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Globalizacja w refleksji papieża Benedykta XVI

Uwagi wstępne 

Termin „globalizacja” ukuł w latach 80. XX wieku Roland Robertson1. Dziś 
również jest to jedno z ważniejszych pojęć nauki o polityce. Ponadto, pojęcie 
cieszy się popularnością również w analityce oraz retoryce politycznej. Jako 
synonimy terminu „globalizacja” często stosuje się takie pojęcia, jak: inter-
nacjonalizacja, mondializacja i planetaryzacja. W kontekście pejoratywnym 
globalizację określa się również jako: westernizację, okcydentalizację, macdo-
naldyzację, amerykanizację, zachodni imperializm lub globalizm2. 

Przez globalizację rozumieć należy wzrost wielowymiarowej współza-
leżności państw i społeczeństw. Powoduje ona przekształcenia państw, ich 
funkcji, celów oraz narzędzi aktywności. W efekcie globalizacja sprawia, że 
stosunki międzynarodowe nabierają charakteru hybrydowego. Pierwszy 
element takiego systemu stanowią klasyczne państwa narodowe, drugi zaś 
podmioty transnarodowe, które wpływają na kształt suwerenności państw 
(korporacje, nieformalne grupy, lobby, organizacje pozarządowe i międzyna-
rodowe)3. Peter Beyer w swojej głośnej pracy pt. Religia i globalizacja twierdzi, 
że dla zrozumienia współczesnego świata konieczne jest wzniesienie się po-
nad lokalne i narodowe czynniki, a wszelkie analizy osadzać należy w kontek-
ście systemu globalnego. Zakłada on, że sieć połączeń światowej komunikacji 
społecznej stale się zagęszcza. Powoduje to, że ludzie, kultury i społeczeństwa 

1 Por. W. J. Cynarski, Globalizacja a spotkanie kultur, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2003, s. 17.

2 Por. G. Cimek, Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji, Wyd. Athenae Gedanenses, 
Gdańsk 2016, ss. 157-158.

3 Por. tamże, ss. 7-8. 
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dotychczas od siebie odseparowane skazane są na nieunikniony kontakt, co 
badacz musi uwzględniać. Zdaniem Beyera w dobie globalizacji religia ule-
gła marginalizacji oraz zaczęła być używana do manifestacji partykularnych 
tożsamości, które z kolei stają się użyteczne w walce o władzę i wpływy4. 

Katolicka nauka społeczna wobec globalizacji

W dokumentach katolickiej nauki społecznej (dalej: KNS) termin „glo-
balizacja” częściej zaczął pojawiać się dopiero na początku XX wieku5. Przy-
kładowo, nie występuje on w ostatniej, wydanej w 1992 r. wersji Katechizmu 
Kościoła Katolickiego6. Można jednak zauważyć, że KNS od lat 60. XX wieku 
starała się intelektualnie wyjść naprzeciw coraz wyraźniejszym procesom 
globalizacyjnym, czego przykład stanowi m.in. encyklika Jana XXIII Pacem 
in terris. Problem szeroko pojętej globalizacji pojawia się także często w wy-
powiedziach Magisterium Kościoła (głównie w przemówieniach papieskich), 
a także stanowi ona przedmiot żywego zainteresowania Konferencji Episko-
patów (szczególnie tych państw, w których dominuje przekonanie o nega-
tywnych skutkach globalizacji)7. 

Niewątpliwie, współczesna KNS traktuje całokształt problemów globa-
lizacyjnych z należną temu zjawisku powagą. Autorzy wydanego w 2005 r. 
Kompendium nauki społecznej Kościoła wskazują, że globalizacja stanowi jedno 
z trzech najwyższych wyzwań współczesnej ludzkości. Pierwszym z nich jest 
prawda o bycie, jakim jest człowiek, która bezpośrednio wiąże się z proble-
mem relacji pomiędzy przyrodą, techniką i moralnością. Drugie wyzwanie 
związane jest z rozumieniem i praktycznym podejściem do wszelkiego typu 
różnic (myślenie, moralne wybory, kultura, przynależność religijna, filozofia). 
Trzecim jest zaś właśnie globalizacja, która ma mieć dużo szersze, niż tylko 
ekonomiczne, znaczenie. W Kompendium czytamy, że globalizacja stanowić 
ma nową epokę losów ludzkości. Autorzy opracowania podkreślają, że im-
puls globalizacji nadają przede wszystkim dwa czynniki: (1) nadzwyczajna 
szybkość komunikowania (nieograniczona czasem i przestrzenią) oraz (2) 
względna łatwość przewożenia towarów i osób8. 

