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 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu, w jaki emerytowany pa-

pież Benedykt XVI interpretował zagadnienie praw człowieka w okresie swego ponty-

fikatu w latach 2005-2013. Autor pragnie odpowiedzieć na pytania, jak Papież postrze-

gał prawne i filozoficzne fundamenty, budowanego od 1945 roku, międzynarodowego 

systemu ochrony praw, w czym widział jego sukcesy i niedostatki oraz jak postrzegał 

związane z nim zagrożenia.  

 Poszukując odpowiedzi na postawione wyżej pytania autor skupił się na analizie 

wybranych aspektów myśli Benedykta XVI. Najważniejszy z nich dotyczy założenia, 

że prawa człowieka mogą istnieć i rozwijać się tylko i wyłącznie na gruncie powiąza-

nia ich z prawem naturalnym. Uzupełniają go rozważania dotyczące pokoju, który wi-

nien być zasadniczym celem człowieka. W tym kontekście prawa człowieka stają się 

przede wszystkim narzędziami realizacji idei pokoju. W dalszej kolejności omówiono 

stosunek Papieża do ochrony konkretnych praw ludzkich, szczególnie prawa do życia 

i wolności religijnej. W ostatniej części skupiono się zaś na stosunku Papieża do dzia-

łalności Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz sposobie, w jaki bilansował on pół-

wiecze istnienia Powszechnej deklaracji praw człowieka1.  

 Głos J. Ratzingera dotyczący relacji praw człowieka i nauczania Kościoła katolic-

kiego słyszany był wyraźnie jeszcze zanim ten objął stolicę piotrową jako następca Jana 

Pawła II. Pochodzący z Niemiec kardynał w latach 1981-2005 pełnił urząd Prefekta 

Kongregacji Nauki Wiary. Z tego właśnie okresu pochodzi, opracowany pod jego kie-

rownictwem, jeden z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych dokumentów 

stanowiących pośredni głos w dyskusji odnośnie sposobu rozumienia praw człowieka. 

Chodzi tu o „Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji 

osób homoseksualnych”, gdzie m.in. pada stwierdzenie: „Nie można twierdzić, że dys-

kryminacja ze względu na »skłonność homoseksualną« jest tym samym, co dyskrymi-

                                                           
 1 W polskiej literaturze przedmiotu problem stosunku Benedykta XVI do praw człowieka omówiony 

został, m.in. w pracach E. J. Nowackiej. Zob. E. J. Nowacka, Społeczno-polityczna myśl Benedykta XVI. Geneza i zna-

czenie dla współczesnych państw demokratycznych, Wrocław 2006, s. 97-107; taż, Wprowadzenie do doktryny społecznej 

Benedykta XVI, Wrocław 2009, s. 61-100. 
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nacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne itd. W odróżnieniu od nich skłonność 

homoseksualna jest obiektywnym nieuporządkowaniem moralnym i budzi niepokój 

moralny”2. Dokument wywołał szeroką dyskusję na świecie oraz w obrębie samego Ko-

ścioła, został nawet skrytykowany przez część ówczesnej hierarchii3.  

 Jako głowa Kościoła katolickiego Benedykt XVI również nie unikał refleksji na te-

mat praw człowieka. Odniesienia do nich znajdziemy w wielu dokumentach i pracach 

jego autorstwa z tego okresu. Bogate ich źródło stanowią trzy papieskie encykliki: (1) Deus 

caritas est. O miłości chrześcijańskiej (2006); (2) Spe salvi. O nadziei chrześcijańskiej (2007); 

(3) Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie (2009)4. Do szcze-

gólnie ważnych głosów na temat praw człowieka należy także zaliczyć wygłoszone w ro-

ku 2007 orędzie z okazji Światowego Dnia Pokoju oraz przemówienie przed Zgroma-

dzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych z roku 20085. 

