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Wprowadzenie

Chrześcijaństwo jest religią pochodzącą od Chrystusa jako wcielonego Syna
Bożego. Wyrosło z Bożego Objawienia i zbawienia, dokonanego w pełni i ostatecznie w Jezusie Chrystusie. Odwieczny Logos, czyli Słowo Boże, istnieje
w Trójjedynym Bogu odwiecznie jako Druga Osoba Trójcy Świętej. On wraz
z Ojcem i Duchem Świętym współtworzył odwiecznie Bożą ekonomię Objawienia i zbawienia. Uczestniczył w kreacji świata i człowieka, jako Mądrość Boża
kieruje dziejami. Był przedmiotem obietnic mesjańskich i ich wypełnieniem.
Jednym słowem – całe dzieje mają chrystyczny wymiar.
We współczesnej teologii mówi się o Kościele „od Abla”, czego nauczał
już św. Augustyn, a nawet o Kościele stworzenia. Na tej zasadzie można mówić
o chrześcijaństwie już od początku świata, a zwłaszcza od zaistnienia człowieka,
które swoją pełnię uzyskało w historycznym wcielonym Synu Bożym. Religia
założona przez Jezusa Chrystusa ma istnieć i rozwijać się aż do końca świata,
mocą Jego słów obietnicy, która się urzeczywistnia, czyli faktycznie realizuje
na naszych oczach. Chrześcijaństwo to religia z natury swej uniwersalistyczna.
*

Czy zatem trzeba jeszcze mówić o otwartości chrześcijaństwa na całą rzeczywistość, kultury i rożne ich dziedziny, religie, ludzi niewierzących? Odpowiedź na te pytania jest pozytywna: tak – trzeba to uzasadniać i to w sposób
teologicznie pogłębiony.
Otóż w ostatnich dekadach wieku XX i pierwszej dekadzie wieku XXI (pomijam już wcześniejsze deprecjonowanie chrześcijaństwa przez oświecenie francuskie i materialistyczny marksizm) słyszy się, a tezy te wywodzą się zwłaszcza
ze światopoglądu postmodernistycznego, postkomunistycznego i neoliberalnego, że chrześcijaństwo jest klaustrofobiczne, konserwatywne, zamknięte na
naukowy postęp, na rozwój społeczny, a nawet wrogie, że się przeżyło, jest już
zbyteczne i nie ma nic nowego do zaoferowania światu. Do krzewienia tych
i im podobnych opinii przyczyniają się niektóre media. W związku z tym religia
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chrześcijańska jest eliminowana z życia publicznego i spychana „do zakrystii” –
jako szkodliwa społecznie. Czy rzeczywiście tak jest?
*

Z tych też powodów należy podjąć wyzwania współczesności i przypominać
o otwartości chrześcijaństwa na całą rzeczywistość, na różne pytania współczesnego świata. Warto pokazać – co jest celem niniejszej publikacji – że wnosi ono
w dzieje wartości, bez których świat nie dałby sobie rady. W zebranych w niniejszym tomie „Studiów” artykułach owa otwartość rozpatrywana jest nie tyle jako
pewna możliwość, ile jako konkretne działanie Kościoła, jego zaangażowanie
w problemy świata i poszukiwanie właściwych rozwiązań.
Chrześcijaństwo natomiast jest obecnie rozumiane personalistycznie – jako
communio personarum (Jan Paweł II), czyli wspólnota ludzi złączonych z Bogiem i z tego względu ze sobą nawzajem. Takie ujęcie akcentuje, że posiada
ono strukturę Bosko-ludzką, na wzór osobowego istnienia Jezusa Chrystusa,
zarazem prawdziwego Boga i człowieka. Mówiąc zatem o otwartości chrześcijaństwa, trzeba mieć na uwadze głównie świat ludzki, wtórnie – wytwory
ludzkie w postaci kultury materialnej. Jak zobaczymy, otwartość tejże religii
wynika z jej natury; chrześcijaństwo nie może nie być otwarte, nie może pozostać zamknięte w sobie, bo straciłoby w ogóle sens istnienia.
*

Chrześcijaństwo ma charakter misyjny i uniwersalistyczny. Realizując swoją misję w ciągu dziejów, faktycznie napotyka na wielość kultur, religii, obyczajów, które musi właściwie rozpoznać, by to, co w nich słuszne i prawdziwe,
uznać, docenić i wzbogacić się tymi wartościami, a to, co niewłaściwe i błędne – prostować, by owe kultury, religie, obyczaje ewangelizować, dopełniać
chrześcijańskimi wartościami objawieniowo-zbawczymi. To procesy wielorako
złożone, a więc i refleksja nad nimi jest wielostronnie uwarunkowana. Trzeba ją
jednak podejmować i pogłębiać.
*

Piąty już tom „Studiów Nauk Teologicznych PAN” w pierwszej części jest
poświęcony wzajemnej relacji chrześcijaństwa i najważniejszych kultur azjatyckich, jego obecności w kulturze amerykańskiej, afrykańskiej, europejskiej.
Dopiero bowiem gdy się pozna kultury, zrozumie ich specyfikę, można poszu-
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kiwać dróg dialogu. Tego zagadnienia dotyczy druga część niniejszego tomu
„Studiów” – autorzy artykułów podejmują problematykę warunków, zasad oraz
granic dialogu chrześcijaństwa z kulturami i religiami z nimi związanymi.
*

W historii teologii jakby częściowo zapomniano o otwartości chrześcijaństwa, a dyskusja na ten temat nabierała dość często cech konfrontacji. Teologia
współczesna podąża za nauczaniem Soboru Watykańskiego II, który przypomniał o potrzebie dialogu Kościoła ze światem, kulturami, religiami. Przekonanie to znalazło wyraz w wielu dokumentach, przede wszystkim w soborowych
konstytucjach: o Kościele w świecie współczesnym, o Bożym Objawieniu,
o Kościele; w dekretach: o działalności misyjnej Kościoła, o formacji kapłańskiej, o wychowaniu chrześcijańskim; w deklaracjach: o wolności religijnej,
o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Z tych i innych dokumentów
soborowych i posoborowych, jak też z prekursorskich opracowań wybitnych teologów korzystają autorzy zgromadzonych tu artykułów.
*

Do współredagowania tego numeru „Studiów Nauk Teologicznych PAN”
zaproszono znawców tej ważnej problematyki. Za podjęty trud autorski wyrażam im serdeczną wdzięczność. Dziękuję PAN za sfinansowanie tego numeru
„Studiów”, które – mam nadzieję – przyczynią się do coraz głębszego zrozumienia zagadnienia otwartości i potrzeby dialogu we wszystkich wymiarach bytu
ludzkiego dla jego pełniejszego rozwoju.

Lublin, 13 listopada 2010 r.

Przewodniczący KNT PAN
ks. prof. dr hab. Marian Rusecki
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Ks. Marian Rusecki

Otwartość chrześcijaństwa na całą rzeczywistość
w perspektywie personalistycznej

Zaproponowana w niniejszym artykule refleksja nad tzw. otwartością chrześcijaństwa ma charakter teologiczny. Wydaje się, że właśnie w tej perspektywie
można zobaczyć podstawy otwarcia, źródła takiego a nie innego myślenia o nim
oraz jego skutki dla jednostek, rodzin, grup społecznych (naród, państwo, kultury, religie). Otwarcie się na innego, drugiego, na całą rzeczywistość dokonuje
się w szczerym dialogu opartym na podstawach antropologicznych, religijnych,
kulturowych. Dialog ten zmierza do porozumienia jego uczestników, zgody, pokoju, do wzajemnego wzbogacenia stron dobrami ludzkimi i Boskimi, do budowania lepszej przyszłości w bliższej czy dalszej perspektywie czasowej. Postawa przeciwna, czyli całkowite zamknięcie się, tego nie umożliwia.
Bardzo wymowna wydaje się tu metafora domu. Otóż, jeśli drzwi domu są
otwarte, to może doń wejść każdy, kto chce go zobaczyć. Może wówczas dom
zwiedzić, spotkać gospodarza, wymienić z nim poglądy, by przez to wzbogacić się gościnnym zaproszeniem, dobrze się poczuć. Pod wpływem takiego doświadczenia można też samemu zatęsknić za takim domem (Ewangelia mówi
o domu Ojca, w którym mieszkań jest wiele; często mówimy o zmarłych, że są
już w domu Ojca i „z góry” patrzą na nas). Otwarte drzwi znaczą, że człowiek
wychodzi z domu, udaje się do innych, by poinformować ich o miejscu swego
zamieszkania; idzie odwiedzić tych, którzy mieszkają i żyją inaczej, być może
ich wspomóc, poradzić, jak lepiej żyć.
Przeciwieństwem drzwi otwartych są drzwi zamknięte i całkowicie zaryglowane. W takim przypadku nikt nie może do takiego domu wejść ani sam gospodarz wyjść z niego nie może. W odniesieniu do takich ludzkich postaw w psychologii mówi się o postawie zamkniętej (drzwi zablokowane, nie ma żadnych
możliwości interakcji), a w języku teologii duchowości – o pysze (tylko „ja”
istnieję, nikt nie jest mi potrzebny, chyba że jako narzędzie moich egoistycznych
zachcianek). W przypadku postawy zamkniętej żaden rzeczywisty dialog ludzki
nie jest możliwy.
Niniejszy artykuł ukaże trynitarne otwarcie Boga: ad intra i ad extra jako
podstawę otwarcia chrześcijańskiego (I). Najdoskonalsze otwarcie się Boga na
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człowieka (ludzkość) dokonało się we Wcieleniu Syna Bożego, Jego życiu, mesjańskiej działalności, śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu (II). Następnie
refleksja dotyczyć będzie potrzeby, a nawet konieczności otwarcia się osoby
ludzkiej. Imperatyw ten wynika z ludzkiej natury stworzonej przez Boga oraz
z wezwania osoby stworzonej do dialogu z Bogiem i bliźnimi. To otwarcie człowieka na dialog umożliwia jego wszechstronny rozwój przez przyjęcie daru
Osób Boskich i ludzkich (III). Boże otwarcie na człowieka (mimo że człowiek
odchodzi od Boga i odrzuca Jego wyciągniętą rękę) ma charakter nieodwołalny
i pozostanie doświadczalne w Kościele po wszystkie czasy. Kościół – na wzór
Chrystusa – jest otwarty na wszystkich, całą rzeczywistość, wszystkie czasy
i jedna to, co było i jest podzielone (IV).