Stanisław Pyszka w opublikowanym w 2013 r. (roku abdykacji papieża 
Benedykta XVI) artykule pt. Globalizacja według katolickiej nauki społecznej za-
uważa, że KNS odnosi się przede wszystkim do takich aspektów globalizacji, 

4 P. Beyer, Religia i globalizacja, tłum. T. Kunz, Nomos, Kraków 2005, ss. 24-25 i 28. 
5 Zob. Jan Paweł II, Globalizacja i etyka, „L’Osservatore Romano” 6/2001, wyd. pol., s. 43.
6 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994, ss. 738.
7 Por. S. Pyszka, Globalizacja według katolickiej nauki społecznej, „Rocznik Filozoficzny Igna-

tianum” 2/2013, s. 152. 
8 Por. Kompendium nauki społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005, ss. 19 i 676. 
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jak: (1) rola rynków finansowych, (2) ruchy migracyjne, (3) przemieszczanie 
dóbr i usług oraz (4) przemiany kulturowe. Podkreśla on, że w kontekście glo-
balizacyjnym nie traci na znaczeniu głoszona przez KNS zasada pomocniczo-
ści, dzięki której możliwe staje się utrzymanie globalnej spójności społecznej9. 

Benedykt XVI – papież pomiędzy czasami

Emerytowany papież Benedykt XVI w ostatnim udzielonym przez siebie 
wywiadzie rzece pt. Ostatnie rozmowy sam siebie określił mianem Papieża 
„pomiędzy czasami”. Precyzując, co przez to rozumie, zwrócił uwagę, że 
nie należy on już do „starego świata”, „nowy świat”, jego zdaniem zaś, jesz-
cze nie nadszedł10. Stwierdzenie Benedykta XVI potwierdza, że doskonale 
zdawał on sobie sprawę ze specyfiki momentu, w jakim pełnił swą posługę. 
Na niezwykłość czasów, w których żyjemy, zwracają uwagę liczni badacze 
stosunków międzynarodowych. Zmarły w 2017 r. Zygmunt Bauman mówił 
o tym, że żyjemy w dobie interregnum; Jacques Sapir pisze o nowym XXI 
wieku; Immanuel Wallerstein czasy, w których żyjemy określa za pomocą 
pojęcia bifurkacji11.

W rozwijanym przez siebie nauczaniu społecznym papież Benedykt XVI 
często mówi o globalizacji oraz osądza procesy z nią związane. Szeroko swój 
pogląd na temat całokształtu procesów globalizacyjnych następca Jana Paw-
ła II wyraził w swej encyklice społecznej Caritas in veritate. Papież prezentuje 
w niej to, w jaki sposób rozumie globalizację. Podkreśla, że stanowi ona przede 
wszystkim proces społeczno-ekonomiczny, zastrzega jednak, że ma ona także 
inne wymiary. W duchu KNS Papież podkreślił, że za wielkimi procesami 
globalizacyjnymi kryje się ludzka rzeczywistość, którą cechuje coraz większe 
wzajemne połączenie. Rzeczywistość ludzką tworzą osoby i narody, a globa-
lizacja powinna przynosić im pożytek i rozwój. Zdaniem Papieża: „Prawda 
o globalizacji jako procesie i jej fundamentalne kryterium etyczne opierają 
się na jedności rodziny ludzkiej i na jej rozwoju w stronę tego, co dobre”12. 
W oparciu o takie założenie Benedykt XVI formułuje postulat akcentujący 
konieczność angażowania się na rzecz globalizacji tak, aby kształtować jej 
charakter w duchu personalistycznym, wspólnotowym i transcendentnym. 

