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Dalibor Kraljik

The Notion of Communio in the Theology of Joseph Ratzinger/Benedict XVI: an 
Eucharistic Theology. Doktorska disertacija. Mentor: Anton Štrukelj. Teološka 
fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015. 268 + V str.

Dalibor Kraljik je diplomski študij uspešno opravil na Katoliški teološki fakulte-
ti Univerze v Zagrebu. Na Evangeličanski teološki fakulteti v Osijeku je nato leta 
2008 dosegel magisterij. Naslov magistrskega dela se glasi: »Euharistija: Središte 
teološke misli Josepha Ratzingera/Benedikta XVI«. 

Ob vpisu na doktorski študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je predlo-
žil dispozicijo svoje disertacije v angleškem jeziku in želel tudi disertacijo pisati v 
angleščini. Senat Teološke fakultete mu je to odobril in za mentorja imenoval An-
tona Štruklja. V skladu s predpisi je kandidat disertaciji dodal slovenski prevod z 
naslovom »Pojem Communio v teologiji Josepha Ratzingerja/Benedikta XVI. – Ev-
haristična teologija«, ki skupaj s povzetkom obsega 26 strani. Kandidat je svojo 
disertacijo z odliko zagovarjal 22. junija 2016 na Teološki fakulteti UL. Za doktorja 
znanosti je bil promoviran dne 21. oktobra 2016 na Univerzi v Ljubljani. 

Doktorska disertacija ima šest poglavij, ki so ustrezno razčlenjena. V prvem po-
glavju je predstavljeno življenje Josepha Ratzingerja/papeža Benedikta XVI. in nje-
gov teološki lik. Na kratko je prikazana njegova življenjska pot, zlasti posamezna 
obdobja delovanja in služenja Cerkvi v vlogi duhovnika, profesorja, kardinala, pre-
fekta Kongregacije za verski nauk ter končno papeža. Podan je tudi razvoj njegove 
teološke misli z glavnimi značilnostmi.  

V drugem poglavju je najprej osvetljeno svetopisemsko ozadje pojma κοινωνία, 
etimologija besede κοινωνία, njena raba v stari grščini in tedanji družbi ter njen 
sodobni pomen. Tu so predstavljene tudi korenine besede communio, ki izhaja iz 
grškega izraza κοινωνία.

Tretje poglavje disertacije orisuje temelje teologije communio pri Josephu Ratzin-
gerju. Tu najdemo glavne teološke misli, ki so vplivale na oblikovanje pojma teologije 
communio, in zgodovinski pregled razvoja teologije communio – s posebnim poudar-
kom na ponovnem odkritju bogastva teologije communio v času drugega vatikanskega 
cerkvenega zbora in po njem. V tem poglavju srečamo specifično Ratzingerjevo inter-
pretacijo raznih svetopisemskih besedil, povezanih s pojmom κοινωνία, in teološko 
implikacijo pojma κοινωνία ter osrednje mesto tega pojma v njegovi teološki misli. 

Četrto poglavje je v celotni disertaciji osrednje in najobsežnejše. V njem je pri-
kazan sistem teološke misli kardinala Josepha Ratzingerja, zlasti njegove teologije 
communio z evharistijo v svojem središču. Poglavje je razdeljeno na šest razdelkov 
s šestimi temeljnimi prvinami in razsežnostmi Ratzingerjeve ekleziologije s sredi-
ščem v evharističnem občestvu, communio. Obravnavane temeljne prvine so: 1. 
trinitarična teologija skupaj s teologijo Boga, 2. kristologija in pnevmatologija, 3. 
zakrament evharistije in liturgija, 4. ekleziologija, 5. mariologija in 6. eshatologija. 
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V petem poglavju je podana Ratzingerjeva misel o različnih aktualnih vpraša-
njih, kot denimo kultura in dialog, vloga krščanske vere v kulturi, vprašanje inkul-
turacije, misijonov, evangelizacije (zlasti ekumenizma in medverstvenega dialoga), 
relativizma ipd. 

Končno je v šestem poglavju orisano Ratzingerjevo pojmovanje krščanskega 
življenja, kakor se odraža v treh teologalnih krepostih vere, upanja in ljubezni. Po-
gled Josepha Ratzingerja/papeža Benedikta XVI. na kristjana in njegovo poslanstvo 
v svetu vsebuje tudi praktične posledice in smernice za pristno krščansko življenje 
v luči občestva, communio.