 Podstawą dla refleksji Benedykta XVI odnośnie praw człowieka jest kategoria god-

ności osoby ludzkiej. Kościół w swym nauczaniu wywodzi ją z Pisma Świętego, ze słów 

zawartych w Księdze Rodzaju: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz 

Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”6. Pogłębiony jej opis znajdziemy 

także na kartach Katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym czytamy: „Człowiek, ponie-

waż został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby: nie jest tylko czymś, ale 

kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać 

siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami; przez łaskę jest powołany do przy-

mierza ze swoim Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie 

może za niego dać”7. 

 Filozoficznych korzeni problemów, które zdaniem Benedykta XVI narosły wokół 

współczesnego sposobu interpretowania ludzkiej godności, Papież upatrywał w spo-

rze o naturę ludzkiej wolności8. W jego opinii pretensje do uniwersalności idei praw 

                                                           
 2 Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, ks. J. Królikowski, ks. Z. Zimowski (opr. i tłum.), Tarnów 

1997, źródło: www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_31.html [dostęp: 6 I 2015]. 

 3 J. Ratzingera skrytykowali wtedy, m.in. biskupi C. Buswell, T. Gumbleton i W. Sullivan. Zob. Frequently 

Asked Questions – Catholicism and Homosexuality, źródło: http://web.archive.org/web/ 20130304100555/http:// 

www.dignityusa.org:80/faq.html [dostęp: 6 I 2015].  

 4 Zob. Benedykt XVI, Deus caritas est. O miłości chrześcijańskiej, Kraków 2006, s. 56; tenże, Spe salvi. O na-

dziei chrześcijańskiej, Kraków 2007, s. 79; tenże, Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i praw-

dzie, Kraków 2009, s. 119. 

 5 Zob. tenże, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju, 1 I 2007, źródło: www.vati-

can.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace_ 

pl.html [dostęp: 26 XII 2014]; tenże, Spotkanie z Członkami Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjedno-

czonych, 18 V 2008, źródło: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/ 2008/april/ documents/ 

hf _ben-xvi_spe_20080418_un-visit_en.html [dostęp: 26 XII 2014]. 

 6 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań 2012, Rdz 1, 27, s. 25. 

 7 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 357.  

 8 W myśli Benedykta XVI problem ten ma związek z postępującym w kręgu cywilizacji zachodniej roz-

działem rozumu i wiary. Zob. m.in.: tenże, Boża rewolucja, M. Romanowski SSP, Z. Gawron SSP (tłum.), Kra-

ków 2006, s. 155; J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, ks. S. Czerwik (tłum.), Kielce 2005, s. 120; J. Rat-

zinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005, W. Dzieża (tłum.), s. 141. 
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człowieka można zgłaszać tylko wtedy, gdy wyrażona zostanie w oparciu o założenie, 

że pochodzenie wszystkich ludzi jest takie samo, a co za tym idzie ich natura jest toż-

sama. Ojciec Święty podkreślał, że wraz z tym kryterium koniecznym jest przyjęcie, że 

istota ludzka jest głównym elementem boskiego planu stworzenia. Posadowione na ta-

kim fundamencie prawa człowieka mają stać się ściśle złączone z prawem naturalnym, 

które pod różnymi postaciami obecne jest w kulturach wszystkich ludów żyjących na 

ziemi. Odejście od tego sposobu rozumowania to zdaniem Benedykta XVI uchylenie 

drzwi relatywizmowi, który dla pierwotnej idei praw człowieka jest niszczący, gdyż 

może doprowadzić do sytuacji, w której: „znaczenie i interpretacja praw byłyby zmien-

ne, a ich powszechność byłaby zanegowana w imię odmiennych kontekstów kulturo-

wych, politycznych, społecznych czy wręcz religijnych”9. 