W interesujący sposób swój pogląd i definicję globalizacji Benedykt XVI 
przedstawił także już wcześniej, przed wydaniem cytowanej encykliki. W roku 
2007 w przemówieniu otwierającym V Konferencję Generalną Episkopatu 

 9 S. Pyszka, Globalizacja..., cyt. wyd., ss. 167-168. 
10 Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy, tłum. J. Jurczyński, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 

2016, s. 270. 
11 Por. G. Cimek, Podstawowe problemy geopolityki..., cyt. wyd., s. 2.
12 Benedykt XVI, Caritas in veritae, n. 42. 
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Latynoamerykańskiego i Karaibów Benedykt XVI zdefiniował globalizację 
jako splot relacji o zasięgu ogólnoświatowym. Zdaniem Papieża w samym 
zjawisku należy widzieć wielkie ludzkie osiągnięcia wynikające z pragnienia 
jedności. Niezależnie jednak od tego, niesie ona ze sobą również niebezpie-
czeństwa. Jako przykład Papież wskazał powstawanie wielkich monopoli 
uznających zysk za wartość najwyższą. Możliwość przezwyciężenia tego 
zagrożenia Ojciec Święty widział w powrocie do etyki stawiającej w centrum 
człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga13. 

W swoim nauczaniu społecznym Benedykt XVI wiele miejsca poświęcił 
analizie negatywnych skutków globalizacji oraz zarysował program ich prze-
zwyciężenia. Papież wskazywał na dramat krajów ubogich, gdzie ze względu 
na brak żywności niemożliwe jest prowadzenie normalnego życia. Zaznaczał 
on, że dążenie do likwidacji głodu na świecie stanowi etyczny imperatyw 
dla Kościoła. Ponadto, Benedykt XVI wskazał, że w dobie globalizacji prze-
zwyciężenie głodu na świecie jest również warunkiem pokoju i stabilności 
naszej planety. Główną przyczynę głodu widział on nie w braku zasobów 
materialnych, ale w niedostatku zasobów społecznych. Najważniejszym zaso-
bem społecznym, zdaniem Papieża, jest zaś instytucjonalizacja. W jego ocenie, 
bieda i głód wynikają przede wszystkim z faktu nieistnienia dostatecznych 
struktur ekonomicznych i instytucji będących w stanie zapewnić danej spo-
łeczności potrzebne zasoby oraz działać w wypadku różnego typu kryzysów. 
Benedykt XVI nakreślił także ogólny program przezwyciężenia problemów 
rozwojowych krajów biednych. Opierać miałby się on na promocji rozwoju 
rolnictwa w krajach najuboższych poprzez inwestycje w infrastrukturę ob-
szarów wiejskich. Ponadto Papież postulował kształcenie w zakresie technik 
rolniczych. Wszystkie działania, jego zdaniem, powinny być realizowane we 
współpracy ze społecznościami lokalnymi14. 

Na osobną refleksję zasługuje stosunek Benedykta XVI do prawa dostępu 
do żywności i wody. Papież podkreślał, że gwarancja tego prawa odgrywa 
znaczną rolę w uzyskaniu innych praw, z prawem do życia na czele. W tym 
kontekście Papież wskazał, że bardzo ważne jest uznanie prawa do żywności 
i wody za prawo powszechne wszystkich istot ludzkich. Z założeniem tym 
Benedykt XVI wiązał przekonanie, że idea solidarnego rozwoju stanowi opty-
malny program przezwyciężenia kryzysu globalnego. Stał on na stanowisku, 
że pomoc finansowa dla krajów ubogich może z jednej strony prowadzić do 
poprawy ich sytuacji ekonomicznej, z drugiej zaś do podtrzymania zdolności 
produkcyjnych krajów bogatych15. 

13 Benedykt XVI, Jesteśmy uczniami i misjonarzami Chrystusa, aby nasze narody miały w nim życie, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/brazylia_celam_13052007.
html [8.11.2017]. 

14 Benedykt XVI, Caritas in veritae, cyt. wyd., n. 27.
15 Tamże, n. 27.
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Globalizacja w orędziach  
z okazji Światowego Dnia Pokoju

Tezy na temat globalizacji i zjawisk z nią związanych Benedykt XVI 
wygłaszał przy wielu okazjach. Swego rodzaju zbiór takich refleksji, który 
można uznać za reprezentatywny dla całości papieskiego nauczania, stanowią 
przemówienia wygłoszone przez Papieża z okazji Światowego Dnia Pokoju 
(dalej: ŚDP). Wydarzenie to ustanowione zostało przez papieża Pawła VI 
w 1967 r., a obchodzone jest zawsze 1 stycznia. Tradycyjnie Ojciec Święty za-
biera wtedy głos w kwestiach związanych z zachowaniem pokoju na świecie. 
Oczywiście problemów światowego pokoju nie można rozważać w oderwaniu 
od kontekstu globalizacyjnego, w związku z czym ta problematyka jest tam 
wyraźnie obecna. 