I. Trynitarne podstawy otwartości chrześcijaństwa

Podstawową prawdą chrześcijańskiego credo jest wiara w Jedynego Boga
istniejącego w Trzech Osobach – to dogmat o Trójcy Świętej: Bogu Ojcu, Bogu
Synu i Bogu Duchu Świętym. Wszystkie te Osoby mają tę samą Boską naturę;
w Trójcy Świętej wszystkie Osoby są równe. Łączą je wzajemne, międzyosobowe relacje. Zasadą łączącą Osoby Boskie jest miłość i proegzystencjalność
– Ojciec odwiecznie kocha Syna, a wraz z Nim Ducha Świętego. Innymi słowy,
Ojciec istnieje dla Syna i wraz z Nim dla Ducha Świętego, a Duch dla Ojca
i Syna. Te Osoby Boże obdarowują siebie nawzajem darem miłości1.
Trójca immanentna niejako z nadmiarem wewnątrztrynitarnej miłości w odwiecznym swym zamiarze postanowiła stworzyć świat, człowieka, historię
i dzieje, aby wszelkie stworzenie uczestniczyło w kreatywnej i finalnej miłości.
Trójca Święta ad extra działa w jedności, chociaż poszczególnym Osobom
Boskim przypisuje się poszczególne działania. Bóg stwarzający świat i człowieka istnieje też dla nich, Jego proegzystencja rozciąga się na całe stworzenie.
Oznacza to, że stworzenie może zawsze liczyć na Jego pomoc, opiekę, wsparcie
w istnieniu. Objawienie się Boga w stworzeniach i przez stworzenia jest absolutnie uniwersalne i dostępne dla wszystkich ludzi wszystkich czasów. Wewnętrzna miłość łącząca Trójcę Święta ad intra i wzajemne obdarowywanie się
Osób Boskich osobowymi darami stanowi wzór zjednoczenia osobowego dla
wszystkich ludzi wszystkich czasów. Także proegzystencjalność Boga ad extra
ujawnia się w powołaniu wszystkich ludzi do udziału w Jego wiecznym życiu,
miłości, w trosce o nich, przebaczeniu, pomocy, obdarowaniu swoimi Bożymi
darami, dawaniu nadziei na lepszą przyszłą egzystencję i finalne spełnienie.
M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007, s. 623–628; tenże, Trynitarne podstawy
dialogu międzyreligijnego, w: Jan Paweł II a religie świata, red. J. Perszon, Toruń 2007, s. 35–65.
1
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Dla ludzi doświadczających Bożej dobroci jest to wezwanie, by swoją postawą odzwierciedlali proegzystencję Boga: by „byli dla innych”, nieśli im pomoc,
darzyli miłością, przyjaźnią, nadzieją, pomagali przezwyciężyć samotność,
wspierali w cierpieniu i znoszeniu niedostatku.
Bóg objawia się jako żyjący i działający w historii, a zarazem jako transcendentny wobec całej rzeczywistości, jako otwarty na wszystkie kultury i epoki;
chrześcijaństwo zatem jest uniwersalne w przeciwieństwie do rożnego rodzaju
partykularyzmów kulturowych i społecznych, do grup, które ograniczają swoje
„otwarcie” do wąskich środowisk związanych wspólnym interesem. Objawienie
pochodzące od Boga ma charakter powszechny i ukierunkowane jest na całą
rzeczywistość, wszystkich ludzi, a przede wszystkim na przyszłość, na pełnię
Objawienia i zbawienia w Jezusie Chrystusie, które będzie miało charakter uniwersalistyczny właśnie – w Nim i przez Niego. W historii Boże Objawienie
i zbawienie dokonywało się stopniowo, zgodnie z Bożym planem, o którym
wspomniano. W historii Objawienia i zbawienia nie ma wydarzeń, które działyby się przypadkowo. Ten plan, istniejący w Bogu, ujawniał się stopniowo przez
Boże działania w dziejach. W sposób szczególny realizował się przez Jego posłańców, przede wszystkim proroków. Prorok Amos (3,7) mówi, że Bóg niczego
nie zdziałał, co by wcześniej nie było zapowiedziane. Biblijne czasy Izraela (ale
i wcześniej) objawiały wydarzenia, których sens będzie się realizował uniwersalnie i zyskiwał pełnię objawieniowo-zbawczą. Uniwersalność ta dotyczy zarówno samego planu Bożego, jak i jego realizacji w historii zbawienia. W tej
perspektywie św. Paweł, który głęboko wniknął w plan i historię zbawienia,
ukazał w Liście do Efezjan (1,3–14) ową Bożą ekonomię. Apostoł Narodów
pisze o tajemniczym planie zbawienia ludzkości. Bóg – stwierdza autor listu
– wybrał ludzi jeszcze przed stworzeniem świata i wezwał ich do tego, by byli
uczestnikami Bożego życia. Owo wybranie i zaproszenie ma charakter całkowicie wolnej decyzji Boga. Dla człowieka to łaska – wybranie jest darmowe. Co
więcej, decyzja Boga ma rys trynitarny: „W Nim bowiem wybrał nas” (w. 4).
Ojciec dokonał wyboru właśnie w Jezusie Chrystusie. Tym, co kieruje Trójjedynym w konstruowaniu tego zamysłu zbawienia całej ludzkości, jest miłość:
„Z miłości przeznaczył nas dla siebie” (w. 5). Miłość jest głównym motywem
i przyczyną samoudzielania się Boga stworzeniu. Można powiedzieć, że miłość
Boża staje się racją całej nadprzyrodzonej ekonomii zbawienia, a równocześnie
stanowi jej ostateczny sens, jakim Bóg obdarza człowieka i ludzkość.
W Liście do Efezjan czytamy, że celem tak zarysowanej zbawczej ekonomii
jest Jego chwała Boża („przeznaczył nas […] ku chwale majestatu swej łaski” –
w. 6). Bóg, przewidując realizację tej ekonomii w historii, zamierzył, że będzie
jej towarzyszyła zbawcza łaska, która umożliwi człowiekowi otwarcie się na
zbawcze Boże dary i ich przyjęcie.
Absolutnie centralne miejsce w Nowym Testamencie zajmuje postać wcielonego Syna Bożego, który przez fakt inkarnacji włączył materię w dzieło zba-

14

Ks. Marian Rusecki

wienia i jakoś ją uświęcił (cały świat materialny). Celem Jego przyjścia na świat
było objawienie pełnej miłości Boga otwartej na każdego człowieka, zwłaszcza
biednego, nieszczęśliwego i grzesznego, by podać mu pomocną rękę ku wyzwalającej przyszłości w Jezusie Chrystusie. Tę wyzwalającą przyszłość posłany
na świat Syn Boży otworzył na krzyżu, w którym odkupił grzesznego człowieka (ludzkość) i dał mu szansę na otwarcie się na nową rzeczywistość, w której
mógłby się finalnie spełnić. Św. Paweł w omawianym liście jasno stwierdza, że
„w Nim mamy odkupienie przez Jego Krew – odpuszczenie występków” (w. 7).
Analizowany tekst podkreśla także, że ekonomia Objawienia i zbawienia ma
charakter chrystyczny – w Osobie Jezusa Chrystusa dokonuje się przewidziane
przez Boga zjednoczenie z Nim podzielonej przez grzech ludzkości („wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie” – w. 10). Zjednoczenie to
będzie obejmowało całość rzeczywistości materialnej i duchowej, historyczno-dziejowej i transcendentnej, naturalnej i nadprzyrodzonej. Będzie to najdoskonalsze zjednoczenie z możliwych; dokonało się ono już w Jezusie Chrystusie
jako Bogu i człowieku w jedności Osoby Syna Bożego.
Dokonało się ono i dokonuje w spotkaniu dwóch otwartości, Boga otwartego na całość stworzenia, obdarowującego swoimi Boskimi darami i stworzenia
otwartego na ich przyjęcie.

II. Chrystus jako Restaurator ludzkiej natury
i Jednoczyciel rozproszonej ludzkości

Cała ekonomia Boża, ukazana wcześniej, zmierzała do Centrum, którym
jest wcielony Syn Boży2. Jak wspomniano, On wypełnił ów plan zbawienia
(którego był zresztą współtwórcą). Przyszedł, aby naprawić nadwątloną przez
grzech pierworodny ludzką naturę. Trzeba stwierdzić, że każdy grzech jest czynem aspołecznym i egoistycznym. Grzech faktycznie zrywa więzy człowieka
z Bogiem i ludźmi. Tego stwierdzenia nie trzeba właściwe uzasadniać, ale oto
przykłady. Przykazanie pierwsze chroni człowieka przed bałwochwalstwem,
a więc przed degradowaniem osoby ludzkiej (służba bożkom, materii, przyjemnościom) i utratą czy zachwianiem właściwej hierarchii wartości. Przykazanie
czwarte ma szczególny wymiar społeczny. Dziecko powinno być otwarte na
rodziców i bezgranicznie im ufać; rodzice na dar dziecka winni odpowiadać
2
 Tenże, Traktat o Objawieniu, s. 591–621, 638–651; Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii
rezurekcyjnej, Warszawa 2006, s. 209–260; tenże, Uniwersalizm zbawienia w Jezusie Chrystusie
w nauce Vaticanum II, w: Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii, red. S. Budzik, Z. Kijas,
Tarnów 2000, s. 52–71.
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miłością i troską, czyli całkowitym otwarciem się na nie. Więź między nimi
skutkuje wówczas obustronnym obdarowywaniem się osobowymi darami. Gdy
dziecko nie respektuje tego przykazania, wynikającego także z prawa naturalnego (dzieła stworzenia), niszczy tak pomyślane relacje rodzinne. Rodzice i dzieci zamykają się na siebie, zanikają więzi między nimi. Przykazanie piąte każe
szanować ludzkie życie i uznać jego wartość w każdej postaci – od poczęcia do
naturalnej śmierci. Na straży godności życia powinna stać medycyna i prawo.
Ostatnio niektóre poglądy w kwestii aborcji i eutanazji są propagowane przez laickie środowiska polityczne. Czy nie kwestionuje się tym samym społecznej natury człowieka, jego naturalnej otwartości na społeczność? Powszechnie uznaje
się, że zabójstwo w jakiejkolwiek postaci jest czynem aspołecznym, niszczącym
relacje. Dobrze znamy społeczne skutki takich działań, jak terroryzm, korupcja,
bezwzględne realizowanie interesów przez grupy przestępcze (np. mafia) – rozpad więzi wspólnotowych, brak zaufania do różnych instytucji mających chronić godność życia, do sąsiadów, do całych narodów itp. W efekcie tak doświadczone osoby czy społeczności zamykają się w sobie i nie są zdolne do otwarcia
na innych. Przykazanie szóste stoi na straży wierności wspólnoty małżeńskiej,
która podstawą właśnie otwarcie się dwóch osób na siebie w bezgranicznym
zaufaniu wzajemnej miłości. Gdy owa więź miłości zostaje naruszona przez niewierność i zdradę, wówczas następuje albo rozpad tej więzi, albo koegzystencja
bez zaufania do siebie, czyli izolacjonizm – brak duchowych więzów jedności,
czyli życie obok siebie, a nie wspólnie. Przykazanie siódme chroni osobę ludzką przed naruszeniem jej z dóbr osobowych i materialnych. Jest rzeczą chyba
oczywistą, że między złodziejem a okradanym (w jakimkolwiek sensie) zostaje
zniszczone zaufanie. Osoby te zamykają się na siebie, jeśli nie stają się wrogami. Przykazanie ósme chroni człowieka przed fałszywymi oskarżeniami, posądzeniami naruszającymi dobre imię. Tymczasem możemy się przekonać choćby
z pobieżnej obserwacji życia społecznego, w tym politycznego, jak wiele krzywdy jednostkom i całym grupom (także chrześcijanom) wyrządzają oszczerstwa,
kłamstwa, posądzenia czy podejrzenia. Tak skrzywdzone osoby z trudem odzyskują społeczne zaufanie, dlatego oszczerstwo ma tak wielką siłę destrukcyjną.
Poświęciłem tyle uwagi pojęciu grzechu, ponieważ w języku współczesnym
ono zanika. W związku z tym staje się też niezrozumiałe pojęcie odkupienia.
Grzech nie jest tylko pojęciem, przestarzałą ideą, ale realnym złem, szkodzącym
zarówno grzesznikowi, jaki jego ofiarom (społeczny wymiar grzechu). Grzech
uderza w godność osoby ludzkiej i narusza jej prawa; dzieli ludzi, oddala ich od
siebie, zamyka w sobie (egoizm, lęk przed innymi).
W tej ukonkretnionej rzeczywistości grzechu widać jego szkodliwość dla
wszystkich ludzi. Taka świadomość pozwala lepiej zrozumieć misję Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas, aby pokonać moc grzechu i jego skutki,
a tym samym wyzwolić nas z zamknięcia w sobie. Najpełniejszym otwarciem
się Boga na świat ludzki było Wcielenie Syna Bożego. Jezus zaistniał w historii
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jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. W Nim Bóg zjednoczył się w jakiś
sposób z każdym człowiekiem (KDK 22); stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. W swoim nauczaniu i działalności Jezus pozostał otwarty na każdego, kto potrzebował pomocy, wsparcia – przyszedł do biednych,
grzesznych, chorych, opuszczonych, wykluczonych społecznie. Oferował im
swą miłość, przyjaźń, pomoc, przebaczenie, by wyzwolić ich od słabości i grzechu, a tym samym otworzyć na wyższe wartości. Pokazywał im, że te ideały są
dosiężne w wolnym dialogu z Bogiem i innymi ludźmi.
Szczytem otwarcia się Boga w Jezusie Chrystusie na całą rzeczywistość,
zwłaszcza na świat osobowy, są wydarzenia paschalne. Jezus z miłości do
wszystkich ludzi, z którymi się utożsamiał, poddał się wyniszczającej Jego ludzką naturę kenozie, czyli męce i śmierci krzyżowej. W ten sposób okazał miłość
do wszystkich, bo – jak czytamy w Ewangelii – nie ma większej miłości nad
tę, kiedy ktoś życie swoje oddaje za innych. Nadto uczył miłości nieprzyjaciół,
modląc się za nich także na krzyżu – by im Bóg przebaczył, bo nie wiedzą, co
czynią.
W śmierci na krzyżu Chrystus pokonał grzech świata i otworzył perspektywę nowego istnienia. Mówiąc o pokonaniu grzechu, trzeba mieć na uwadze, że Chrystus wyzwolił nas z zamknięcia, jakie powoduje grzech i otworzył
możliwość nowych relacji z Bogiem i z bliźnimi, z wszystkimi ludźmi, którzy tego pragną i do tego dążą. Pełnia nowego życia została zagwarantowana
w zmartwychwstaniu, które oznacza ostateczne ludzkie spełnienie w communio
sanctorum, czyli zjednoczenie wszystkich, którzy otwarli się na Boże wezwanie,
przyjęli stwórcze i redempcyjne dary. Kto ich nie przyjął, pozostaje w swoich
grzechach, czyli zamknięciu, egoizmie, w negacji wyższych wartości. Tymczasem zmartwychwstanie Chrystusa przełamuje barierę grzechu i śmierci; to też
Chrystus uwierzytelnił w chrystofaniach.
Owo Chrystusowe dzieło wyzwalania człowieka z grzechu i zamknięcia na
świat wartości wyższych zostało przez Niego zlecone Kościołowi, który sam
ustanowił. By zrozumieć to posłannictwo Kościoła, trzeba mieć na uwadze powołanie każdego człowieka do otwartości.