 Papież wskazywał, że dominujący współcześnie, pozytywistyczny sposób myśle-

nia owocuje sztucznym rozdziałem obowiązków od praw. Szczególnie negatywne kon-

sekwencje tego faktu widział w sferze odkryć techniczno-naukowych. Podkreślał, że: 

„Mimo ogromnych dobrodziejstw, jakie ludzkość może z nich czerpać, niektóre zasto-

sowania tych odkryć stanowią wyraźne pogwałcenie ładu stworzenia – aż do tego sto-

pnia, że nie tylko stoją w sprzeczności ze świętym charakterem życia, ale sama osoba 

ludzka i rodzina okradane są ze swej naturalnej tożsamości”10. Słowa te interpretować 

można jako apel do społeczności międzynarodowej, która winna określić moralne gra-

nice dla badań naukowych i kierunków rozwoju techniki. Nie trudno domyślić się, że 

wypowiadający cytowane wyżej słowa Papież miał przede wszystkim na myśli klo-

nowanie i eksperymenty na ludzkich zarodkach, aborcję oraz eutanazję. Benedykt XVI 

odrzucił przy tym argument, że w niektórych sytuacjach rozwój nauki wymusza od-

rzucenie etyki w imię postępu rozumianego jako dobro wyższego rzędu. W jego oce-

nie wyjściem jest tu dobór odpowiedniej metody naukowej, która pozwoliłaby na etycz-

ne prowadzenie badań11.  

 Znaczenie prawa naturalnego Papież podkreślał ponadto w odwołaniu do pro-

blemu dialogu międzyreligijnego oraz dialogu pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi. 

W jego ocenie możliwy on jest tylko przy założeniu myślenia w kategoriach prawa na-

turalnego. Ojciec Święty podkreślał, że: „W tej perspektywie norm prawa naturalnego 

nie należy uważać za dyrektywy narzucone z zewnątrz i jakby wymierzone w wolność 

człowieka. Przeciwnie, powinny być one przyjmowane jako wezwanie do wiernej reali-

zacji powszechnego planu Bożego, wpisanego w samą naturę istoty ludzkiej”12.  

                                                           
 9 Benedykt XVI, Spotkanie z Członkami Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, 18 V 2008, 

źródło: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_ 200 

80418_un-visit_en.html [dostęp: 26 XII 2014]. 

 10 Tamże.  

 11 Zob. tamże.  

 12 Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju, 1 I 2007, źródło: www.va 

tican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace 

_pl.html [dostęp: 26 XII 2014]. Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, cyt. wyd., s. 357. 
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 Stanowiącą punkt wyjścia dla refleksji Benedykta XVI odnośnie praw człowieka 

kwestię godność ludzkiej, Papież uzupełnia kategorią pokoju. Ojciec Święty wskazy-

wał, że pokój to naturalny dar od Boga. Stwierdzał to na podstawie dwóch głęboko za-

korzenionych w nauczaniu Kościoła katolickiego faktów: (1) świat jest uporządkowany; 

(2) Bóg dokonał aktu odkupienia człowieka. Podkreślał, że to właśnie w tych dwóch 

elementach człowiek może odnaleźć odpowiedź na pytanie o sens jego życia. W tym 

kontekście Papież przypominał także, że żyjemy w świecie, który cechuje racjonalność, 

a logika ma również wymiar moralny, który wszyscy instynktownie odczuwamy13.  

 Benedykt XVI podkreślał, że drogą do budowy pokoju jest poszanowanie innych 

ludzi. W tym kontekście zwraca uwagę na takie prawa, jak: (1) prawo do życia; (2) pra-

wo do wolności religijnej. W jego ocenie miejsce tych wartości winno być w życiu spo-

łecznym szczególne, gdyż: „Prawo do życia i do swobodnego wyrażania własnej wiary 

w Boga nie podlega władzy człowieka”14. 

 W tym kontekście Benedykt XVI porusza także problem oddziaływania na ludzi 

ideologii, przy czym swoiście je definiuje. W jego interpretacji ideologią jest koncepcja, 

na gruncie której dochodzi do zbrodni. Uważa, że ideologie to redukcyjne wizje człowie-

ka, które są jedną z przyczyn trudności w zachowaniu pokoju na świecie. W ocenie Pa-

pieża wiążą się one z coraz bardziej powszechną ignorancją względem prawdziwej na-

tury ludzkiej. Umożliwia to różne interpretacje elementów konstytuujących ludzki byt. 