Przemówień z okazji ŚDP Benedykt XVI wygłosił dziewięć. Analizując 
je w kontekście globalizacyjnym, należy zauważyć, że Papież szczególnie 
mocno akcentował takie kwestie, jak: (1) problem globalizacji jako zjawiska, 
(2) kwestia poszanowania godności i prawa człowieka, (3) szeroko pojęte 
zagadnienie ekologii (w tym ekologii ludzkiej) oraz (4) zagadnienie ekonomii 
ze szczególnym uwzględnieniem problemu pracy i ubóstwa. Analizując na-
uczanie papieskie, należy zauważyć, że Benedykt XVI traktuje problematykę 
globalizacji całościowo, a wiele problemów porusza w różnych kontekstach. 
Dążąc do uporządkowania poruszanej problematyki, autor zdecydował 
przyjąć jako klucz interpretacyjny istnienie trzech wymiarów globalizacji: 
(1) gospodarczego, (2) społeczno-kulturowego oraz (3) politycznego. Jak już 
wskazano, nie jest to rozwiązanie doskonałe. Jednakże odniesienie poruszanej 
problematyki do wybranych haseł ogólnych pozwala na wyraźniejsze zapre-
zentowanie całości globalizacyjnej refleksji następcy Jana Pawła II. 

Gospodarka

Odniesienia do problemów związanych z gospodarką odnaleźć można 
w większości przemówień Ojca Świętego z okazji ŚDP. W wystąpieniu z roku 
200816 Benedykt XVI wprost odniósł się do ekonomicznego wymiaru globali-
zacji. Zauważył on, że o społeczności globalnej należy mówić w tym samym 
duchu, co o rodzinie. Podkreślił przy tym, że globalna wspólnota potrzebuje 
obok wspólnych wartości również ekonomii, która będzie spełniać kryteria 

16 Orędzia z okazji Światowego Dnia Pokoju publikowane są przez Watykan w grudniu 
roku, poprzedzającego rok, którego dotyczy orędzie, tj. pisząc o orędziu z roku 2007, autor ma 
na myśli tekst opublikowany w 2006 r. 
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dobra wspólnego17. Konkretnego projektu takiej ekonomii Papież nie przed-
stawia. Niemniej zwraca uwagę na szczególnie jego zdaniem istotny problem 
gospodarowania zasobami energetycznymi. Benedykt XVI apeluje do krajów 
wysoko rozwiniętych, które są głównymi konsumentami energii, o zróżni-
cowanie źródeł energii i podniesienie wydajności energetycznej. Dostrzega 
zagrożenie w eksploatacji energetycznej krajów nisko rozwiniętych, która 
prowadzi do ograniczenia ich politycznej wolności18. 

Odrębnym problemem związanym z ekonomicznym wymiarem globali-
zacji jest zagadnienie ubóstwa. Benedykt XVI postrzegał ten problem w wy-
miarze integralnym. Zwracał uwagę, że jednym z największych zagrożeń 
dla pokoju na świecie są nierówności w dostępie do podstawowych dóbr, 
takich jak: żywność, woda i dach nad głową. Brak możliwości korzystania 
z nich Papież interpretował jako zagrożenie dla ludzkiej godności19. Z drugiej 
strony, Ojciec Święty podkreślał, że ubóstwo występuje również w krajach 
zasobnych, choć nie ma ono charakteru materialnego, tylko duchowy. Kon-
kludując, Benedykt XVI stwierdza, że każda forma ubóstwa ma swe źródło 
w braku szacunku dla transcendentnej natury człowieka. W tym kontekście 
w swoim dyskursie Papież odwołuje się do kategorii „ekologii ludzkiej”20. 

Obok ubóstwa ważnym ekonomicznym aspektem globalizacji, który 
szczególnie dobitnie wyraził Benedykt XVI w orędziu z okazji ŚDP w roku 
2013, jest kwestia pracy. Papież interpretuje ją jako prawo i obowiązek czło-
wieka. Podaje on w wątpliwość twierdzenie, że rozwój gospodarczy zależy 
od pełnej wolności rynków. Ojciec Święty krytykuje także traktowanie pracy 
jako czegoś zmiennego i zależnego od mechanizmów ekonomiczno-finanso-
wych. Jednoznacznie akcentuje, że warunkiem godności, ale również racją 
gospodarczą, ekonomiczną i polityczną, jest dostęp wszystkich do pracy21. 