III. Człowiek istotą otwartą na wyższe dary

Żaden człowiek nie jest monadą wyizolowaną spośród innych bytów; nie
żyje odgrodzony od świata, drugiego człowieka, innych społeczności; nie jest
sam w sensie ontycznym ani egzystencjalnym3. Nie jest bytem w sobie, bytem
 Tenże, Traktat o religii, Warszawa 2007, s. 254–262; tenże, Istota i geneza religii, Lublin–
Sandomierz 1996, s. 198–204.
3
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jedynym, nie znajduje racji swego bytowania w sobie. Pod żadnym względem
nie jest samowystarczalny i nie żyje tylko dla siebie. Swoje istnienie zawdzięcza
innym; wychowuje się i żyje dzięki innym (rodzina, samotna matka, ojciec, środowisko rodzeństwa, kolegów, koleżanek, osób starszych itp.). Z konieczności
staje się istotą społeczną, choć – poprzez decyzję – może stawać się też istotą
aspołeczną, co nie wyklucza wcześniejszych więzów z innymi osobami. Innymi
słowy, bez innych osób nie zaistniałby na świecie, nie mógłby żyć bez ich pomocy, dorobku, osiągnięć ekonomicznych, społecznych, kulturowych.
Psychologia rozwojowa i antropologia filozoficzna jednoznacznie stwierdzają, że od czasów prenatalnych zakodowana jest już w dziecku ciekawość
poznawcza, otwartość (zwłaszcza na rodziców, od których oczekuje pomocy,
troski, miłości). Te oczekiwania społeczne w miarę rozwoju dziecka stają się
coraz większe. Już dziecko zadaje fundamentalne pytania dotyczące istniejącej rzeczywistości: Co to jest? Dlaczego tak jest? Po co to jest? Te pytania
z wiekiem potęgują się i stają się coraz trudniejsze; człowiek oczekuje obiektywnych odpowiedzi, których dostarcza doświadczenie ludzkie, z czasem nauka, filozofia i religia. Jednym słowem, wspomniane nauki potwierdzają fakt
otwartości człowieka na całą rzeczywistość, którą ten chce coraz głębiej poznawać, rozumieć, by odnajdywać swoje miejsce w niej i określać sens swojego istnienia. To otwarcie człowieka na całą rzeczywistość nie jest całkowicie
„bezinteresowne”, bo w odpowiedzi na nie człowiek szuka sensowności swego istnienia, gdyż inaczej nie mógłby się spełnić, zwłaszcza jako monada.
Z kolei antropologia teologiczna uczy, że człowiek został stworzony na obraz
i podobieństwo Boże, tzn. że istnieje on jako osoba, istota rozumna i wolna, tak
jak Bóg otwarta na całą rzeczywistość, dzięki której może nie tylko osiągnąć
cele poznawcze, ale i zrealizować się finalnie. Istnienie człowieka jest bowiem
proegzystencjalne i realizuje się w relacjach do Boga, człowieka i świata.
Wiele dyscyplin naukowych, zwłaszcza psychologia religii, filozofia religii
i teologia religii przekonuje o otwarciu osoby ludzkiej na transcendencję, czyli
na rzeczywistość, w której by się spełniła ostatecznie. Przeżywanie własnej kontyngencji w świecie przy niemożliwości samorealizacji w tym świecie czyniłoby
ludzką naturę nieracjonalną, bo dążyłaby ona do czegoś, czego świat immanentny nie byłby w stanie jej zapewnić.

IV. Kościół – communio personarum – posłany
do wszystkich

Jezus Chrystus, doskonały Objawiciel Boga i Zbawiciel ludzkości założył
Kościół, by ten żył Boskimi, nadprzyrodzonymi darami i niósł je na krańce zie-
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mi do wszystkich narodów i kultur, by niósł je tym, którzy będą na nie otwarci
i zechcą je przyjąć. Zręby Kościoła Chrystus zaczął tworzyć przez słowo wezwania, zaproszenia do wiary w Niego i wspólnoty wiary. Kto był otwarty na
słowo zaproszenia i przyjął je, wchodził w osobową więź z Nim. Słowo wezwania kierował Jezus do uczniów i uczennic, do apostołów, których powołał, by
szli za Nim do wszystkich ludzi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 1,28)4.
Drugi warunek wejścia do Kościoła i współstanowienia go to przyjęcie
chrztu świętego, który jest zanurzeniem w męce i śmierci Chrystusa, obmyciem
we Krwi Jego i uczestnictwem w zmartwychwstaniu. Wówczas chrześcijanin
zostaje obdarowany pełnią objawieniowych i zbawczych darów. Zostaje zjednoczony z trzema Osobami Boskimi. Równocześnie zostaje złączony ze wspólnotą
wierzących, czyli z braćmi w wierze. Kościół jest więc rzeczywistością Bosko-ludzką, więzią ludzi wierzących z Bogiem i między sobą. Dobrze to oddaje
inkarnacyjna i personalistyczna koncepcja Kościoła.
Kościół trzeba postrzegać w perspektywie trynitarnej. Tak jak tajemnicę
Trójcy w perspektywie Objawienia rozważamy ad intra i ad extra, tak trzeba rozumieć Kościół – ad intra i ad extra. Kościół ad intra oznacza równość wszystkich jego członków (pełniących jednak rożne funkcje), relacyjność, w której
konstytuuje się i wyraża osoba oraz proegzystencjalność, czyli istnienie dla
innych. Cechy te suponują, że odbiorcy darów Bożych są otwarci na nie i je
przyjmują, jednakże nie mogą ich zatrzymać dla siebie, bo zasada proegzystencji nakazuje dzielić się z innymi: „darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt
10,8). Jezusowa troska o chorych, biednych, grzesznych, wzgardzonych, wykluczonych społecznie, samotnych, dzieci, wdowy ma się wyrażać – i faktycznie
tak jest – w trosce o innych współchrześcijan, bo Kościół żyje dziełami Chrystusa, aktualizuje je oraz przekazuje w czasie i przestrzeni. Jeśli ktoś z chrześcijan
jest zamknięty na dary Bożego odkupienia i zbawienia, na proegzystencjalne
istnienie w Kościele, to można pytać czy jest jeszcze chrześcijaninem, a jeśli tak,
to w jakim stopniu: formalnym? w subiektywnym przeświadczeniu? To jednak
mało.
Z powyższych skrótowych rozważań wynika, że Kościół ad intra (wspólnota wierzących) jest otwarty na rzeczywistość Boską, transcendentną i przyjmuje
dary nadprzyrodzone, zwłaszcza personalne, bez których by nie zaistniał, a gdyby nimi nie żył, nie miałby swojej tożsamości i bezsensownie egzystowałby
 Tenże, Traktat o Objawieniu, s. 629–633; tenże, Misterium Kościoła w Konstytucji ‘Lumen
gentium’ Soboru Watykańskiego II, w: „Kiedy się zgromadzi cały Kościół” (1 Kor 14,23). „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?”. W 40. rocznicę Konstytucji dogmatycznej o Kościele ‘Lumen gentium’
Soboru Watykańskiego Drugiego, red. J. Morawa, A.A. Napiórkowski, Kraków 2005, s. 227–255;
tenże, Kim jest Kościół?, w: Problemy współczesnego Kościoła, red. M. Rusecki, Lublin 1996,
s. 101–106; tenże, Wiarygodność Kościoła w Polsce jako rzeczywistości personalistycznej i dynamicznej, „Studia Warmińskie” 30(1993), s. 377–390.
4

Otwartość chrześcijaństwa na całą rzeczywistość

19

w historii. Taka otwarta struktura Kościoła wynika z konstytucji Chrystusowej.
Nikt jej nie może zmienić.
Istnienie Kościoła ad extra, czyli istnienie dla świata, kultur, religii, wynika z samej natury Kościoła – dobro jest rozlewne, miłość obejmuje wszystkich, nawet nieprzyjaciół i jest skierowane ku wszystkim, ku całemu stworzeniu. Miłość jest zasadą życia wewnątrztrynitarnego, motywem stworzenia,
objawieniowo-zbawczej misji Jezusa, powodem oddania życia na krzyżu za
wszystkich, fundamentem Kościoła i istotą jego posłania na cały świat i do
wszystkich narodów. To uniwersalistyczne posłannictwo Kościoła wynika
także z powszechnej zbawczej woli Boga. Otwarcie Kościoła na cały świat
i wszystkie narody znajduje swoje uzasadnienie w teologii i antropologii biblijno-teologicznej. Owo otwarcie – w wyżej podanym znaczeniu – umożliwia
spotkanie się i dialog z osobami różnych kultur, religii, filozofii, światopoglądów. Dzięki spotkaniom i dialogowi partnerzy nie tylko lepiej się poznają,
ale mogą się wzbogacać wartościami kultur i religii. Owo otwarcie chrześcijaństwa na świat i wezwanie do dialogu nie jest skutkiem modnych tendencji,
ale wynika z natury Kościoła. Chrześcijaństwo nie może nie być otwarte na
cały świat, nie może być niedialogiczne – bo wówczas zaprzeczałoby swojej
naturze i misji.
Od początku istnienia chrześcijaństwo, prowadząc dzieło ewangelizacji, spotykało się z wieloma kulturami, religiami, filozofiami. Tak dokonywał się proces
inkulturacji i ewangelizacji kultur (w historii różne były jego koleje, głównie
ze względów politycznych, a nie religijnych). Dialog wymaga wzajemnego otwarcia partnerów, co nie zawsze ma miejsce, zresztą zwykle ze względów pozareligijnych. Trzeba pamiętać, że prowadzenie dialogu, poszukiwanie wspólnej
prawdy, zasad współpracy i dróg współżycia, wspólne dążenie do celów zbawczych musi być podporządkowane odpowiednim zasadom, by rzeczywiście było
zasadne, rzetelne, a nie jedynie iluzoryczne.