Pozornie, słaba i wieloznaczna wizja osoby ludzkiej sprzyja budowaniu pokoju. Jest to 

jednak wrażenie mylne. W rzeczywistości, jak zwraca uwagę Benedykt XVI: „utrudnia 

autentyczny dialog i umożliwia autorytatywne narzucanie idei, pozostawiając w ten 

sposób osobę bezbronną, która w konsekwencji łatwo pada łupem ucisku i przemocy”15. 

 Największe zagrożenie dla pokoju wdział Benedykt XVI w ciągle trwającym pro-

cesie zagłady życia. Jako przykłady wskazywał konflikty zbrojne, terroryzm, inne for-

my przemocy, głód, aborcję, eutanazję, manipulacje na ludzkich embrionach. Wszystkie 

te formy zadawania śmierci interpretował jako takiego samego typu działania przeciw-

ko pokojowi. Podkreślał, że aborcja i manipulacje na ludzkich embrionach są przykłada-

mi odrzucenia idei otwarcia na drugiego człowieka, która jest warunkiem życia w po-

koju. Przejawem tego samego są także utrudnienia w publicznym wyrażaniu wiary, któ-

re dotyczą nie tylko wyznawców chrześcijaństwa ale przedstawicieli różnych wyznań. 

Co do chrześcijaństwa podkreślał zaś, że jego wyznawcy doświadczają dwóch rodzajów 

prześladowań. Po pierwsze, ze strony reżimów narzucających im inną religię; po drugie, 

ze strony obojętnych religijnie władz stosujących kulturowy ostracyzm. Obydwa przy-

padki stanowią, zdaniem papieża Benedykta XVI, przykłady łamania praw człowieka16.  

                                                           
 13 Zob. Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI..., cyt. wyd.; zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, 

cyt. wyd., s. 357. 

 14 Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI..., cyt. wyd. 

 15 Tamże.  

 16 Tamże. 
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 Problem wolności religijnej, co z wielu względów zrozumiałe, nabiera w refleksji 

Benedykta XVI szczególnego znaczenia. Papież przypominał, że również ona należy 

do podstawowego katalogu praw człowieka. Podkreślał, że nie można stawiać wierzą-

cych przed wyborem zmuszającym ich do nie manifestowania przekonań religijnych 

w zamian za możliwość bycia pełnoprawnym obywatelem. W jego ocenie osoba wierzą-

ca powinna mieć prawo do swobody publicznego kultu oraz uczestnictwa w budowie 

ładu społecznego. Krytykował coraz powszechniejsze przemilczanie faktu, że wiele spo-

łecznych inicjatyw (uniwersytety, instytucje naukowe, szkoły, instytucje lecznicze, orga-

nizacje charytatywne) ma u swych źródeł transcendentną motywację17. 

 W powyższym kontekście podkreślić należy, że związek praw człowieka i religii 

nabiera w myśli Benedykta XVI wymiaru szczególnego. Zdaniem następy św. Piotra 

religia jest pomocna w dbaniu i rozwoju praw człowieka. Każda religia zakłada element 

transcendentny wskazujący na szerszy niż tylko ziemski wymiar ludzkiej egzystencji. 

Prawa człowieka, aby móc istnieć i wzrastać, potrzebują również takiej legitymizacji, jak 

zauważa Benedykt XVI: „uznanie transcendentnej wartości każdego mężczyzny i każdej 

kobiety sprzyja nawróceniu serca, co prowadzi do zobowiązania do oporu wobec prze-

mocy, terroryzmu i wojny oraz do krzewienia sprawiedliwości i pokoju”18.  