Wymiar gospodarczo-ekonomiczny mają również rozważania Benedyk-
ta XVI dotyczące problemu eksploatowania przez człowieka środowiska 
naturalnego. Zauważa on, że człowiek (rodzina) ma prawo korzystać ze 
środowiska naturalnego w celu zapewnienia sobie warunków do rozwoju 
relacji. Podkreśla, że człowiek jest stworzeniem, które ma wartość najwyższą, 

17 Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju w roku 
2008, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pokoj2008_11122007.
html [22.10.2017].

18 Benedykt XVI, Osoba ludzka sercem pokoju, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju w roku 
2007, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pokoj2007_08122006.
html [22.10.2017]. Por. Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju, cyt. wyd. 

19 Benedykt XVI, Osoba ludzka sercem pokoju, cyt. wyd. 
20 Benedykt XVI, Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju, Orędzie na Światowy Dzień Po-

koju w roku 2009, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/po-
koj2009_08122008.html [22.10.2017].

21 Benedykt XVI, Błogosławieni pokój czyniący, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju w roku 
2013, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pokoj2013-or_08122012.
html [22.10.2017].



 Globalizacja w refleksji papieża Benedykta XVI 127

a Bóg ofiarował mu ziemię po to, aby ten żył na niej w sposób twórczy i od-
powiedzialny. Dlatego, zdaniem Papieża, człowiek musi dbać o środowisko 
w sposób odpowiedzialny, kierując się dobrem wszystkich. Podkreśla jed-
nak, że ochrona środowiska nie polega na uznaniu, że natura nieożywiona 
jest od człowieka ważniejsza22. Wypowiedź Papieża odczytywać można jako 
akceptację dla ograniczonej eksploatacji środowiska naturalnego. Zakres tej 
działalności ograniczony powinien być rzeczywistymi potrzebami człowieka. 

Niezależnie od podkreślania konieczności integralnego myślenia o czło-
wieku oraz ekologii ludzkiej, Benedykt XVI nie dystansuje się od wskazania 
konkretnych zjawisk przyrodniczych stanowiących zagrożenie dla świata. 
Są to: zmiany klimatyczne, pustynnienie, degradacja obszarów rolnych, 
zanieczyszczenie wód, zanikanie różnorodności biologicznej, wzrost liczby 
katastrof naturalnych, deforestacja rejonów równikowych i tropikalnych. 
Papież przypomina ponadto o coraz szerszym zjawisku „uchodźców eko-
logicznych”23. 

Społeczeństwo i kultura

Zasadnicze założenie, w oparciu o które Benedykt XVI rozwija swą 
refleksję dotyczącą społeczeństwa i kultury, dotyczy tezy o moralno-kultu-
rowym kryzysie ludzkości. Związana jest ona z błędną koncepcją rozwoju 
człowieka, której istotą jest dążenie do osiągnięcia krótkookresowych zysków 
gospodarczych. Przejaw kryzysu stanowi także wypaczenie rozumienia 
sprawiedliwości, wynikające z oderwania go od transcendentnych źródeł 
i rozpowszechnienie tendencji do stosowania kryteriów użyteczności, zysku 
i posiadania24. Benedykt XVI stanowczo odrzuca ideologie, które określa mia-
nem „radykalnego liberalizmu i technokracji”, lansujące wzrost gospodarczy 
kosztem erozji państwa i społeczeństwa obywatelskiego25. 

Rozważane przez Benedykta XVI zagadnienie ubóstwa można interpre-
tować także jako problem społeczno-kulturowy. Poza gospodarczą i prawną 
pomocą dla krajów ubogich, społeczność międzynarodowa musi pomóc im 
rozwijać kulturę praworządności, bez której rozwój jest niemożliwy26. 

22 Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju, cyt. wyd.
23 Benedykt XVI, Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia, Orędzie na Światowy 

Dzień Pokoju w roku 2010, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/
pokoj2010_lev_08122009.html [22.10.2017].

24 Benedykt XVI, Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju, Orędzie na Światowy 
Dzień Pokoju w roku 2012, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/
pokoj2012-lev_08122011.html [22.10.2017].