***

Niniejszy szkic przedstawia ważkie zagadnienie otwartości chrześcijaństwa
na całą rzeczywistość, a więc na świat, historię, dzieje, osobę ludzką i społeczną,
kultury i religie, gdyż dzięki tej postawie możliwy jest owocny dialog. Ukazano
więc trynitarne podstawy otwartości. Trójca ad intra pozostaje we wzajemnych,
osobowych relacjach zasadą, którą jest miłość i darowanie Osoby pozostałym
Osobom. Trójca ad extra to otwarcie się Trójjedynego Boga na świat, człowieka,
ludzkość, dzieje, które powołał do istnienia z nadmiaru miłości wewnątrztrynitarnej i wezwał stworzenie do udziału w życiu Bożym, by obdarzyć je Bożymi
nadprzyrodzonymi darami.
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W sposób najdoskonalszy Bóg otworzył się na całość stworzenia we wcielonym Synu, Jego życiu i działalności, a przede wszystkim w wydarzeniach paschalnych. We Wcieleniu jako Bóg-człowiek otworzył się na każdego człowieka;
w swoim życiu i misji Jezus był otwarty na każdego będącego w potrzebie, biednego, chorego, skrzywdzonego, wykluczonego społecznie, grzesznego, a nawet
zmarłego. Jezus ukazywał Bożą miłość i okazywał realną pomoc. W wydarzeniach paschalnych Jezus – oddając życie za wszystkich, z miłości – otworzył na
nowo grzesznego człowieka na Boga i bliźniego. W zmartwychwstaniu otworzył wszystkim niebo, by mogli dojść do domu Ojca i uczestniczyć w komunii
świętych.
Aby człowiek mógł przyjąć dar zbawienia i inne dary nadprzyrodzone, musi
być na nie otwarty. Bóg stworzył człowieka jako otwartego na siebie, drugiego,
świat. Grzech zamyka człowieka w sobie (egoizm grzechu). Bóg w swojej miłości okazuje miłosierdzie grzesznikowi, otwiera go na nowo, bo człowiek nie jest
monadą i nie może istnieć bez koniecznościowych relacji do świata, bliźniego,
Stwórcy. Może jedynie istnieć na wzór Osób Trójcy Świętej.
Dzieło otwierania człowieka na całą rzeczywistość i obdarowywania ludzi
objawieniowo-zbawczymi darami kontynuuje Kościół Chrystusowy, który to
dzieło współtworzy („który jest, który był i który przychodzi”). Aktualizuje on
Boże dzieła dokonane w dziejach i kontynuuje aż do końca świata. Na wzór
Trójcy Świętej pozostaje otwarty na całą rzeczywistość.
Die Offenheit des Christentums für die ganze Wirklichkeit
in personalistischer Perspektive
Zusammenfassung
Die vorliegende Skizze bezieht sich auf das wichtige Problem der christlichen Offenheit für die ganze Wirklichkeit, d.h. für die Welt, Geschichte, den Einzelmenschen
und die Person im sozialen Sinn, wie auch für Kultur und Religion. Durch diese Offenheit kann das Christentum in allen diesen Bereichen einen gedeihenden Dialog
führen. Im folgenden wurden die trinitären Grundlagen der Offenheit gezeigt. Die
Trinität ad intra bleibt im gegenseitigen personalen Verhältnis dessen Prinzip die Liebe und die Selbsthingabe der eigenen Person an die beiden anderen Personen bilden.
Die Trinität ad extra bedeutet die Offenheit des Dreieinigen Gott für die Welt, den
Menschen, die Menschheit, Geschichte, und für alles, was er aus Überfluss an innentrinitären Liebe ins Dasein gerufen hat, indem er auch das Geschöpf zur Teilnahme
am göttlichen Leben berufen hat, um es mit den göttlichen übernatürlichen Gaben zu
beschenken.
Am vollkommensten hat sich Gott für die ganze Schöpfung im Menschgewordenen Gottes Sohn, seinem Leben und Werk – vor allem aber im österlichen Geschehen
– geöffnet. Durch die Inkarnation hat Gott sich für jeden Menschen geöffnet; in sei-
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nem Leben und Tätigkeit öffnete sich Jesus für jeden Bedürftigen, Kranken, Geschädigten, gesellschaftlich Verstoßenen, Sündhaften und nicht zuletzt auch den Toten.
Jesus zeigte die Liebe Gottes und tatsächlich leistete er auch Hilfe. Im österlichen Geschehen machte Jesus den Menschen für Gott und den Nächsten wieder auf, indem er
sein Leben aus Liebe für alle dahingab, die gesündigt haben. Durch die Auferstehung
hat er allen Menschen den Himmel geöffnet, damit sie ins Haus des Vaters kommen
und an der Gemeinschaft der Heiligen teilnehmen können.
Damit der Mensch das Heilsangebot und die übernatürlichen Gaben aufnehmen
könnte, muß er selbst für sie aufgeschlossen sein (eine verschlossene Haltung trennt
von diesen Gaben). Gott hat den Menschen als offenes Wesen für ihn, für den Nächsten und für die Welt erschaffen. Durch die Sünde verschließt sich der Menschen
jedoch in sich selbst (Egoismus der Sünde). Gott in seiner Barmherzigkeit macht den
Sünder wieder auf, weil der Mensch keine in sich verschlossene Monade ist, die ohne
Verhältnis zu Gott, dem Nächsten und der Welt existieren könnte. Der Mensch kann
nur nach dem Vorbild der Dreifaltigkeit leben. Der Prozess des Öffnens des Menschen
für die ganze Wirklichkeit wie auch die dauernde Beschenkung des Menschen und
der Menschheit mit den offenbarungs-heilsamen Gaben wird von der Kirche Christi
fortgesetzt, indem sie diese Gaben miterzeugt („Der ist da, der war da und kommt
immer wieder“). Die Kirche aktualisiert die Werke Gottes in der Geschichte bis an
das Weltende. Nach dem Vorbild der Hl. Dreifaltigkeit bleibt sie offen für die ganze
Wirklichkeit.
Słowa klu c z o w e: osoba, dialog, Trójca Święta, zbawienie, grzech, świat, Kościół, chrześcijaństwo
Schlüssel w ö r t e r: Person, Dialog, Trinität, Erlösung, Sünde, Welt, Kirche,
Christentum
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Chrześcijaństwo a kultura europejska
(w świetle nauczania Jana Pawła II)

Zarówno chrześcijaństwo, jak i kultura europejska to zagadnienia same
w sobie bardzo rozległe, mające za sobą długie dzieje. W celu analizy ich wzajemnych relacji pod kątem dialogu – co powinno doprowadzić do wniosków
(zawsze cennych dla nauki i kultury) – należy wyróżnić i zbadać następujące
kwestie: chrześcijaństwo a geneza Europy, chrześcijaństwo a jej dzieje, chrześcijaństwo a tożsamość Europy i jej kultury oraz chrześcijaństwo a współczesna
kultura europejska. Taka będzie struktura niniejszego artykułu. Wydaje się, że
najlepszym źródłem pozwalającym badać postawiony problem jest nauczanie
Jana Pawła II, który doskonale rozumiał istotę chrześcijaństwa, kultury, Europy,
człowieka, historii, dialogu, często omawiał ich wzajemne powiązania oraz formułował na tej podstawie arcyważne konkluzje.

I. Chrześcijaństwo a geneza Europy

Badanie naukowe każdego problemu należy rozpocząć od jego początku.
Zatem: kiedy właściwie powstała Europa?
Jan Paweł II sytuował początki Starego Kontynentu w kulturze greckiej,
rzymskiej, celtyckiej, germańskiej, słowiańskiej, ugrofińskiej, a także żydowskiej i muzułmańskiej1; ponadto wskazywał na niektóre wydarzenia natury
politycznej i społecznej. Jednak czynnikiem, jego zdaniem, decydującym, par
excellence europotwórczym, było wejście chrześcijaństwa i Kościoła na te1
Adhortacja Ecclesia in Europa [dalej: EiE] 19; Zjednoczenie Europy historycznym wyzwaniem, które należy podjąć. Przemówienie do uczestników 76. dialogu z Bergedorf (17 XII
1984), w: Nauczanie papieskie, red. E. Weron, A. Jaroch [dalej: NP], t. VII, cz. 2, Pallottinum,
Poznań 2002, s. 779–781, nr 3. Wszystkie przytaczane w przypisach wypowiedzi papieskie (encykliki, adhortacje, listy, orędzia, katechezy, homilie, przemówienia, przesłania) są autorstwa
Jana Pawła II. Skróty dokumentów – jeśli nie zaznaczyłem inaczej – stosuję według wykazu
Encyklopedii katolickiej.

24

Ks. Krzysztof Kaucha

ren dzisiejszej Europy, co – idąc za myślą Papieża – można określić jako rację
dostateczną jej zaistnienia2. Bez niego zbliżenie różnych kultur i narodów nie
utworzyłoby Europy, a nawet utrudniłoby jej powstanie (czy w ogóle byłoby
możliwe?), jeśli zważy się na liczne napięcia i konflikty w świecie starożytnym.
Historykom znane są ówczesne próby tworzenia jednolitych struktur, jak np.
Imperium Romanum (które wprawdzie było podłożem powstania Europy, lecz
jednocześnie „więziło” jej początek), które jednak nie powiodły się. Czynniki:
polityczny, prawny, militarny, a nawet kulturowy – nie stały się spoiwem kontynentu i ustąpiły pod naporem tendencji konfliktogennych i odśrodkowych.
Z tego powodu Jan Paweł II uważał, że u początków Europy zadziałał
faktor, który można określić mianem niezwykłego, nadnaturalnego, gdyż pod
jego wpływem kontynent pełen różnic i napięć zaczął istnieć jako harmonijna
całość i jako taki przetrwał do dziś. Papież nauczał, że genezy Europy należy szukać w zbawczej ekonomii Bożej, objawionej przez Jezusa Chrystusa,
który jest jej głównym Realizatorem i działa poprzez Kościół. Chrześcijaństwo znalazło się na terenie Europy m.in. za przyczyną misyjnej działalności
Apostołów Piotra i Pawła, którzy wypełniając polecenie Chrystusa, budowali
Eklezję i z tej racji ponieśli śmierć męczeńską w samym centrum kontynentu,
którego budowniczymi się stali. U podstaw ich działalności – przypominał Jan
Paweł II – leży interwencja Boga, który wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu
na Ewangelię i Kościół nie tylko wśród mieszkańców Macedonii (Dz 16,9)3.
Papież, nawiązując do ewangelijnej przypowieści, porównał Europę do nowej
ziemi, na której została zasadzona winnica Boga (Mt 21,33–41)4.
Jeśli chodzi o dialog, to w genezie Europy widać jego podwójne znaczenie.
Pierwsze to spotkanie chrześcijaństwa z różnymi społecznościami i kulturami,
a drugie – ich wzajemne spotkanie dzięki chrześcijaństwu, w łonie jednego Kościoła. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo równocześnie dało początek Europie oraz kulturze i etosowi dialogu.
Jakie były dalsze dzieje tego zespolenia?
 EiE 24, 108; Europa i wartości chrześcijańskie. Przesłanie z okazji 1200. rocznicy koronacji Karola Wielkiego (14 XII 2000), OsRomPol 22(2001) nr 3, s. 7; Światło Roku Jubileuszowego na Sakrament Bierzmowania (homilia, Kraków, 10 VI 1979), NP II 1, Pallottinum, Poznań
1990, s. 606–611, nr 2; Kryzys Europy jest kryzysem chrześcijaństwa w Europie. Przmówienie
do uczestników V Sympozjum Konferencji Episkopatów Europy (5 X 1982), NP V 2, Poznań:
Pallottinum 1996, s. 502–506, nr 1–2; Prawo do życia a Europa. Przemówienie do uczestników
kongresu (18 XII 1987), OsRomPol 9(1988) nr 2, s. 25, nr 2; Jeżeli Europa chce pozostać sobie
wierna. Przemówienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej (8.10.1988), OsRomPol 9(1988) nr 10–11, s. 5–6, nr 3–6; Ewangelizacja kultur. Przemówienie do uczestników
przedsynodalnego sympozjum „Chrześcijaństwo i kultura w Europie: pamięć, świadomość, wizja” (31 X 1991), OsRomPol 13(1992) nr 1, s. 58–60, nr 3.
3
 Encyklika Slavorum Apostoli [dalej: SAp] 8–9; EiE 45.
4
Świadcząc o jedności i wspólnocie Kościół przyczynia się do odrodzenia Kalabrii (homilia,
Reggio, 7 X 1984), NP VII 2, s. 408–411.
2
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II. Chrześcijaństwo a dzieje Europy