Osrednje teološko vprašanje, ki se mu doktorska raziskava in razprava posveča, 
je torej pojem communio v evharistični teologiji kardinala Josepha Ratzingerja/
papeža Benedikta XVI. Avtor ugotavlja, da je Joseph Ratzinger eden najpomemb-
nejših katoliških teologov 20. in 21. stoletja. Njegova misel je izredno bogata in 
vredna preučevanja. Že doslej je imela pomemben vpliv na razvoj sodobne teolo-
gije, ne le katoliške, ampak tudi ekumenske. Avtor nadalje izpostavlja upoštevanja 
vredno dejstvo, da je papeško služenje Benedikta XVI. imelo, ima in bo imelo sve-
tovni vpliv na kulturo, dialog, ekumenizem, družbo, politiko in seveda zlasti na vero. 

Avtor kot binkoštnik izraža prepričanje, da je katoliški teolog Joseph Ratzinger 
izredno pomemben tudi za protestante in pravoslavne. Preučevanje njegovega 
opusa prispeva k boljšemu razumevanju katoliške vere in katoliške Cerkve, hkrati 
pa vabi k iskrenemu pogovoru in zbliževanju na temelju resnice, kakor je izraženo 
v Ratzingerjevem vodilu Cooperatores veritatis. 

Glavna teza disertacije je, da v teologiji Josepha Ratzingerja pojem communio 
predstavlja eno najpomembnejših teoloških misli, medtem ko je evharistija sre-
dišče in vir celotnega teološkega sistema v zgradbi občestvene teologije commu-
nio. Avtor ugotavlja, da v teologiji Josepha Ratzingerja evharistija zavzema poseb-
no in osrednje mesto. Evharistična teologija prežema vse vidike njegove teološke 
misli, njegovega odličnega poznavanja Svetega pisma, krščanske duhovnosti, litur-
gije in končno krščanskega življenja. 

Po avtorjevem gledanju in spoznanju je izvirnost in pomembnost Ratzingerjeve 
teologije v tem, da postavlja pojem communio v samo središče svojega bibličnega, 
dogmatičnega, patrističnega in zgodovinskega sodobnega ekumenskega mišljenja. 
To prihaja posebej do izraza v dokumentih drugega vatikanskega koncila in po 
njem. Avtor na osnovi evharistične teologije in ekleziologije pregledno podaja 
natančno izdelano zgradbo obsežnega teološkega dela Josepha Ratzingerja. 

Avtor poudarja, da predstavlja pojem communio ključ za razumevanje Ratzinger-
jeve sistematične teologije, ki je katoliška v najboljšem pomenu besede. To pomeni, 
da polaga solidne temelje in odpira jasne perspektive za rodoviten ekumenski dialog. 
To spoznanje in prepričanje avtorja kot binkoštnega teologa navdihuje, da se s hvale-
žnostjo sooča z velikim opusom kardinala Josepha Ratzingerja/papeža Benedikta XVI.

Kandidat je uporabljal analitično metodo pisanja. Poleg kratke splošne pred-
stavitve obsežnega teološkega dela kardinala Josepha Ratzingerja je upošteval vse 
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avtorjeve spise, ki obravnavajo izbrano tematiko. Celotno snov je pregledno ana-
liziral in se ob tem ponekod skliceval tudi na nekatere druge teologe. Pri tem je 
kandidat ves čas izpričeval svojo samostojnost v presoji in svojo tezo dosledno 
utemeljeval. Z izvirno doktorsko disertacijo je doprinesel pomemben delež pri 
raziskovanju enega največjih teologov 20. in 21. stoletja, Josepha Ratzingerja, ki 
že zdaj velja za klasičnega in vsestransko razgledanega misleca – nekateri ga ime-
nujejo tudi »Mozarta v teologiji«, kakor se je prvi posrečeno izrazil kardinal Joa-
chim Meisner. 

Dodatno vrednost predložene disertacije vidim v ekumenskem pogledu. Kan-
didat Dalibor Kraljik je evangeličanske veroizpovedi (njegova žena je katoličanka). 
Pomembno je, da se evangeličanska teologija na znanstveni ravni sooča in sezna-
nja z eno osrednjih katoliških resnic, to je z evharistično teologijo, ki je hkrati zelo 
cenjena tudi pri pravoslavnih teologih. Naša ljubljanska teološka fakulteta v eku-
menskem prizadevanju že od nekdaj vidi eno svojih prednostnih nalog. Ker je di-
sertacija napisana v angleškem jeziku, bo lahko (zlasti po objavi) stopila v še širši 
ekumenski dialog. Jezikovno in stilistično je doktorska disertacija visoke kakovosti. 
Zajeten seznam referenc (kar 28 strani) dokazuje kandidatovo seznanjenost z 
obravnavano tematiko.

 Anton Štrukelj