25 Benedykt XVI, Błogosławieni pokój czyniący, cyt. wyd. 
26 Benedykt XVI, Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju, cyt. wyd.
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Wielką zdobycz kultury politycznej i prawnej, która powinna służyć ludz-
kości, Benedykt XVI (w zgodzie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II) widzi 
w wolności religijnej. Papież akcentuje, że wkład wspólnot religijnych w życie 
społeczne przejawia się w działalności instytucji charytatywnych i kultural-
nych. Niemniej przestrzega on przed instrumentalnym wykorzystywaniem 
wolności religijnej w celu realizacji ukrytych interesów. W ocenie Benedyk-
ta XVI religia jest pozytywną siłą mobilizującą do budowy społeczeństwa 
obywatelskiego i politycznego. W tym duchu apeluje do chrześcijan, aby ci 
nie pozostawali na marginesie globalizującego się świata, tylko angażowali 
się w życie gospodarcze, społeczne i polityczne, dając świadectwo miłości27. 

Ostatecznie, drogę do przezwyciężenia diagnozowanego kryzysu mo-
ralno-kulturowego ludzkości Benedykt XVI widzi w wypracowaniu nowego 
modelu rozwojowego, którego istotą będzie zmiana sposobu patrzenia na 
gospodarkę związaną z ideą bezinteresowności i logiką daru. Papież nie 
prezentuje konkretnego projektu, zauważa jednak, że zasadniczym warun-
kiem jego realizacji jest uznanie Boga za ostateczne odniesienie dla wartości, 
w oparciu o które ów ład byłby konstruowany28. 

Polityka

Problemy polityczne stanowią również ważną część wystąpień z okazji 
ŚDP. Fundament wszelkiej refleksji w tym zakresie stanowi dla Benedykta 
XVI głęboko wpisane w naukę Kościoła założenie, że każdy człowiek stano-
wi obraz Stwórcy, w związku z czym nie może on być uprzedmiotowiony29. 
W kontekście międzynarodowym Benedykt XVI podkreśla, że najlepszym 
gwarantem pokoju na świcie jest kierowanie się we wzajemnych relacjach 
zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego30. Ponadto Papież ak-
centował, że konflikty pomiędzy suwerennymi państwami winny zawsze być 
rozstrzygane na gruncie prawa31. 

Odnosząc się do politycznych zagrożeń, które w nomenklaturze nauk 
o bezpieczeństwie określić można mianem twardych, Benedykt XVI zwracał 
uwagę na postępującą militaryzację oraz proliferację broni nuklearnej. Za-

27 Por. Benedykt XVI, Wolność religijna drogą do pokoju, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 
w roku 2011, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pokoj2011-
-or_08122010.html [22.10.2017].

28 Benedykt XVI, Błogosławieni pokój czyniący, cyt. wyd.  
29 Benedykt XVI, Osoba ludzka sercem pokoju, cyt. wyd.
30 Benedykt XVI, Pokój w prawdzie, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju w roku 2006, https://

opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pokoj2006-or_08122005.html 
[22.10.2017]. Por. Benedykt XVI, Osoba ludzka sercem pokoju, cyt. wyd.

31 Por. Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju, cyt. wyd. 
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uważył on, że wielkie zyski z handlu bronią czerpią kraje wysoko rozwinięte 
przemysłowo oraz oligarchie krajów ubogich32. 

Doniosłe polityczne wyzwanie dla wspólnoty międzynarodowej Benedykt 
XVI widział w pożądanym kierunkowaniu procesów globalizacyjnych, tak 
aby zjawisko to realizowało idee dobra wspólnego. Ojciec Święty wyrażał 
przekonanie, że taka globalizacja jest możliwa pod warunkiem, że kraje 
bogate i biedne kooperować będą w duchu solidarności. W samym procesie 
globalizacji widział on pozytywne możliwości związane ze zbliżeniem do 
siebie ludzi w sensie przestrzennym i czasowym. Zauważył jednak, że cechy 
te same w sobie nie gwarantują pokoju pomiędzy ludźmi. Warunkiem spra-
wiedliwej globalizacji był zdaniem Benedykta XVI również równy dostęp do 
międzynarodowych rynków oraz ograniczenie alienacji świata finansów33. 
Konkludując, Ojciec Święty zauważył, że: „Globalizacja może dostarczyć 
skutecznych narzędzi pozwalających zaradzić marginalizacji ubogich na całej 
kuli ziemskiej jedynie wtedy, gdy każdy człowiek będzie czuł się osobiście 
zraniony przez istniejące w świecie niesprawiedliwości i związane z nimi 
naruszanie praw człowieka”34. 

