do narzucania jej si³¹. Postawy te ³¹czy
pogarda wobec cz³owieka i jego ¿ycia. W zagro¿eniach tych dostrzec mo¿na
b³êdnie budowany obraz Boga: nihilizm neguje istnienie i opatrznociow¹ rolê
Boga w historii, natomiast fundamentalizm zniekszta³ca mi³osierne oblicze
Boga, zastêpuj¹c Go bo¿kami stworzonymi wed³ug w³asnego wzoru. W tym
kontekcie, uznanie pe³nej prawdy o Bogu jawi siê jako pierwszy i konieczny
warunek utrwalania prawdy o pokoju38.
C. Pokój a ubóstwo

Kolejnym czynnikiem sprzyjaj¹cym konfliktom jest ubóstwo39. Papie¿
podkreli³, ¿e dotyka ono nie tylko pewnych grup spo³ecznych, lecz tak¿e
rozci¹ga siê na ca³e narody. Wynika ono z braku szacunku wobec transcendentnej godnoci cz³owieka40. Konsekwencj¹ takiej postawy jest m.in. brak
szacunku dla godnoci kobiety, odmawianie ma³¿onkom prawa do decydowa33 Benedykt XVI, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Pokój w prawdzie, 1 I 2006, OsRomPol
280 (2006), nr 2, s. 4.
34 Ibidem, nr 3, s. 4.
35 Ibidem.
36 Ibidem, nr 4, s. 4.
37 Ibidem, nr 10, s. 6.
38 Ibidem, nr 11, s. 6.
39 Benedykt XVI, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Zwalczanie ubóstwa drog¹ do pokoju, nr 1,
OsRomPol 309 (2009), nr 3, s. 3.
40 Ibidem, nr 2, s. 3.
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nia o liczbie potomstwa41, trudnoci w dostêpie cz³owieka do po¿ywienia oraz
towarzysz¹cym temu zjawiskom spekulacyjnym42.
Ojciec wiêty zauwa¿y³, ¿e ubóstwo musi byæ rozwi¹zywane kompleksowo, zarówno na p³aszczynie gospodarczej, ekonomicznej, jak i prawnej. Zaapelowa³, aby wszystkie kraje mia³y takie same mo¿liwoci dostêpu do wiatowego rynku, bez ich marginalizowania43. Walka z ubóstwem domaga siê równie¿ utworzenia nowych instytucji oraz skutecznych ram prawnych, wspieraj¹cych tê walkê44.
D. Pokój a wolność religijna

Kolejnym powa¿nym zagro¿eniem dla pokoju jest brak wolnoci religijnej. Benedykt XVI zauwa¿y³, ¿e w niektórych regionach wiata nie jest mo¿liwe swobodne wyznawanie i wyra¿anie w³asnej religii bez nara¿ania siê na
ryzyko utraty ¿ycia i osobistej wolnoci. Z kolei w innych regionach wystêpuj¹
bardziej [...] wyrafinowane formy uprzedzeñ i oporu wzglêdem wierz¹cych
i symboli religijnych. Jak podkreli³ Ojciec wiêty, w chwili obecnej chrzecijanie s¹ grup¹ religijn¹, która cierpi najwiêcej przeladowañ z powodu swojej
wiary. Wielu z nich na co dzieñ spotyka siê ze zniewagami i czêsto ¿yje w lêku
z powodu tego, ¿e poszukuj¹ prawdy, wierz¹ w Jezusa Chrystusa i szczerze
apeluj¹ o uznanie wolnoci religijnej45.
Papie¿ przypomnia³ cis³¹ wiê prawa do wolnoci religijnej z godnoci¹
osoby ludzkiej. Godnoæ ta opiera siê na transcendentnej naturze cz³owieka,
stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Je¿eli osoba ludzka nie otwiera
siê na transcendencjê, natomiast skupia siê na samym sobie, nie potrafi znaleæ
odpowiedzi na pytania o sens ¿ycia ani zdobyæ trwa³ych wartoci i zasad
etycznych46.
Transcendentn¹ godnoæ osoby, pojmowanej jako zdolnoæ do wychodzenia poza granice w³asnej materialnoci i szukania prawdy, nale¿y uznaæ za
dobro powszechne, niezbêdne do budowania spo³eczeñstwa, maj¹cego na celu
realizacjê i pe³niê cz³owieka47. Odmawianie czy arbitralne ograniczanie wolnoci religijnej jest równoznaczne z kultywowaniem zawê¿onej wizji osoby
41
42
43
44
45