Papież rozumiał dzieje Europy jako całość i ciągłość, którą tworzą osoby
oraz wzajemnie przenikające się ideowe prądy epok i konkretne wydarzenia.
Z tej całości wydobywał prawidłowości dzięki moralnej lekturze przeszłości5.
Struktura niniejszego punktu będzie podyktowana chronologią dziejów Europy
oraz pytaniem o dialog w poszczególnych ich okresach.
Jan Paweł II zwracał uwagę, że już w starożytności chrześcijaństwo właśnie
na terenie dzisiejszej Europy znalazło swój pierwszy dom. Dynamicznie się tu
rozwinęło, m.in. dzięki świadectwu męczenników, którzy musieli wykazać się
niezwykłą, nadprzyrodzoną odwagą, by nie ulęknąć się okrutnych prześladowań. Kościół szybko nawiązał też dialog z kulturą antyczną Grecji i Rzymu,
a także rozwijaną w innych regionach. Od swych początków gromadził najwybitniejszych intelektualistów, nieskorych do wiary w treści niemające przekonywających podstaw. Właśnie dzięki tym ludziom poznawał przesłanie różnych
kierunków filozoficznych oraz wykorzystywał je najpierw do eksplikacji, a później przekazywania swego orędzia, co okazało się przedsięwzięciem bardzo skutecznym6. Jan Paweł II zwracał uwagę, że pod wpływem chrześcijaństwa i dzięki faktycznemu dialogowi z nim dokonała się zasadnicza przemiana starożytnej
Europy, czego wyrazem było zniesienie niewolnictwa, a także inne przemiany
społeczno-kulturowe7. W starożytności właśnie na idee płynące z oryginalnego
i szeroko uwierzytelnionego Objawienia chrześcijańskiego było ogromne zapotrzebowanie, wręcz oczekiwanie, na czele z „rewolucyjnym” rozumieniem człowieka jako osoby, której przysługuje nieusuwalna godność. Starożytność – jak
sugerowała papieska diagnoza dziejów – nie mogła sama z siebie wypracować
tych treści, pomimo okazałego dorobku kulturowego. Jezus Chrystus był dla niej
novum pod każdym względem.
Jan Paweł II przypominał, że misyjna działalność Kościoła w pierwszym
tysiącleciu objęła cały basen Morza Śródziemnego. Zachował on też jedność
przez całe pierwsze tysiąclecie8. Poza nielicznymi wyjątkami chrystianizacja
Europy dokonywała się bez przemocy militarnej, co w świecie starożytnym
było zjawiskiem niespotykanym. Papież zwracał uwagę, że Kościół rozwijał się
wśród nowych ludów dzięki niezłomności misjonarzy, a często ich męczeństwu.
5
Co Duch Święty mówi Kościołowi przez doświadczenia wschodniej i zachodniej Europy?
Przemówienie do uczestników zebrania konsultacyjnego przed specjalnym zgromadzeniem Synodu
Biskupów poświęconym Europie (5 VI 1990), OsRomPol 11(1990) nr 6, s. 1, 16–17, nr 5–7.
6
 FR 36, 38–41. Jan Paweł II przywołał tu następujących myślicieli: św. Justyna, św. Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Ojców kapadockich, Dionizego Areopagitę i św. Augustyna.
7
LE 6–7. Por. A. Milano, Między teraźniejszością, przeszłością i przyszłością chrześcijańskiej
Europy, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Wydawnictwo
KUL – Gaudium, Lublin 2005, s. 363–388.
8
 TMA 57.
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Kościół w pierwszych wiekach kontynuował dialog i legitymizował się nie tylko
ciągłością sukcesji apostolskiej, co oczywiście jest sprawą kluczową, lecz także
ciągłością towarzyszącej jej postawy martyrologicznej, reprezentowanej także
przez swych pasterzy9. Okres ten pokazał znaczenie urzędu Biskupa Rzymu dla
jedności całego Kościoła i Europy. Wielu pierwszych papieży było męczennikami. Ponieśli śmierć – jak Piotr Apostoł – w Rzymie, stolicy ówczesnego świata,
dzięki czemu go przekształcali. Tam też została założona Stolica Apostolska10.
Kościół zatem od swych początków nie rezygnował z otwartości na dialog nawet w obliczu prześladowań i śmierci, co poskutkowało otwarciem się Rzymu
na chrześcijaństwo.
W późniejszym okresie nie zawsze jednak ludzie działający w imieniu Kościoła – mówił Jan Paweł II – szanowali duchowy dorobek kultur, do których
docierali z chrześcijańskim przesłaniem. Nie zawsze prowadzili z nim dialog.
Zdarzało się, że na terenie Europy było niszczone zastane dziedzictwo, choć zasadą misyjnej działalności Kościoła jest szacunek dla tego dziedzictwa11. Wzorem misyjnego dialogu byli bracia Cyryl i Metody, którzy z racji pochodzenia
reprezentowali kulturę bardziej rozwiniętą od słowiańskiej, a jednak dowartościowali ją i pomogli rozwijać. W encyklice Slavorum Apostoli Papież Słowianin
naszkicował historyczne uwarunkowania epoki Braci Sołuńskich, wyjaśniając
racje, dla których Rzym – w odróżnieniu od chrześcijańskiego Wschodu – zdecydował się na włączanie do Kościoła nowych grup etnicznych, posługując się
jednolitością liturgii, języka i kultury łacińskiej. Choć mogło w wyniku tego dochodzić – twierdził Papież – do krzywdzącego naruszania przez władze kościelne i państwowe odrębności nowych ludów, to jednak zyskiwały one tożsamość
i znaczenie, a także niespotykane wcześniej szanse rozwoju dzięki przynależności do jednej wspólnoty Kościoła12.
Papież przypominał, że w średniowieczu powstawały dzieła zakorzenione
w myśli chrześcijańskiej, które były jednocześnie nośnikami kultury europejskiej i przyczyniały się do ugruntowania jej jedności. Należała do nich m.in.
twórczość św. Anzelma, św. Alberta Wielkiego oraz św. Tomasza z Akwinu,
który sięgnął po dorobek filozofii starożytnej oraz nawiązał nić dialogu z ówczesną myślą arabską i żydowską. W średniowieczu zbudowano godną podziwu
cywilizację, która stała się podstawą dalszego rozwoju Europy, a jej zdobycze
podziwiane są do dziś. Nie byłoby to możliwe bez uniwersytetów zakładanych
przez Kościół, które świadczyły o uniwersalizmie wartości stanowiących funCo się stało z dziedzictwem waszych męczenników? Przemówienie podczas nabożeństwa
ekumenicznego w amfiteatrze Trzech Galli w Lyonie (4 X 1986), OsRomPol 7(1986) nr 10, s. 19–20.
10
Świat patrzy na Rzym i wiele oczekuje od Rzymu. Przemówienie do duchowieństwa diecezji
rzymskiej (22 II 1996), OsRomPol 17(1996) nr 5, s. 52–54.
11
 RHm 12.
12
SAp 12–13, 15.
9
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dament civitas christiana13 i zarazem prawdziwego dialogu. Jan Paweł II nie
zapominał, że Kościół w średniowiecznej Europie miał swoje problemy, które
rzucały cień na jego wiarygodność i nie były od razu rozwiązywane na drodze
dialogu wewnętrznego (np. rozdźwięki między papieżem a duchowieństwem,
walka o inwestyturę, nepotyzm, moralne i dyscyplinarne zaniedbania kleru14).
Jednak w XIII w. dokonało się w nim odrodzenie, m.in. dzięki św. Franciszkowi
z Asyżu, a konsekwencje tych przemian sięgnęły nawet terenów poza Europą15.
Podobnie było także z innymi ruchami reformy i odnowy. Kościół w tamtym
okresie wielokrotnie podnosił się, choć rozmiar kryzysu mógł sprawiać wrażenie jego rychłego upadku. To powstawanie było możliwe dzięki ponawianiu
dialogu chrześcijan z Bogiem.
Papież zwracał uwagę, że długie dzieje wzajemnych relacji między Kościołem a narodem żydowskim w Europie obejmowały także bolesne wydarzenia. Synowie Kościoła mogli mieć udział w szerzeniu postaw antyżydowskich16.
Z inicjatywy Jana Pawła II te problemy zaczęto badać na podstawie źródeł oraz
przeprowadzono nad nimi refleksję o charakterze teologicznym i moralnym. Jeśli chodzi o spotkanie Europy z ludami innych, odkrywanych przez Europejczyków kontynentów, to Papież nie wykluczał, że ówczesna ekspansja mogła być
powodowana chęcią nie dialogu, lecz gospodarczego zysku, podboju, pragnieniem przygody, lecz trzeba zauważyć też u jej podstaw ducha misyjnego17.
Dramatycznym, antydialogicznym wydarzeniem w dziejach Kościoła w Europie było rozbicie jego jedności. Papież wielokrotnie przypominał, że rozłam
wśród chrześcijan był i jest zgorszeniem dla świata, był też sprzeciwieniem się
woli samego Chrystusa. Wprawdzie nie można zapomnieć, że konflikt między
Kościołem Wschodu a Zachodu nastąpił także wskutek oddziaływania czynników
politycznych i kulturowych, jednak jego początkiem był spór dotyczący porządku kościelnego (chodziło o przynależność kanoniczną Bułgarii)18. Jan Paweł II
oceniał, że słabość ludzi ówczesnego Kościoła polegała na nieumiejętności
 FR 42–48; Kontynent europejski. Przemówienie podczas wizyty w siedzibie EWG w Brukseli (20 V 1985), NP VIII 1, Pallottinum, Poznań 2003, s. 815–820, nr 2. Por. Milano, Między
teraźniejszością, przeszłością i przyszłością chrześcijańskiej Europy; H. Samsonowicz, Czy Europa
jest wspólnotą wartości?i, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, s. 389–392.
14
Nieugięty papież, święty Grzegorz VII (homilia, Salermo, 26 V 1985), NP VIII 1, s. 857–861,
nr 3.
15
Pomóż nam przybliżyć Chrystusa naszej epoce (przemówienie, Asyż, 5 XI 1978), NP I,
Poznań–Warszawa: Pallottinum 1987, s. 42–44.
16
 EiE 56; Kościół potępia teorie rasistowskie. Przemówienie do uczestników sympozjum na
temat korzeni antyjudaizmu (31 X 1997), OsRomPol 19(1998) nr 1, s. 30–31, nr 1.
17
Przykład dla całej Europy. Przemówienie podczas spotkanie w Brukseli z władzami
państwowymi i korpusem dyplomatycznym (20 V 1985), NP VIII 1, s. 810–814, nr 4.
18
 RHm 6; SAp 14–15; UUS 2; NMI 48; Światło Roku Jubileuszowego na Sakrament Bierzmowania. Homilia w Krakowie (10 VI 1979), NP II 1, s. 606–617, nr 5.
13
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rozwiązania napięć politycznych za pomocą chrześcijańskiego, braterskiego
dialogu i racji religijnych, które powinny były przeważyć.
Cieniem na przeszłości Kościoła zachodniego – Papież przypominał – położyła się okrutna grabież Konstantynopola (ówczesnej ostoi chrześcijaństwa
na Wschodzie), dokonana przez łacinników na początku XIII w., choć spotkała
się z oburzeniem papieża Innocentego III19. Wprawdzie ekskomuniki nałożone
wzajemnie na siebie przez obie wspólnoty chrześcijańskie przetrwały do XX w.,
to jednak nigdy nie brakowało osób i działań o charakterze jednoczącym i dialogicznym. Jan Paweł II przywoływał postacie świętych i męczenników, dzięki którym Kościół odzyskiwał blask jedności, a także jednał rozbite wspólnoty
chrześcijańskie, ludy i narody w Europie20.
Do problemu rozbicia jedności Kościoła Zachodniego Papież powracał
równie często. Wprawdzie rozłam zaostrzyły czynniki polityczne i ekonomiczne, jednak podstawowa jego przyczyna tkwiła wewnątrz wspólnoty Kościoła,
w którym zabrakło dialogu. Chodziło o niedomagania w postawie pasterzy
Kościoła, nawet Biskupów Rzymu (nad czym ubolewał papież Hadrian VI),
wiernych duchownych i świeckich, niekiedy niewłaściwą praktykę odpustów,
a także postawę Lutra, który wykroczył daleko poza pierwotny zamysł reformy Eklezji21. W pamięci Europy i Kościoła nadal pozostaje sprawa Jana Husa,
wymagająca – według Jana Pawła II – rzetelnych badań historycznych i teologicznych, wolnych od nacisków politycznych i ideologicznych. Niezależnie
od swych poglądów teologicznych Hus odznaczał się wszakże nieskazitelnością
osobistego życia oraz zaangażowaniem w postęp swego narodu22.
19
Gorliwiej szukajmy jedności, której pragnie Chrystus. Przemówienie podczas spotkania
spotkanie z arcybiskupem Aten i całej Grecji Christodoulosem (4 V 2001), OsRomPol 22(2001)
nr 7–8, s. 12–13, nr 2; Od 40 lat w drodze do jedności. Przemówienie podczas spotkania z Patriarchą
Bartłomiejem I (29 VI 2004), OsRomPol 25(2004) nr 10, s. 48–49, nr 3.
20
SAp 2, 12–13; List z okazji 300-lecia Unii greckokatolickiego Kościoła Rumunii z Kościołem
rzymskim (7 V 2000), OsRomPol 22(2001) nr 1, s. 4–8, nr 4–6.
21
VCon 46; „Tak” dla Kościoła (katecheza, 24 VII 1991), nr 2–3, w: Jan Paweł II, Wierzę
w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, Libreria Editrice Vaticana – Edizioni Aquila
Bianca, Città del Vaticano 1996, s. 19–24; Biskupstwo – sakrament święceń (katecheza, 30 IX 1992),
w: Jan Paweł II, Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, s. 182–186; Obowiązek
ewangelizacji spoczywa na wszystkich chrześcijanach. Przemówienie podczas ekumenicznej liturgii
słowa w katedrze w Paderborn (22 VI 1996), OsRomPol 17(1996) nr 9, s. 15–16, nr 6; Dar odpustu
(katecheza, 29 IX 1999), OsRomPol 21(2000) nr 1, s. 38–39, nr 1.
22
Budujcie teraz mocą dojrzałości zdobytej w okresie prześladowań. Przemówienie podczas
spotkania z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami oraz zaangażowanym laikatem w katedrze
św. Wita w Pradze (21 IV 1990), OsRomPol 11(1990) nr 4, s. 14, 31, nr 6; Spotykamy się dziś na ruinach wieży Babel. Przemówienie podczas spotkania ze światem kultury i przedstawicielami różnych
Kościołów i wyznań (21 IV 1990), OsRomPol 11(1990) nr 5, s. 21–23, nr 5; Prawda, która wyzwala. Przemówienie do uczestników sympozjum naukowego poświęconego Janowi Husowi (17 XII
1999), OsRomPol 21(2000) nr 3, s. 39–40, nr 2–3.
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Skutkiem rozłamu w Kościele na Zachodzie były tzw. wojny religijne23. Jan
Paweł II nie zgadzał się już na samo to pojęcie i przypominał, że żadna religia –
jeśli faktycznie nią jest – nie jest źródłem nienawiści i przemocy. Termin „wojny
religijne” – diagnozował – jest stereotypem wypaczającym prawdę historyczną i krzywdzącym Kościół. W Europie od XVI do XVII w. religia była traktowana instrumentalnie, niedialogicznie, była podporządkowywana i wprzęgana
w konflikty polityczne (zdaniem Papieża, świadczyła o tym zasada cuius regio
eius religio, która jest nie do pogodzenia z wolnością religijną) wzniecające nienawiść oraz prowadzące nawet do rozlewu krwi24. Z papieskich słów wynika,
że Kościół próbował przeciwstawiać się wojnom, jednak środki, jakie miał do
dyspozycji, często okazywały się nieskuteczne wobec siły władz politycznych.
Jan Paweł II nawiązywał też do inkwizycji. Działała ona nie w imieniu
Kościoła, lecz władz świeckich, jednak zyskiwała jego aprobatę. Kościół dziś –
w imię uczciwego dialogu ze swą przeszłością – stara się obiektywnie oceniać jej
działalność w świetle badań historycznych i unikać błędu anachronizmu. Wokół
inkwizycji narosło wiele stereotypów, krzywdzących Kościół i przysłaniających
jego wiarygodność25. Papież nie wykluczał, że w przeszłości działania Świętego
Oficjum mogły naruszać godność i prawa osób. Gdyby tak było, należałoby ocenić te fakty jako wypaczenia w postawie ludzi Kościoła, który nigdy nie powinien
stosować środków przymusu, gdyż prawda przekonuje siłą samej siebie26.
Jan Paweł II, szkicując dzieje Europy, przypominał, że w XV w. rozpoczęła
się znamienna przemiana kulturowa polegająca na zespoleniu chrześcijaństwa
z ideami nowego humanizmu. Był to przejaw dialogu. Trend ów nie odrzucał
wiary, lecz odkrywał w niej na nowo treści, które zapewniły intensywny rozwój
europejskiej kultury27. Choć w późniejszym okresie drogi kultury i wiary zaczęły się rozchodzić – o czym Jan Paweł II też mówił – to jednak z jego nauczania
23
 NMI 55; Na szlaku ewangelizacji Słowian (katecheza, 24 V 1995), OsRomPol 16(1995) nr
7, s. 12–13, nr 2.
24
 NMI 55; Na śladach wielkiej bitwy. Przemówienie do Polaków na Monte Cassino (17 V
1979), NP II 1, s. 498–501, nr 2; Na szlaku ewangelizacji Słowian (katecheza, 24 V 1995), OsRomPol 16(1995) nr 7, s. 12–13, nr 2.
25
Wolność, współpraca, uniwersalizm, służba człowiekowi – warunkami prawdziwego postępu
kultury. Przemówienie do przedstawicieli świata nauki i kultury Hiszpanii w czasie 1. pielgrzymki
do Hiszpanii (3 XI 1982), NP V 2, s. 685–690, nr 4; Szukać prawdy i przekazywać ją z miłością.
Przesłanie z okazji prezentacji tomu zawierającego Akta Międzynarodowego Sympozjum na temat
Inkwizycji (15 VI 2004), OsRomPol 25(2004) nr 9, s. 8–9, nr 1.
26
Pluralizm, który buduje jedność. Audiencja dla kardynałów i Kurii Rzymskiej (21 XII 1984),
NP VII 2, Pallottinum, Poznań 2002, s. 788–796, nr 8.
27
Sescentesia anniversaria. List z okazji 600-lecia Chrztu Litwy (5 VI 1987), OsRomPol
8(1987), nr 7, s. 12–13, nr 4; Św. Stefan zbudował dom dla wszystkich pokoleń Węgrów. Homilia
podczas msza św. na Placu Bohaterów w Budapeszcie (20 VIII 1991), OsRomPol 12(1991) nr 9–10,
s. 31–33, nr 4.
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jasno wynika, że nie byłoby nowożytnego i współczesnego humanizmu bez oddziaływania Kościoła.
Według Jana Pawła II od późnego średniowiecza dokonywało się w Europie
stopniowe rozejście się dróg rozumu i wiary – osłabianie ich dialogu. Pojawiły
się napięcia między Kościołem a nowożytną nauką, czego skutkiem było – jak
mówił Papież – cierpienie zadane Galileuszowi przez ludzi i instytucje Kościoła.
Prawdą jest – przyznawał – że w owym czasie nie rozumiano właściwie autonomii nauk oraz kompetencji zarówno rodzących się dyscyplin szczegółowych, jak
i poznania teologicznego. Nauka niesłusznie uważała materialną stronę rzeczywistości za jedyną, a teologia uznawała słuszność jedynie własnej interpretacji
zjawisk przyrodniczych, natomiast Biblię traktowała jako księgę zawierającą
treści naukowe. Jednakże sprawa Galileusza urosła do rangi mitu i zaczęła być
niesłusznie wykorzystywana przeciwko Kościołowi. Nie jest on – przypominał
Papież – przeciwnikiem rozumu i nauki, czego dowodzą całe dzieje Europy28.
Trzeba dodać, że Jan Paweł II polecił specjalnie utworzonej komisji zbadanie
w świetle dokumentów źródłowych (które udostępniono z watykańskiego archiwum) wszelkich okoliczności towarzyszących sprawie Galileusza. Rezultat tych
badań nie potwierdził scenariusza o niepodważalnej winie ludzi Kościoła i ich
rzekomym okrucieństwie29.
Według Papieża od nowożytności zaczęła w Europie przeważać mentalność
nacechowana antropocentryzmem i indywidualizmem, która coraz mocniej zaczęła podważać obiektywne kryteria prawdy i dobra moralnego30. Powiększał
się tym samym dystans do religii chrześcijańskiej i Kościoła oraz słabł dialog
z nimi31. Pojawiała się wówczas – zdaniem Jana Pawła II – intensywna krytyka racjonalistyczna, podważająca wszelkie poznanie niebędące wynikiem naturalnych zdolności rozumu. Kościół odpowiedział na nią zwłaszcza nauczaniem
I Soboru Watykańskiego o podwójnym porządku poznania32. Z tekstów Papieża
28
Głęboka harmonia łączy prawdy naukowe z prawdami wiary. Przemówienie do Papieskiej
Akademii Nauk w 100. rocznicę urodzin Alberta Einsteina (10 XI 1979), NP II 2, s. 529–533, nr 6;
Czy Kościół i świat nauki są gotowe do podjęcia ścisłej współpracy? Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne (26 IX 1987),
OsRomPol 8(1987) nr 9–10, s. 8, nr 6; Sprawa Galileusza lekcją dla współczesnych. Przemówienie
podczas spotkania z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk (31 X 1992), OsRomPol 14(1993) nr 1, s. 23–26, nr 10.
29
Zob. J. Życiński. Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej, RW KUL, Lublin 2000, s. 38–48.
30
Bądźcie gorliwymi poszukiwaczami Niewidzialnego Boga. Przemówienie z okazji jubileuszu
naukowców (25 V 2000), OsRomPol 21(2000) nr 7–8, s. 22–23, nr 1; DiM 1.