W kontekście powyższych rozważań wielkie znaczenie ma propagowana 
przez Benedykta XVI idea solidarności globalnej, która postuluje lepsze skoor-
dynowanie na poziomie międzynarodowym systemu zarządzania zasobami. 
W ocenie Papieża nabiera ona szczególnego znaczenia, gdyż coraz bardziej 
widoczna jest zależność pomiędzy walką z degradacją środowiska a promocją 
integralnego rozwoju człowieka35. 

Papież Benedykt XVI w swych przesłaniach z okazji ŚDP nie dystansował 
się także od wskazania roli, jaką w globalizującym się świecie winien pełnić 
Kościół. Zdaniem Papieża musi on działać: „w celu ochrony ziemi, wody i po-
wietrza, będących darami Boga Stwórcy dla wszystkich, a przede wszystkim 
obrony człowieka przed niebezpieczeństwem zniszczenia samego siebie”36. 

Podsumowanie

Globalizacja stanowi wielkie wyzwanie dla Kościoła katolickiego i jego 
społecznego nauczania. Cytowany na początku niniejszego referatu Stani-
sław Pyszka, odwołując się do soborowej konstytucji dogmatycznej Lumen 

32 Tamże. 
33 Por. Benedykt XVI, Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju, cyt. wyd.
34 Tamże. 
35 Por. Benedykt XVI, Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia, cyt. wyd.
36 Tamże. 
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gentium37, zwraca ponadto uwagę, że głos Kościoła w dyskusji na temat 
globalizacji jest nierozerwalnie związany z misją głoszenia i świadczenia 
o podstawowej jedności rodzaju ludzkiego. Kryterium, wedle którego skutki 
globalizacji winny być oceniane, jest zaś to, czy i w jaki sposób przyczynia 
się ona do budowy tej jedności. Zdaniem Pyszki, istotę stosunku KNS do 
globalizacji stanowi dążenie do oddziaływania na procesy globalizacyjne tak, 
aby postępowały one w sposób uczciwy i angażujący wszystkich38. Z taką 
konkluzję badacza trudno się nie zgodzić. Zauważyć należy ponadto, że 
odpowiedzi na globalizacyjne problemy KNS poszukuje i rozwija się przede 
wszystkim w oparciu o schemat wypracowany w wieku XX. W skrócie 
sprowadzić można go do trzech założeń: (1) antropocentryczność, (2) pomoc-
niczość, (3) solidarność39. Tego typu model rozumowania obecny jest także 
w nauczaniu Benedykta XVI.

Ksiądz Janusz Szulist analizując nauczanie następcy Jana Pawła II doty-
czące globalizacji, zwraca uwagę, że Papież w szczególny sposób podkreślał 
trzy zagadnienia. Pierwsze z nich wiąże się z analizą negatywnego wpływu 
ubóstwa na człowieka oraz z apelami o jego przezwyciężenie. Kolejny ele-
ment dotyczy ekologii i dbałości o środowisko przyrodnicze. Trzeci zaś to 
różnego typu apele do społeczności międzynarodowej o pokój na świecie, 
który osiągalny ma być w oparciu o ideę wszechobejmującej solidarności40. 

W sposób bardziej szczegółowy refleksję papieża Benedykta XVI do-
tyczącą globalizacji widzi ks. Józef Warzeszak, który wskazuje, że główne 
postulaty Benedykta XVI dotyczące globalizacji można wyrazić w formie 
następujących wskazań: (1) globalizacja musi służyć rozwojowi wszystkich; 
(2) musi mieć ona na względzie sprawiedliwość i dobro wspólne narodów; 
(3) musi być ona oparta na poczuciu braterstwa; (4) musi budować wspólnotę 
ludów i narodów; (5) musi być rozwijana w atmosferze solidarności; (6) musi 
być rozwijana w oparciu o zasady subsydiarności i solidarności globalnej; (7) 
musi dążyć do niwelowania nierówności; (8) nie może prowadzić do nowej 
kolonizacji; (9) musi rozwijać się w oparciu o zasadę darmowości; (10) musi 
kierować się zasadami etyki społecznej (uczciwość, odpowiedzialność); (11) 
musi przyczyniać się do zwalczania ubóstwa i głodu; (12) musi przyczyniać 
się do pokoju41.