 Niemniej, problemu łamania praw człowieka Benedykt XVI nie redukował jedy-

nie do kwestii nieprzestrzegania wolności religijnej. Do katalogu zagrożeń dla pokoju 

następca Jana Pawła II zaliczał także ograniczenie dostępu do różnego rodzaju dóbr 

podstawowych, takich jak: żywność, woda, mieszkanie, opieka zdrowotna. Co ciekawe, 

uzupełniał ten katalog również o kwestię nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn. 

Zwracał uwagę na kwestię braku poszanowania praw i godności kobiet poprzez z jed-

nej strony ich uprzedmiotowienie; z drugiej przez utrzymywane w różnych kręgach 

kulturowych wizje antropologiczne podporządkowujące kobietę mężczyźnie19. W tym 

kontekście wspomnieć należy List do Biskupów Kościoła katolickiego z 2004 roku sygno-

wany przez późniejszego Ojca Świętego (jeszcze jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary) 

i arcybiskupa Angelo Amato, w którym stwierdzono m.in., że: „Jeśli chodzi o Kościół, 

znaczenie kobiety jest bardziej niż kiedykolwiek centralne i ważne. Związane jest to z is-

totą Kościoła, którą otrzymuje on od Boga i przyjmuje we wierze”20. 

 Na marginesie papieskich rozważań dotyczących godności ludzkiej i pokoju po-

jawia się również rozwijana przez Benedykta XVI koncepcja „ekologii ludzkiej”. Opiera-

ła się ona o założenie, że tak samo jak istnieje ekologia przyrody, istnieje powiązana z nią 

ekologia człowieka (ekologia społeczna)21. Papież zauważał, że brak dbałości o przy-

                                                           
 17 Tenże, Spotkanie z Członkami Zgromadzenia Ogólnego..., cyt. wyd. 

 18 Tamże. 

 19 Zob. Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI..., cyt. wyd. 

 20 List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w kościele i świecie, Kraków 2004, s. 36. 

 21 Kwestię tę Benedykt XVI rozwinął cztery lata później w swym przemówieniu w Bundestagu. Zob. Be-

nedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa, 22 X 2011, źródło: http://www.vatican.va/holy _fat 

her/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_ 20110922_reichstag-berlin_en.html 

[dostęp: 5 X 2014]. 
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rodę w swej konsekwencji niszczy relacje społeczne i powoduje konflikty. W tym kon-

tekście podniósł także problem dostępu do energii, który w okresie intensywnego roz-

woju gospodarczego staje się kwestią coraz bardziej palącą. Zauważył także, że kraje, 

które ów wyścig przegrywają nie mogą się rozwijać, tudzież wizja rozwoju zostaje im 

narzucona przez silniejsze podmioty i ogranicza się ona na ogół do sfery ekonomiczno- 

-technicznej pomijając aspekt etyczno-moralny. Taka wizja rozwoju nie jest w opinii Pa-

pieża integralna i owocuje ujawnieniem destruktywnych cech człowieka22. 

 W swej refleksji na temat praw człowieka Benedykt XVI nie ograniczał się jedynie 

do rozważań nad ich teoretycznym wymiarem. Równie ważnym, z punktu widzenia 

Papieża problemem, była kwestia praktycznych sposobów ich ochrony. W tym konte-

kście za najważniejsze należy uznać jego rozważania na temat dorobku i zadań ONZ  

i wypracowanej na ich gruncie Powszechnej deklaracji praw człowieka.  

 Zdaniem Ojca Świętego głównym celem ONZ powinno być koordynowanie współ-

pracy międzynarodowej. Idea ta została jasno wyrażona w artykule pierwszym, pod-

pisanej 26 czerwca 1945 roku, Karty Narodów Zjednoczonych. Zapisano tam główne cele 