31
Chrystus nie zwodzi człowieka (4 III 2001). Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański,
OsRomPol 22(2001) nr 4, s. 24, nr 2. Jako przykład Papież tu podaje, że słowa Jezusa o wyrzeczeniu się samego siebie, braniu krzyża i postawie sługi rodziły niesłuszne podejrzenie o pogardzanie
człowieczeństwem w nauczaniu Kościoła.
32
 FR 8–9, 15–35.
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można wywnioskować, choć nie wspomina on o tym wprost, że prądy myślowe
oddalające się od Kościoła nie podjęły z nim dialogu. Już explicite Jan Paweł II
mówił, że były one podstawą krytyki religii, zwłaszcza chrześcijaństwa. Chodzi
głównie o ateistyczny humanizm, głoszący, że religia alienuje i dehumanizuje
człowieka. Stał się on fundamentem programów społecznych i politycznych,
które zrodziły systemy totalitarne, odpowiedzialne za wiele cierpień ludzkości33.
W swej diagnozie Papież mówił, że od XVIII w. na Starym Kontynencie
nasilił się proces laicyzacji oraz świadomego, antydialogicznego wykluczania
Boga i Kościoła ze wszystkich dziedzin życia. Głoszono wówczas idee autonomii, humanizmu, antropocentryzmu, naturalizmu, materializmu, subiektywizmu, immanentyzmu, liberalizmu, autonomizmu etycznego, a także ateizmu
i sekularyzmu34. Na kanwie tego Jan Paweł II nawiązywał do rewolucji francuskiej, która kosztowała życie wielu ludzi, w tym dużej liczby chrześcijan.
Wokół prawdy historycznej o niej nadal toczą się spory35. Jest ona uważana za
cezurę w dziejach Europy, początek jej świeckości, czyli niezależności od religii
i Kościoła, którą to niezależnością Europa się szczyci. Jan Paweł II zachęcał
do wnikliwego przemyślenia ideowego podłoża i konsekwencji zarówno samej
rewolucji, jak i zasady laickości państwa. Zwracał uwagę nie na to, że od czasu
rewolucji Kościół utracił przywileje polityczne, gdyż o nie nigdy nie powinien
zabiegać, lecz że wzmogło się w Europie poczucie dominacji człowieka nad całą
rzeczywistością i utopijny mit o jego samowystarczalności, w wyniku czego
zmalało zainteresowanie Bogiem – Początkiem i Kresem wszelkiego istnienia,
oraz że de facto zaniechany został dialog z chrześcijaństwem czy religią w ogóle,
co stanowiło zerwanie z wielowiekową tradycją europejskiego dialogu.
Europa pod koniec XIX w. była sceną rażących niesprawiedliwości społeczno-ekonomicznych, co skutkowało protestami robotników, które Jan Paweł II
– podobnie jak jego poprzednicy – uważał za słuszne36. Kościół bywa oskarżany
o to, że w porę nie zareagował na tzw. „kwestię społeczną”37. Papież przy tej
okazji przypominał, że wówczas w Europie zrodziło się przekonanie o alienacji
człowieka ze spraw ziemskich, za co winę ponosiłby Kościół38. Zwracał jednak
 Tamże 46.
Co Duch Święty mówi Kościołowi przez doświadczenia wschodniej i zachodniej Europy?
Przemówienie do uczestników zebrania konsultacyjnego przed specjalnym zgromadzeniem Synodu
Biskupów poświęconym Europie (5 VI 1990), OsRomPol 11(1990) nr 6, s. 1, 16–17, nr 5; Europa
potrzebuje Jezusa Chrystusa. Przemówienie do uczestników III Międzynarodowego Forum Fundacji im. Alcide De Gasperiego (23 II 2002), OsRomPol 23(2002) nr 5, s. 52–53, nr 3.
35
Wyznawali wiarę aż do męczeństwa. Homilia podczas beatyfikacji 64 męczenników rewolucji francuskiej i 45 hiszpańskiej wojny domowej oraz włoskiego zakonnika (1 X 1995), OsRomPol 17(1996) nr 1, s. 23–24; Żyli zgodnie z wyznawaną wiarą. Homilia podczas beatyfikacji 233
męczenników hiszpańskich (11 III 2001), OsRomPol 22(2001) nr 5, s. 16–18, nr 3.
36
LE 6–8.
37
LE 2.
38
 EiE 97.
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uwagę na konsekwentne nauczanie Kościoła, zwłaszcza papieży od Leona XIII,
na temat kwestii społecznych. Jeśli można mówić o jakimś „opóźnieniu” Kościoła – sugerował – to tylko w odniesieniu do początku zaistnienia kwestii robotniczej. Późniejszy okres świadczy o uczestnictwie Kościoła w rozwiązywaniu
palących problemów społecznych. W tym czasie nastąpił też w tej dziedzinie
dynamiczny rozwój zarówno wypowiedzi Magisterium Ecclesiae, jak i dokonań
katolickiej nauki społecznej. Apogeum walki o prawa człowieka – nauczał Papież – przypadło na okres komunizmu, o czym mowa będzie dalej.
Jan Paweł II miał świadomość, że pod adresem Kościoła jest formułowany
zarzut o marginalizację – zwłaszcza w niektórych okresach – kobiet. Taka postawa godna jest ubolewania, jednakże Papież w duchu apologijnym przypominał,
że w okresie triumfu „dzikiego kapitalizmu” to właśnie Leon XIII upomniał się
o traktowanie dzieci i kobiet ze specjalną troską39. Jan Paweł II zwracał uwagę,
że o ile pierwsze społeczne wypowiedzi papieży dotyczyły tzw. sprawy robotniczej, to następne traktowały o problemach całego świata, np. głodu, nierówności, niesprawiedliwości, zagrożeń pokoju i praw każdego człowieka40.
Papież określił wiek XX mianem „stulecia wielkich niedoli człowieka”
i triumfu „cywilizacji śmierci”. Miał na myśli wojny światowe, totalitaryzmy,
kolonizację, wypędzenia, krzywdy i cierpienia głównie natury moralnej41. Europa była sceną agresywnych nacjonalizmów i totalitarnych „ideologii nienawiści”, wzniesionych na ateizmie i „kulturze immanencji”, w imię których łamano
prawa człowieka i realizowano zagładę całych narodów42. Był to czas dyktatur
i siły, a nie dialogu. Dramatem Europy – w ocenie Papieża – jest to, że obozy
koncentracyjne i gułagi zostały zbudowane na kontynencie, który najdłużej pozostaje w kręgu Ewangelii i Kościoła43.
Był to – ogólnie rzecz ujmując na podstawie wypowiedzi Jana Pawła II –
najbardziej tragiczny okres w dziejach Europy i jednocześnie próba wiary Eklezji, próba, która polegała na przeciwstawieniu się potężnym siłom zła godzącym
w człowieka. W papieskiej ocenie Kościół zwycięsko przeszedł tę wyjątkową
próbę czasu, próbę nienawiści do Boga i człowieka. Okazał się silniejszy od
39
List do kobiet (29 VI 1995), OsRomPol 16(1995) nr 8–9, s. 18–22, nr 3; List apostolski motu
proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża
Współpatronkami Europy (1 X 1999), OsRomPol 20(1999) nr 12, s. 12–16, nr 3; CA 4–11, 61.
40
LE 2.
41
 RHm 17.
42
 CA 17; Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 I 2000 r. (8 XII 1999), OsRomPol 21(2000)
nr 1, s. 4–9, nr 3; Wiara chrześcijańska duszą Europy. Homilia podczas mszy św. na lotnisku wojskowym w Senne w Niemczech (22 VI 1996), OsRomPol 17(1996) nr 9, s. 9–11, nr 3; Nowe przymierze między Kościołem a kulturą. Spotkanie w Wilnie z przedstawicielami świata kultury i nauki
(5 IX 1993), OsRomPol 14(1993) nr 12, s. 16–19, nr 2–8.
43
 Przesłanie z okazji 50. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej (8 V 1995),
OsRomPol 16(1995) nr 7, s. 4–10, nr 8.
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zbrodniczych systemów, choć nie dysponował żadną armią. Dowodami jego
wiarygodności są liczni męczennicy wywodzący się ze wszystkich wspólnot
chrześcijańskich. Dzięki ich krwi podzielony od dawna w Europie Kościół zwyciężał potęgi zła, a także jednoczył się44.
Jan Paweł II z wielkim bólem odnotowywał oskarżenia o pośredni udział
chrześcijan w Zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej. Uważał je za niesłuszne i niezgodne z prawdą historyczną. Przypominał postawy chrześcijan,
którzy w okresie prześladowań Żydów ratowali ich nawet za cenę własnego
życia, a także solidarnie z nimi cierpieli (np. Edyta Stein, czyli św. Teresa Benedykta od Krzyża)45. Papież przypominał, że Zagłada była bezpośrednią konsekwencją ideologii nie tyle wykluczającej istnienie Boga, ile walczącej z Nim,
walczącej z Chrystusem i Kościołem. Papież Polak w swoich wypowiedziach
nie pomijał faktu, że w środowisku chrześcijańskim od dawna krążyły błędne interpretacje religijne krzywdzące naród żydowski i będące pożywką dla wrogich
mu postaw. Wskutek tego w okresie nazizmu doszło w Europie do uśpienia sumień niektórych chrześcijan i dlatego nie stawili oni takiego oporu nazizmowi,
jakiego od nich oczekiwano46. Jan Paweł II przypominał jednak, że postawy te
nigdy nie miały aprobaty Kościoła, który uważa antysemityzm za grzech.
W XX w. nastąpił podział geopolityczny na dwa rywalizujące bloki, w wyniku którego najbardziej ucierpieli mieszkańcy Europy Środkowej i Wschodniej47. Byli zniewoleni ideologią kolektywizmu marksistowskiego walczącą
z Kościołem. O ile w starożytności – nauczał Papież – władza polityczna prześladowała Kościół w imię religii politeistycznej, o tyle w 2. połowie XX w.
44
 NMI 41; RMis 8; List z okazji 300-lecia Unii greckokatolickiego Kościoła Rumunii
z Kościołem rzymskim (7 V 2000), OsRomPol 22(2001) nr 1, s. 4–8, nr 7–9; Ludzkie życie nadal
jest zagrożone: eutanazja, zabijanie nienarodzonych. Homilia podczas liturgii słowa z udziałem
mieszkańców miasta w Münster (1 V 1987), OsRomPol 8(1987) nr 7, s. 24, nr 2; Błogosławieni,
którzy cierpią dla sprawiedliwości. Homilia podczas mszy św. w Bydgoszczy (7 VI 1999),
OsRomPol 20(1999) nr 8, s. 23–25, nr 4; Nigdy nie ugięli się przed mocą zła. Homilia wygłoszona
w Ekumeniczne Wspomnienie Świadków Wiary XX w. (7 V 2000), OsRomPol 21(2000) nr 7–8,
s. 32–34, nr 2–4; Żyli zgodnie z wyznawaną wiarą. Homilia podczas mszy św. beatyfikacyjnej 233
męczenników hiszpańskich (11 III 2001), OsRomPol 22(2001) nr 5, s. 16–18, nr 3–4; Głęboka
harmonia łączy prawdy naukowe z prawdami wiary. Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk
w 100. rocznicę urodzin Alberta Einsteina (10 XI 1979), NP II 2, Pallottinum, Poznań 1992, s. 529–
533, nr 4.
45
 EiE 56; Ludzkie życie nadal jest zagrożone: eutanazja, zabijanie nienarodzonych. Homilia
podczas liturgii słowa z udziałem mieszkańców miasta w Münster (1 V 1987), OsRomPol 8(1987) nr
7, s. 24, nr 2; Ciężar wspomnienia. Spotkanie z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej w Wiedniu
(24 VI 1988), OsRomPol 9(1988) nr 7, s. 21–22, nr 2.
46
Kościół potępia teorie rasistowskie. Przemówienie do uczestników sympozjum na temat
korzeni antyjudaizmu (31 X 1997), OsRomPol 19(1998) nr 1, s. 30–31, nr 1, 4.
47
SRS 20; CA 18; Wolał przyjąć cierpienia niż zdradzić Chrystusa. Homilia w czasie beatyfikacji kard. Alojzego Stepinaca w Marija Bistrica w Chorwacji (3 X 1998), OsRomPol 19(1998)
nr 12, s. 7–9, nr 4.
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czyniła to w imię ateizmu48. W latach 1989–90, w czasie tzw. jesieni ludów,
dokonał się jednak historyczny przełom, a mianowicie nastąpił upadek komunizmu – systemu zniewolenia człowieka i narodów zamieszkujących połowę Europy. Proces ten został zapoczątkowany w Polsce tzw. rewolucją sumień w roku
198049. Według Jana Pawła II decydującą przyczyną upadku tej ideologii (choć
trzeba pamiętać także o przyczynach tkwiących we wnętrzu samego systemu,
np. podstawowym błędzie antropologicznym) była postawa Kościoła i jego
działalność w obronie praw człowieka i narodów, dokonywana metodami pokojowymi (z propozycją dialogu na czele). Kościół dawał świadectwo, że usuwanie Boga z życia społecznego kończy się gwałtem zadanym człowiekowi i jego
prawom. Okupił to cierpieniem i życiem wielu swoich członków. W tym kontekście Papież nie wahał się mówić o martyrologium Kościoła na miarę jego
początków. Heroiczne świadectwo dali pasterze Eklezji, całe wspólnoty, które
nie pozwoliły oderwać się od jedności z Rzymem ani podzielić, poszczególni
wierni oraz ludzie dobrej woli50. Kościół dzięki swej bezkompromisowości nawiązał dialog z ludźmi do niego formalnie nienależącymi, lecz zaangażowanymi
w obronę praw człowieka.
Papież doceniał fakt, że po II wojnie światowej nastąpiły w wielu krajach
działania służące wprowadzaniu pokoju i ochronie praw człowieka, w których
Europa brała aktywny udział. Wydawało się nawet, że już nigdy nie będzie ona
areną działań wojennych i dyskryminacji, jednak konflikt w Irlandii Północnej,
a zwłaszcza na Bałkanach, dramatycznie temu zaprzeczył. Jan Paweł II mówił,
że wprawdzie przynależność religijna i wyznaniowa mogła wzmagać zakorzenione w przeszłości napięcia, lecz była ona instrumentalnie wykorzystywana
przez ruchy nacjonalistyczne, antydialogiczne, zmierzające nawet do tzw. czystek etnicznych. Dodawał też, że chrześcijanie pozwalający na zwycięstwo nacjonalizmu i aktów przemocy w rejonach konfliktów nie okazali swej tożsamości, więc nie wykazali się wiarygodnością. Koniecznym zadaniem jest zatem
oczyszczenie pamięci, przebaczenie i współpraca oraz nowy dialog51.
48
Wolność darem i zadaniem dla wszystkich, Przemówienie do narodu albańskiego w Tiranie
(25 IV 1993), OsRomPol 14(1993) nr 7, s. 8–10, nr 2; SRS 20.
49
Zob. Od Redakcji. „Ethos” 17(2004) nr 3–4 (Polska Jana Pawła II), s. 10–11.
50
 CA 22–26, 45–46; EiE 3; Przyjmijcie Chrystusa do swojego życia. Homilia na zakończenie
II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie (23 X 1999), OsRomPol
20(1999) nr 12, s. 48–49; Niech świętość będzie celem waszych dążeń. Homilia podczas beatyfikacji
27 męczenników oraz Jozafaty Michaliny Hordaszewskiej (27 VI 2001), OsRomPol 22(2001) nr 9,
s. 33–34, nr 3–4. Por. Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej. Księga Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej (KUL, 11–15 sierpnia
1991), red. J. Nagórny i in., RW KUL, Lublin 1994; B. Cywiński, Ogniem próbowane. Z dziejów
najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej, t. 2: „… I was prześladować
będą”, RW KUL– Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Lublin–Rzym 1990.
51
 TMA 27.
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Europa Środkowa i Wschodnia po 1989 r. stanęły przed poważnymi trudnościami, których przyczyną było długoletnie pustoszenie moralne. Weszły
w okres przejściowy, przez co Papież rozumiał nie tylko przemiany polityczno-ekonomiczno-społeczne, charakterystyczne dla okresu transformacji ustrojowej
(np. bezrobocie, frustracja), lecz przede wszystkim zmiany w sferze duchowo-moralnej oraz wyzwania w postaci relatywizacji wartości, tendencji rasistowskich, nacjonalistycznych oraz antysemickich52.
Obserwując życie Kościoła w czasach najnowszych, Jan Paweł II zwracał
uwagę na znaczenie II Soboru Watykańskiego, który określał mianem epokowego wydarzenia, wiosny Kościoła. Widział w nim nowe i wiarygodne oblicze
Eklezji53. Dzięki Vaticanum II można wiek XX nazwać epoką dialogu i ekumeniczną, w której głos chrześcijan niekatolików był obecny w czasie obrad Soboru, a dziś nie ma żadnego znaczącego wydarzenia, któremu nie towarzyszyłaby
obecność chrześcijan wielu konfesji54. Jan Paweł II wskazywał na trwałe ślady
jednoczącego działania Boga, z którym zespoliły się wysiłki ludzi: pogłębiającą się świadomość wspólnej przynależności do Chrystusa i ścisłego braterstwa,
dialogi teologiczne, wzajemne uznanie niektórych sakramentów, modlitwę, solidarne inicjatywy społeczne, ekumeniczne przekłady Biblii, odkrycie bogactwa
życia duchowego u innych, a także przykłady męczeństwa, odwołanie ekskomunik (7 XII 1965)55.
Papież wydobywał zjawiska, które w czasach najnowszych uwyraźniły otwartość Kościoła na dialog. Uważał, że dzięki Vaticanum II Kościół w krótkim
okresie nadrobił zaległości, np. jeśli chodzi o teologię rzeczywistości ziemskich
i ich autonomię, właściwe rozumienie rozdziału Kościoła od państwa, a także
dowartościowanie roli kobiet oraz ich powołania56. Dostrzegał też otwartość
Eklezji na świat, kultury, religie pozachrześcijańskie, najbardziej palące sprawy
całej rodziny ludzkiej i poszczególnych osób. Oceniał, że na Soborze wypracowany został nowy styl i język, a mianowicie styl Ewangelii, Kazania na górze
i ośmiu błogosławieństw. Kościół dowartościował też rangę dialogu wewnętrznego poprzez kolegialność biskupów i znaczenie różnych powołań. Sobór był
znaczącą cezurą w wielu obszarach życia Kościoła: rozpoczęła się niemal nowa
epoka. Oblicze Eklezji postrzegane jako zbyt triumfujące oraz pouczające zostało przemienione w służebne i wsłuchane w pragnienia ludzi57. Kształtowanie
nowego, dialogicznego oblicza Kościoła nadal trwa i jest dziś jednym z najważniejszych jego zadań zarówno ad extra, jak i ad intra.
 CA 22.
DiM 1.
54
 UUS 4, 17, 23–25; EiE 17.
55
 UUS 41–76, 81.
56
MD 1–2.
57
 NMI 44.
52
53
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Podsumowując rozważania prowadzone w tym punkcie artykułu, trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II był realistą i rzetelnie patrzył na dzieje Europy oraz
wpływ chrześcijaństwa na nie.
Według Jana Pawła II chrześcijaństwo pozytywnie oddziaływało w dziejach
Europy na różne sfery jej życia. Dzięki niemu dokonywał się postęp kulturowy, cywilizacyjny, intelektualny, edukacyjny i ekonomiczny oraz rosła spójność
społeczno-kulturowa. W dużej mierze dzięki niemu Europa wpłynęła na losy
i rozwój świata, dlatego posiada w jego dziejach wyjątkowe znaczenie. Kościół przez całe swe dzieje kształtował Europę i nadawał jej tożsamość dzięki
wypracowanym właśnie na jej terenie sposobom swej obecności i rozwoju,
np. parafiom, diecezjom, prowincjom kościelnym, klasztorom, zakonom, ruchom religijnym i kościelnym, instytutom życia konsekrowanego i stowarzyszeniom życia apostolskiego, szkolnictwu różnych szczebli, ruchom intelektualnym, a nade wszystko prawdom i wartościom, o których będzie mowa w dalszej
części rozważań.
Europa – według Papieża – ściśle związała się z chrześcijaństwem i jest
wrośnięta w Kościół, a Kościół w Europę. To o wiele więcej niż dialog partnerów, to zespolenie, jedność, jeden organizm. Teren Europy stał się pierwszym
domem Eklezji Chrystusa i nigdy ciągłość jej istnienia na Starym Kontynencie
nie była przerwana. Dlatego Papież zawsze postrzegał Europę w sercu Kościoła, a Kościół – w sercu Europy58. Uczył, że Kościół jest dla Europy tym, czym
dusza dla ciała.
W papieskiej lekturze dziejów Europy znalazły się także gorzkie słowa.
W jej dziejach, obok wydarzeń godnych podziwu, miały też miejsce wydarzenia
dramatyczne, jak wojny, przemoc, prześladowania, dyskryminacje, nędza, niesprawiedliwość. W nauczaniu Jana Pawła II przewija się myśl, że Europa jest
odpowiedzialna za wiele zła w dziejach świata, zła – dodajmy – które zrodziło
się nie z powodu chrześcijaństwa i działalności Kościoła, lecz wskutek odejścia
od niego.
Jan Paweł II dostrzegał w dziejach Europy prawidłowość – gdy odchodziła
od chrześcijaństwa i Kościoła, czyniła to zawsze w imię rzekomo postępowych
ideologii, które jednak przynosiły katastrofalne skutki i gigantyczne cierpienia.
Papież porównywał je do zachowań barbarzyńskich59. Europa odchodząca od
Kościoła mówiła o pluralizmie i dialogu, lecz – jak zauważał Jan Paweł II – nie
prowadziła tego dialogu z Kościołem. Papież zadawał retoryczne pytania: czy
potrzeba bardziej wyrazistych dowodów niewiarygodności ideologii odrzuca-