Ibidem, nr 3, s. 34.
Ibidem, nr 7, s. 5.
Ibidem, nr 9, s. 6.
Ibidem, nr 11, s. 67.
Benedykt XVI, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Wolnoæ religijna drog¹ do pokoju, nr 1,
OsRomPol 329 (2011), nr 1, s. 4.
46 Ibidem, nr 2, s. 5.
47 Ibidem.
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ludzkiej, a w konsekwencji z tworzeniem spo³eczeñstwa niesprawiedliwego, co
uniemo¿liwia zaprowadzenie autentycznego i trwa³ego pokoju w ca³ej rodzinie
ludzkiej48.
Wolnoæ religijna  jak ka¿da wolnoæ  bierze pocz¹tek w sferze osobistej, lecz urzeczywistnia siê w relacji z innymi. Dlatego te¿ wolnoæ bez
relacji nie jest wolnoci¹ pe³n¹49.
Wolnoci religijnej, a tym samym pokojowi, przeciwstawiaj¹ siê fundamentalistyczna i laicka wizja cz³owieka. Jedna i druga absolutyzuj¹ zawê¿on¹
i niepe³n¹ definicjê osoby ludzkiej, sprzyjaj¹c ró¿nym formom integralizmu
religijnego b¹d te¿ racjonalizmu. Dlatego te¿ spo³eczeñstwo, które chce narzuciæ religiê czy, przeciwnie, odrzuciæ j¹ drog¹ przemocy, jest niesprawiedliwe wobec cz³owieka i Boga, ale tak¿e wzglêdem samego siebie. Bóg wzywa
do siebie ludzkoæ przez zamys³ mi³oci, który obejmuj¹c ca³¹ osobê w jej
wymiarze naturalnym i duchowym, wymaga, by nañ odpowiedzieæ w sposób
wolny i odpowiedzialny, ca³ym sercem i ca³ym swoim jestestwem, indywidualnie i wspólnotowo50.
Ojciec wiêty zauwa¿y³, ¿e religie w zglobalizowanym wiecie mog¹ byæ
wa¿nym elementem jednoci i pokoju. Jednak¿e ich wyznawcy, kieruj¹cy siê
swymi przekonaniami religijnymi i racjonalnie poszukuj¹cy wspólnego dobra,
winni w sposób odpowiedzialny pe³niæ swoj¹ misjê. W rozmaitych kulturach
religijnych odrzuciæ trzeba to wszystko, co godzi w godnoæ mê¿czyzny
i kobiety, natomiast utrwalaæ to, co pozytywnie wp³ywa na wspó³¿ycie obywatelskie51.
Benedykt XVI, przeciwstawiaj¹c siê redukcjonistycznym definicjom
cz³owieka, eliminuj¹cym jego wymiar transcendentny, zauwa¿y³, ¿e wiat potrzebuje Boga, poniewa¿ potrzebuje uniwersalnych i wspólnie podzielanych
wartoci etycznych i duchowych. Religia mo¿e wnieæ cenny wk³ad w ich
poszukiwanie, a w konsekwencji w budowanie ³adu spo³ecznego na poziomie
narodowym i miêdzynarodowym52. Pokój nie jest jedynie brakiem wojny, nie
jest wy³¹cznie owocem dominacji zbrojnej b¹d ekonomicznej, lecz jest rezultatem procesu oczyszczenia i uszlachetnienia wymiarów kulturalnego, moralnego i duchowego ka¿dego cz³owieka i narodu, w którym godnoæ cz³owieka
jest w pe³ni szanowana53.
48
49
50
51
52
53

Ibidem, nr 1, s. 4.
Ibidem, nr 6, s. 7.
Ibidem, nr 8, s. 7.
Ibidem, nr 10, s. 8.
Ibidem, nr 15, s. 10.
Ibidem.
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Zakończenie