Organizacji, która winna: „Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo (...). Roz-

wijać pomiędzy narodami przyjazne stosunki oparte na poszanowaniu zasady rów-

nouprawnienia i samostanowienia (...). Rozwiązywać w drodze współpracy między-

narodowej problemy międzynarodowe o charakterze gospodarczym, społecznym, kul-

turalnym lub humanitarnym, jak również popierać prawa człowieka (...). Stanowić ośro-

dek uzgadniania działalności narodów”23. W opinii Papieża powyższe cele mogą być 

zrealizowane jedynie wtedy, gdy ONZ będzie rozumiała swą działalność w katego-

riach moralnych. Zauważać należy, co podkreślał również Benedykt XVI, że pierwot-

nie idee te poruszał Jan Paweł II, który w swym wystąpieniu na forum ONZ w roku 1995 

akcentował, że: „Organizacja Narodów Zjednoczonych musi wznosić się coraz wyżej 

ponad model bezdusznej instytucji typu administracyjnego i stawać się ośrodkiem mo-

ralnym, w którym wszystkie narody świata będą się czuły jak u siebie w domu, rozwija-

jąc wspólną świadomość tego, iż stanowią – by tak rzec – jedną »rodzinę narodów«”24.  

 Z perspektywy Benedykta XVI sam fakt działalności ONZ jest w pełni zgodny  

z nauczaniem Kościoła. Zwracał on uwagę, że leżące u podstaw tej organizacji ideały 

są zgodne z ideą subsydiarności. W jego ocenie winna być to podstawa do większej po-

litycznej aktywności ONZ w budowaniu międzynarodowego konsensusu. Szczególnie 

istotne jest to w dobie globalizacji, która zdaniem Papieża sprzyja wzrostowi nierów-

ności na świecie. W tym kontekście Benedykt XVI podkreślał, że „kwestie bezpieczeń-

stwa, cele rozwoju, redukcja nierówności lokalnych i globalnych, ochrona środowiska, 

                                                           
 22 Tamże; zob. Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI..., cyt. wyd. 

 23 Karta Narodów Zjednoczonych, art. 1.1-1.4, źródło: http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_ onz.p 

hp#0 [dostęp: 27 XII 2014]. 

 24 Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z okazji 50. rocznicy założenia, 

5 X 1995, źródło: http://www.personalizm.pl/polrocznik/numer-8/od-praw-osoby-ludzkiej-do-praw-narodow/ 

[dostęp: 2 I 2015]. Więcej na temat przemówienia Jana Pawła II do Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 5 X 1995: zob. 

M. Zięba, Jestem z Wami: kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2010, s. 255-257.  
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bogactw naturalnych i klimatu wymagają wspólnego wysiłku wszystkich odpowiedzial-

nych i wykazania przez nich gotowości do działania w dobrej wierze z poszanowaniem 

prawa i w duchu solidarności w stosunku do słabszych regionów planety”25.  

 Zdaniem Benedykta XVI kluczowym dokumentem fundującym Międzynarodowy 

System Ochrony Praw Człowieka jest wspominania już, podpisana 10 grudnia 1948 

roku, Powszechna deklaracja praw człowieka26. Owoce, jakie przyniosła ludzkości, Papież 

oceniał jednoznacznie pozytywne. Otwarcie jednak wyrażał obawy co do jej przyszło-

ści. Ojca Świętego niepokoiły tendencje związane z próbą reinterpretacji zapisów De-

klaracji w duchu odmiennym od tego, jaki przyświecał jej twórcom w chwili powsta-

wania dokumentu. Jego zdaniem może to: „zaszkodzić jej wewnętrznej jedności i uła-

twić odejście od ochrony godności ludzkiej dla zaspokojenia zwykłych interesów, czę-

sto partykularnych”27. Papież przypominał, że Deklaracja powinna być rozumiana  

w sposób stały a nie podług aktualnych intelektualnych tendencji, gdyż grozi to: „za-

przeczeniem jedności osoby ludzkiej, a przez to niepodzielności praw człowieka”28. Naj-

większe zagrożenie w ocenie Benedykta XVI stanowią szeroko pojęte idee utylitarne, 

podług których coraz częściej interpretowane jest prawo. Zaciemnia to wielką etyczno-

rozumową perspektywę, która jest prawdziwym fundamentem wszelkich norm. Bene-

dykt XVI przypomniał, że problem ten podjął już św. Augustyn, który stał na jednozna-

cznym stanowisku, że zasada o nie czynieniu innym tego, czego sami nie chcielibyśmy 

doświadczyć, w żadnym wypadku nie może zmieniać się, niezależnie od tego jak róż-

nie będzie pojmowana29. 