58
 Przemówienie w czasie publicznego konsystorza (28 VI 1991), OsRomPol 12(1991) nr 6,
s. 50–51.
59
List apostolski na 1000-lecie konsekracji biskupiej św. Wojciecha (2 IV 1983), NP VI 1,
Pallottinum, Poznań 1998, s. 418.
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jących Boga, Chrystusa i Jego Kościół niż obozy koncentracyjne, krematoria
i gułagi, których liczne ślady do dziś znajdują się w Europie?60
Papież nauczał, że sprawcami negatywnych zjawisk w jej przeszłości byli
także chrześcijanie61. Kościół nie tylko jaśniał w przeszłości w okresach odważnego dialogu, lecz także był raniony przez swych synów: przez rozbijanie
jedności, odrzucanie dialogu, nieufność i oskarżenia, pychę, wrogość, antyświadectwa i zgorszenia. Za wszystkie te postawy trzeba przepraszać i prosić o przebaczenie62. Jan Paweł II wymieniał także akty przemocy, dyskryminacji, niesprawiedliwości oraz podziały, które rodziły się z postaw dzieci Kościoła i raniły
Stary Kontynent. Skutki tych zjawisk są widoczne do dziś. Eklezja od dwóch tysięcy lat stawia czoło pokusom płynącym ze świata, lecz zdarzało się, że ludzie
Kościoła im ulegali63. Jednocześnie Papież przywoływał postawy wielu papieży,
biskupów, hierarchów, księży i świeckich, które były impulsem odnowy Kościoła. Zawsze ceniły one dialog, dzięki któremu dochodzi do autentycznej jedności,
współmyślenia i współdziałania, choć te efekty nie są widoczne od razu.
Nawiązując do znanej z okresu patrystyki metafory, można powiedzieć –
za Janem Pawłem II – że Kościół jest nie tylko łodzią płynącą po falach dziejów Europy (co sugerowałoby wyłącznie zewnętrzną więź Eklezji i Europy,
niezgodną z papieską wizją), lecz także mapą, latarnią morską i kompasem
statku o nazwie „Europa”. Kościół na Starym Kontynencie kierował biegiem
wydarzeń w tym sensie, że ukształtował osobową tożsamość rzesz ludzi, pokoleń i narodów, ostrzegał przed złem, zakrętami dziejów, wyzwaniami, wypracowywał dobro, wskazywał rozwiązania najważniejszych problemów oraz
łagodził lęk przed nieznaną przyszłością. Zatem Kościół nie tylko towarzyszył
Europie, lecz wyznaczał cel jej wędrówki przez dzieje, przez co nadawał im
zbawczy sens.
60
„To On, Emmanuel, Bóg-z-nami, był krzyżowany w obozach koncentracyjnych i łagrach,
ginął pod gradem bomb i w okopach, cierpiał wszędzie tam, gdzie człowiek, jakikolwiek człowiek,
był poniżany i uciskany, gdzie deptano jego niezbywalną godność. Chrystus przeszedł drogę
krzyżową wraz z tyloma niewinnymi ofiarami wojen i konfliktów, które wykrwawiły różne regiony
Europy”. Chrystus prawdziwą nadzieją człowieka i historii. Przemówienie na rozpoczęcie II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie (1 X 1999), OsRomPol 20(1999)
nr 12, s. 22–23, nr 3.
61
Kulturalna wspólnota kontynentu nie jest zrozumiała bez chrześcijańskiego orędzia. Homilia
w czasie Nieszporów Europejskich na Haldenplatz w Wiedniu (10 IX 1983), NP VI 2, Pallottinum,
Poznań 1999, s. 189–193, nr 3; Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Homilia w Dniu Przebaczenia
w 1. Niedzielę Wielkiego Postu (12 III 2000), OsRomPol 21(2000) nr 6, s. 41–42, nr 3–4.
62
Kulturalna wspólnota kontynentu nie jest zrozumiała bez chrześcijańskiego orędzia. Homilia
w czasie Nieszporów Europejskich na Haldenplatz w Wiedniu (10 IX 1983), NP VI 2, s. 189–193,
nr 3; Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Homilia w Dniu Przebaczenia w 1. Niedzielę Wielkiego Postu (12 III 2000), OsRomPol 21(2000) nr 6, s. 41–42, nr 3–4; TMA 33–36.
63
Odpowiedzi na pytania dotyczące wiary, Kościoła i świata. Dialog z młodzieżą w Lyonie
(6 X 1986), OsRomPol 7(1986) nr 10, s. 26–29, nr 13.
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III. Chrześcijaństwo a tożsamość Europy
i kultury europejskiej