Analiza wypowiedzi Nauczycielskiego Urzêdu Kocio³a pozwoli³a zauwa¿yæ nie tylko wzrost zainteresowania kwesti¹ pokoju, ale równie¿ znacz¹cy rozwój refleksji teologicznej na ten temat. Chrzecijañska definicja pokoju
zarysowana przez Jana XXIII nie ogranicza siê jedynie do stanu braku konfliktów militarnych, lecz wyp³ywa z tajemnicy stworzenia oraz p³yn¹cego z niej
porz¹dku wszechwiata, który ma swoje ród³o w Bogu. Papie¿ Pawe³ VI
upatrywa³ podstaw pokoju w ³adzie spo³ecznym. Elementem scalaj¹cym ów
³ad, porz¹dek by³o dobro wspólne, którego celem jest godnoæ osoby ludzkiej.
Jan Pawe³ II w refleksji na temat pokoju zwróci³ uwagê na tajemnicê
cz³owieka. Wskaza³ na jego serce jako na specyficzne miejsce panowania pokoju
lub wojny. Podkreli³, ¿e pokój, bêd¹c darem Bo¿ym dla cz³owieka, jest równie¿
powierzonym jemu zadaniem, za które ponosi on pe³n¹ odpowiedzialnoæ.
Papie¿ Benedykt XVI zaakcentowa³ wspó³czesne zagro¿enia dla pokoju
na wiecie. Przeprowadzi³ nie tylko dok³adn¹ analizê negatywnych zjawisk
(ubóstwo, kryzys ekologiczny, wolnoæ religijna), lecz równie¿ wskaza³ drogi
ich rozwi¹zania, które mog¹ przyczyniæ siê do budowania pokoju.
W omawianych w artykule przed³o¿eniach odnosz¹cych siê do kwestii,
jak¹ jest pokój na wiecie, odnajdujemy pog³êbion¹ refleksjê: od pokoju jako
daru Bo¿ego do pokoju jako zadania, za które cz³owiek jest odpowiedzialny;
od statycznej definicji pokoju po definicjê dynamiczn¹; od pokoju, który nale¿y budowaæ do pokoju, który staje siê. Dla jego zachowania pañstwa oraz
miêdzynarodowe instytucje winny d¹¿yæ do rozwi¹zywania problemów, negatywnych zjawisk, które sprawiaj¹, ¿e wielu ludzi nie mo¿e siê cieszyæ w pe³ni
pokojem.

THE CONCEPT OF PEACE IN CONTEMPORARY DOCUMENTS
OF THE MAGISTERIUM ECCLESIAE
(SUMMARY)

The article deals with the notion of peace in contemporary documents of the Magisterium
Ecclesiae. The analysis shows a significant development of theological reflection on the subject.
John XXIII didnt limit the Christian definition of peace to a lack of armed conflicts, but issues it
from the mystery of creation. Paul VI ascribed the foundations of peace to social order (common
good). John Paul II draws attention to the mystery of man (human heart as the place of peace) and
presents peace as Gods gift. Benedict XVI underscores contemporary threats to peace in the world
(poverty, ecologic crisis, religious freedom) and indicates ways of resolving those problems. The
presented panorama of statements reveals a deepening of reflection on the subject of peace: from
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peace as Gods gift to peace as a task for which man is responsible; from a static definition of
peace to its dynamic one. The very important task have the international institutions, too. They
should resolve problems that prevent many people from fully enjoying peace.

DAS KONZEPT DES FRIEDENS IN DER ZEITGENÖSSISCHEN
DOKUMENTEN DES LEHRAMTES DER KIRCHE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im vorliegenden Artikel wird der Begriff des Friedens in den neue Dokumenten des Magisterium Ecclesiae besprochen. Die durchgeführten Untersuchungen zeigen die Entwicklung der
theologischen Reflexionen über dieses Thema. Johannes XXIII. beschränkt nicht die christliche
Definition des Friedens nur auf das Fehlen militärischer Konflikte, aber weist auf das Geheimnis
der Schöpfung hin. Paul VI. sah die Quellen des Friedens in der gesellschaftlichen Ordnung (das
gemeinsame Wohl). Johannes Paul II. unterstreicht das Geheimnis des Menschen (das menschliche
Herz als Sitz des Friedens). Er betont, dass der Frieden ein Geschenk Gottes ist. Benedikt XVI.
betont die Bedrohungen des Friedens in der modernen Welt (Armut, ökologische Krise, Freiheit
der Religionen) und zeigt die Wege zur Lösung dieser Probleme. Das Spektrum von den Aussagen
zeigt die Vertiefung der theologischen Reflexionen: vom Frieden als Geschenk Gottes zu einer
Aufgabe des Menschen; von einer statischen zu einer dynamischen Definition des Friedens. Sehr
wichtige Rolle haben auch die internationalen Institutionen, die den Frieden aufbewahren sollen.