 Abstrahując jednak od obaw o przeszłe losy Deklaracji, jest ona i tak wielką zdo-

byczą ludzkości. Jej największym dobrodziejstwem jest to, że stała się ona platformą dla 

różnych kultur reprezentujących odmienne podejście do prawa i rozwijających inaczej 

działające instytucje. Na gruncie Deklaracji mogły one rozpocząć proces poszukiwań 

wspólnego rdzenia wartości30.  

 Podsumowując, prawa człowieka rozumiane zarówno jako idea, ale także jako sys-

tem norm prawa międzynarodowego, stanowiły dla Benedykta XVI jedną z najważniej-

szych zdobyczy współczesnej cywilizacji ogólnoludzkiej. Istnieć dalej i rozwijać się mo-

gą one jednak tylko w sytuacji powiązania ich z prawem naturalnym. Dobitnie Papież 

wyraził to w swym wystąpieniu z okazji wizyty w niemieckim obozie koncentracyjnym 

Auschwitz-Birkenau. Zauważył on wtedy, że to, co stało się w tym miejscu jest w istocie 

konsekwencją odrzucenia perspektywy patrzenia na człowieka jako na „obraz Boga”. 

                                                           
 25 Zob. Benedykt XVI, Spotkanie z Członkami Zgromadzenia Ogólnego..., cyt. wyd. 

 26 Zob. Powszechna deklaracja praw człowieka, źródło: http://pl.wikisource.org/wiki/Powszechna _Deklarac 

ja_Praw_Cz%C5%82owieka_%281948%29 [dostęp: 26 XII 2014]. 

 27 Benedykt XVI, Spotkanie z Członkami Zgromadzenia Ogólnego..., cyt. wyd. 

 28 Tamże. 

 29 Zob. Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania, J. Sulowski (tłum.), Warszawa 1979, s. 308. 

 30 Benedykt XVI, Spotkanie z Członkami Zgromadzenia Ogólnego..., cyt. wyd. 
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Jego zdaniem Holokaust można interpretować jako symboliczną próbę zabicia Boga  

i przekazania władzy człowiekowi31.  

 Precyzując odpowiedź na postawione we wstępie pytanie o sposób postrzegania 

przez Benedykta XVI fundamentów praw człowieka należy stwierdzić, że są nimi in-

terpretowane zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego prawa naturalne. Zauważyć 

ponadto należy, że pytanie o to, czy idea praw człowieka może być spójna bez powią-

zania jej z prawem naturalnym, jest nierozerwalne z pytaniem o to, czy konstytutywna 

cecha ludzkiej natury jest tożsama. Jeśli przyjmiemy, że człowieczeństwo jako takie jest 

tym samym, a wytworzone w procesie dziejowym kultury to cechy konsekutywne, na-

leży odpowiedzieć twierdząco – stworzenie wspólnych praw dla całej ludzkości jest 

możliwe, proces ten zapewne będzie długi i trudny, ale ma on szanse powodzenia. Do 

odmiennych wniosków dojdziemy jednak, jeśli stwierdzimy, że kultury i szerzej two-

rzone przez nie cywilizacje32 to osobne światy, a systemy wartości i budowane na ich 

gruncie normy prawne spójne są tylko w ich obrębie. Tą drogą dojdziemy do wniosku, 

że poza danym kręgiem cywilizacyjnym systemy wartości i budowane na ich gruncie 

normy prawne nie mogą być koherentne. Podkreślić tu jednak należy, że taka interpre-

tacja nie jest zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego, który opiera się na uniwersal-

ności swego przesłania.  