37 Zob. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Wyd. Wrocławskiej Księgarni 
Archidiecezjalnej, Wrocław 2004, s. 168. 

38 S. Pyszka, Globalizacja według katolickiej nauki społecznej, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” 
2/2013, s. 152. Por. Tamże, ss. 154-155. 

39 Por. D. Góra-Szopiński, Katolicka nauka społeczna jako wyzwanie dla politologii, „Atheneum” 
vol. 24, 2010, ss. 52, 400. 

40 Por. J. Szulist, Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI), Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 434-435

41 J. Warzeszak, Meandry globalizacji w ujęciu Benedykta XVI, „Warszawskie Studia Teologicz-
ne” XXVII, 1/2014, s. 351. 
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Pontyfikat papieża Benedykta XVI trwał relatywnie krótko – siedem 
lat. Lata 2005-2013 bogate były jednak w wiele wydarzeń, które pozwalają 
stwierdzić, że był to czas kolejnego wielkiego globalizacyjnego przyspieszenia, 
któremu następca Jana Pawła II musiał stawić czoła. Już w kilka miesięcy po 
wyborze na Stolicę Piotrową światem wstrząsnął kolejny wielki akt terroru, 
który tym razem miał miejsce w Londynie. W roku 2006 na nowo rozgorzał 
na Bliskim Wschodzie konflikt izraelsko-libański. Następnie, w roku 2007 
wszedł w życie reformujący Unię Europejską traktat lizboński. Stanowił on 
nową postać Konstytucji dla Europy, w dyskusję o której tak mocno angażo-
wał się kard. Joseph Ratzinger. Na marginesie zauważyć należy, że niektóre 
jego zapisy musiały stanowić dla Kościoła dotkliwy cios, gdyż nigdzie nie 
znalazło się odwołanie do europejskiej tradycji chrześcijańskiej i Boga, o co ten 
tak mocno zabiegał. W roku 2008 wybuchł konflikt rosyjsko-gruziński w Osetii 
Południowej. W roku 2010 rozpoczyna się arabska wiosna, która w kilka lat 
zmieniła polityczne oblicze północnej części basenu Morza Śródziemnego. 
W roku 2011 rozpoczął się trwający do dziś konflikt w Syrii. W tym samym 
czasie, w roku 2012 portal społecznościowy Facebook osiągnął ponad 1 mld 
użytkowników. 

Na wszystkie te, oraz wiele innych wydarzeń, Kościół katolicki reago-
wał w bezpośredni lub pośredni sposób. Osobny, trudny z wielu względów 
problem naukowy, stanowi działanie dyplomacji watykańskiej. Analiza 
nauczania Benedykta XVI rozwijanego w omawianym okresie potwierdza 
niewątpliwie jego reaktywny charakter wobec wydarzeń na świecie. Jest to 
niejako naturalne, gdyż Kościół katolicki nie posiada dostatecznych narzę-
dzi, które pozwalają mu odgrywać podmiotową rolę w światowej polityce. 
Papież Benedykt XVI był zresztą daleki od tego typu myślenia o instytucji 
Kościoła, co potwierdził w encyklice Deus caritas est słowami: „Kościół nie 
może i nie powinien podejmować walki politycznej, aby realizować jak naj-
bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Nie może i nie powinien stawiać się 
na miejscu państwa”42.

Benedykt XVI abdykował 28 lutego 2013 r. Na tronie Stolicy Piotrowej 
zastąpił go Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek. W retoryce 
nowego Papieża termin „globalizacja” pojawia się równie często, co u po-
przednika. Na uogólnienia jest niewątpliwie zbyt wcześnie, jednak już dziś 
można zauważyć, że Franciszek w dużym stopniu rozwija tradycyjne tezy 
KNS, szczególne akcenty kładąc na kwestie ubóstwa i ekologii. 

42 Benedykt XVI, Deus Caritas Est, n. 28. 
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Paweł Kusiak – Globalization in the thought of the Pope Benedict XVI

The article discusses the teachings of Benedict XVI concerning globalization. 
The author attempts to answer the following questions: 1. How does Catholic social 
teaching understand the phenomenon of globalization? 2. How was this phenomenon 
understood by Benedict XVI? 3. Which elements of globalization did he consider to be 
positive and which negative? The article is based on the works of Benedict XVI (En-
cyclicals, Apostolic exhortations, Ecclesiastical letters, Addresses) and papal teachings 
published in the Polish Edition of L’Osservatore Romano.


