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Próba ujęcia tematu na przykładzie „Etyki”2 
Dietricha Bonhoeffera, „Teologii politycznej”3 Carla Schmitta  
i „Teologii politycznej” Johanna Baptisty Metza4

Abstrakt:
W niniejszym artykule przedstawiam relację pomiędzy teologią polityczną a etyką na przykładzie 

tekstów trzech dwudziestowiecznych myślicieli niemieckich: Carla Schmitta, Johanna Baptisty  
Metza i Dietricha Bonhoeffera. Przy omawianiu koncepcji każdego z nich staram się przedstawić definicję  
teologii politycznej obecnej (explicite bądź implicite) w wybranych dziełach i zastanowić się, na ile jest 
w niej obecny komponent etyczny. Ponieważ w pracy nad esejem posługiwałam się metodologią właściwą 
historii idei, w tekście wskazuję również te elementy środowiska i klimatu intelektualnego współczesnych 
wymienionym myślicielom, które wpłynęły na kształt ich myśli i twórczości. Najważniejsze – i najszerzej 
omówione – to koncepcja deutsche Sonderweg (oparte na opisanej przez Jacquesa le Goff idei translatio 
Imperii przekonanie o szczególnej roli Niemiec w dziejach i ich odpowiedzialności za losy świata) oraz 
specyficzna niemiecka konfesjonalizacja, silnie wiążąca struktury władzy kościelnej z władzą państwową.

Abstract: 
In this article I show the relationship between political theology and ethics on the example of three 

twentieth-century texts of German thinkers: Carl Schmitt, Johann Baptist Metz and Dietrich Bonhoeffer. 
When discussing the concept of each of them I’m trying to provide a definition of political theology, 
which is present (explicitly or implicitly) in the selected works and consider how the ethical component 
is enclosed in them. Since the history of ideas methodology was used during work on the essay, the 
text also points out the elements of the environment and intellectual climate of thinkers contemporary 
to the main protagonists, who may have influenced their thoughts and works. The most important  
- and most widely discussed – is the concept of the deutsche Sonderweg (based on idea of translation  
Imperii, described by Jacques le Goff, which was the  base of belief of the special role which Germany 
plays in the history and of its responsibility for the fate of the world) and the specific German  
”confessionalization”, strongly binding structures of the ecclesiastical and State authorities.
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1 Artykuł powstał podczas Stypendium im. ks. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen).
2  W niniejszym artykule, wobec braku polskiego tłumaczenia, będę się posługiwała tekstem angielskim: Dietrich Bonhoeffer, Ethics, Dietrich Bonhoeffer Works – English Edition 

(DBWE), vol. 6, Fortress Press, 2008. Wszystkie tłumaczenia są mojego autorstwa chyba, że zaznaczono inaczej.
3   Pisząc o „Teologii politycznej” Carla Schmitta mam na myśli zbiór tekstów: Carl Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Aletheia, Warszawa 2012. W zbiorze tym znajdują 

się dwa teksty istotne dla niniejszego artykułu: tytułowa „Teologia polityczna” i esej „Pojęcie polityczności”.
4   Pisząc o „Teologii politycznej” Johanna Baptisty Metza mam na myśli zbiór jego wykładów na ten temat, wydanych w polskim przekładzie zatytułowanym „Teologia polityczna” 

przez krakowskie wydawnictwo WAM.