 Zauważyć także należy, że papież Benedykt XVI widział długofalowe pozytyw-

ne konsekwencje promocji praw człowieka. Wierzył on, że spowoduje to przemiany  

w świadomości ludzi i narodów, które zaowocują poprawą dialogu pomiędzy państ-

wami i zantagonizowanymi grupami społecznymi. Ostatecznie, ma to przynieść wzrost 

bezpieczeństwa międzynarodowego, gdyż zdaniem Ojca Świętego: „poszanowanie 

praw i gwarancje, jakie z nich wypływają, stanowią miarę dobra wspólnego, służąc oce-

nie relacji między sprawiedliwością i niesprawiedliwością, rozwojem i ubóstwem, bez-

pieczeństwem i konfliktem”33. 

 We współczesnym dyskursie często spotykamy się z mniej lub bardziej ujawnio-

ną interpretacją praw człowieka jako celu samego w sobie. Analizując refleksję Bene-

dykta XVI należy pamiętać, że stoi on na stanowisku, że prawa człowieka są narzędziem 

do zapewnienia celu nadrzędnego, czyli pokoju na świecie. Nie sposób rozwijać ich na 

gruncie relatywizmu, gdyż na takim fundamencie nie można budować konstrukcji 

aspirujących do absolutności. Tylko w przypadku, gdy prawa człowieka zostaną opar-

te o obiektywne wymogi natury danej przez stwórcę, mogą być one trwałe. W innym 

                                                           
 31 Zob. tenże, Przemówienie Benedykta XVI w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, 28 V 2006, źródło: 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/hf_ben-xvi_spe_ 20060528_a 

uschwitz-birkenau_pl.html [dostęp: 26 XII 2014]. 

 32 Terminy „cywilizacja” i „kultura” autor definiuje w duchu F. Konecznego jako szerszą i węższą me-

todę życia zbiorowego. Zob. F. Koneczny, O ład w historii, Warszawa – Struga 1992, s. 14. W podobny sposób 

rozumiał je również wpływowy badacz amerykański S. Huntington w swojej najsłynniejszej pracy dotyczącej 

zderzenia cywilizacji. Zob. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, H. Jankowska (tłum.), Warszawa 2006, s. 571; 

zob. M. Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012, s. 10-51. 

 33 Benedykt XVI, Spotkanie z Członkami Zgromadzenia Ogólnego..., cyt. wyd. 
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przypadku zawsze będzie można je podważyć lub zreinterpretować. W tym kontek-

ście Powszechną deklarację praw człowieka należy rozumieć jako moralne zobowiązanie 

całej ludzkości. Ojciec Święty postulował, żeby o ich podstawach myśleć w kategoriach 

woli Boga, a nie aktu międzynarodowego zgromadzenia.  

 W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę na kontrowersyjny, z liberalnego 

punktu widzenia, sposób interpretowania przez Benedykta XVI ochrony życia. Papież 

rozszerza definicję jego zagłady również na akty, które dla wielu współczesnych ludzi 

są wyrazami wolności, czyli aborcję, eutanazję i eksperymenty na ludzkich zarodkach 

(wolność nauki). Istota tych działań rozumiana jako „zagłada życia” jest dla niego toż-

sama ze śmiercią w wyniku zamachu terrorystycznego czy też walk zbrojnych. 

 Podobnie jest z papieską krytyką utylitaryzmu w podejściu do prawa. Pojąć mo-

żna ją tylko na gruncie wiary rozumianej w duchu katolickim. Konieczne jest tu zało-

żenie, że celem nie jest jak największe szczęście jak największej liczby żyjących na zie-

mi ludzi, a ich pośmiertne zbawienie. Wydaje się, że współczesnemu człowiekowi Za-

chodu zdecydowanie bliżej do myślenia w kategoriach regulującej życie społeczne pra-

worządności, niż poszukiwania w prawie narzędzia do realizacji idei sprawiedliwości. 
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