Papież Polak uważał, że przyjęcie chrześcijaństwa i Kościoła stało się początkiem Europy, jej rozwoju i kształtowania tożsamości widocznej zwłaszcza
w jedności kontynentu. Według niego można śmiało mówić o europejskości jako
kategorii ponadhistorycznej i jednocześnie pozytywnej, a nawet pod wieloma
względami wzorcowej. Europa różni się od pozostałych kontynentów pewnym
rysem, który ogólnie można nazwać humanistycznym. Była dla innych części
globu motorem postępu64. Każdy naród włączany do wspólnoty europejskiej,
i zarazem chrześcijańskiej, otrzymywał możliwość osiągnięcia najwyższego pułapu rozwoju we wszystkich dziedzinach.
W ocenie Jana Pawła II nie tylko swe zaistnienie Europa zawdzięcza Kościołowi, lecz także swoją chrześcijańską tożsamość i jej stały rozwój. Stawiał on
znak równości między europejskością a tożsamością chrześcijańską. Uzasadniał
to, wskazując liczne czynniki tożsamości europejskiej, które okazały się zarówno europotwórcze, jak i na wskroś chrześcijańskie. Nie byłoby Europy – uważał
– bez aksjologicznych podstaw zaczerpniętych z Objawienia chrześcijańskiego
i konsekwentnie wprowadzanych w życie przez Kościół i dzięki niemu. Papież
miał na myśli zwłaszcza kwestie następujące: koncepcję osoby, godność i świętość człowieka zakorzenione w transcendentnym wymiarze jego natury, prymat
wartości duchowo-moralnych, prawa człowieka, koncepcję dobra wspólnego,
zasady pomocniczości i solidarności, centralną rolę rodziny, ochronę godności
pracy, ideę demokracji (zbudowanej na podmiotowości każdej osoby i narodu),
autorytetu państwa jako sługi dobra wspólnego, postawę bezinteresownej ofiarności i miłości bliźnich (zwłaszcza najbardziej potrzebujących pomocy), wartość historii i świata jako Bożego stworzenia, kształtowanie tożsamości indywidualnej i wspólnotowej (społecznej, narodowej, ogólnoludzkiej) dzięki więzi
z osobowym Trójjedynym Bogiem, który wszedł w ludzką historię w celu nawiązania zbawczego dialogu z człowiekiem65.
64
Powołanie ludzkie i chrześcijańskie narodów kontynentu europejskiego. Akt europejski
wygłoszony w Santiago de Compostela (9 XI 1982), NP V 2, s. 772–775, nr 2–3.
65
DV 65; RMis 59; FR 76; EiE 19, 25, 98, 108; List z okazji Kongresu Kultury Chrześcijańskiej
w Lublinie (5 IX 2000), OsRomPol 21(2000) nr 10, s. 58; Wartości chrześcijańskie duchowym
fundamentem Europy. Przesłanie do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego „Ku konstytucji europejskiej?” (20 VI 2002), OsRomPol 23(2002) nr 10–11, s. 32–34, nr 3; Zjednoczenie
Europy historycznym wyzwaniem, które należy podjąć. Przemówienie do uczestników 76. Dialogu
z Bergedorf) (17 XII 1984), NP VII 2, s. 779–781, nr 3; Jeżeli Europa chce pozostać sobie wierna. Przemówienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej (8 X 1988), OsRomPol
9(1988) nr 10–11, s. 5–6, nr 3–6; Nadszedł czas otwarcia nowego rozdziału dziejów chrześcijaństwa.
Spotkanie ekumeniczne w Trondheim (2 VI 1989), OsRomPol 10(1989) nr 5–6, s. 23, nr 6; Patrzcie z ufnością w przyszłość. Homilia podczas mszy św. w parku Ipari w Győr na Węgrzech (7 IX
1996), OsRomPol 17(1996) nr 11–12, s. 12–14, nr 1; Służyć dobru wspólnemu. Przemówienie do
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Papież mówił o wspaniałym dorobku kultury europejskiej inspirowanej
chrześcijaństwem (nie tylko zresztą w średniowieczu i na początku nowożytności). Europejskie dzieła sztuki wyznaczały wszak kierunek rozwoju kultury
światowej; w sposób szczególny zasłużyli się w rozwoju chrześcijańskiej kultury
św. Cyryl i św. Metody, którzy nie tylko przekazali Słowianom skarb wiary, ale
też stworzyli dla nich alfabet. Zdaniem Jana Pawła II, Kościół podniósł na wyższy poziom kulturę antyczną, która – mimo jej niewątpliwego bogactwa – zapisała też ciemne karty historii. Były to bowiem czasy niewolnictwa, uzależnienia
losu człowieka od fatum66, demokracji o ograniczonym zakresie, bezwzględnej
władzy Imperium Romanum posługującej się siłą militarną i przemocą. Kościół,
można rzec, zreformował prawo rzymskie oraz system polityczny poprzez przekształcenie ich podstaw – odtąd fundamentem stała się godność osoby i narodów. Największe osiągnięcia filozofii greckiej i kultury rzymskiej zostały rozpowszechnione dzięki uniwersytetom, które były zakładane przez Kościół i stały
się dobrem ogólnoświatowym. Te same funkcje pełniły średniowieczne klasztory, w których ukształtowała się kultura humanistyczna i chrześcijańska, co widać w jej pomnikach – dziełach sztuki. Nie są one tylko zabytkami kultury, lecz
– nauczał Papież – pomnikami żywej wiary Kościoła67. Takim świadectwem są
także instytucje charytatywne oraz troska Kościoła o opiekę zdrowotną, życie
i godność człowieka – według Papieża Kościół może w dziejach Europy uchodzić za bastion obrony życia i praw człowieka68.
W świetle nauczania Jana Pawła II widać, że nie można ograniczać europotwórczego wpływu Kościoła tylko do etapu początków Europy. Papież uważał, że budowanie tożsamości kontynentu przez Kościół trwało nieprzerwanie
i dokonywało się za pomocą środków stanowiących filary życia Eklezji. Tożsamość była zaszczepiana wszystkim pokoleniom Europejczyków, gdyż Kościół
zakorzeniał się we wszystkich wymiarach swej powszechności, a mianowicie
geograficznym, społecznym i kulturowym. Świadczą o tym istniejące na całym
kontynencie świątynie chrześcijańskie, klasztory, sanktuaria maryjne, prowincje
kościelne, diecezje, parafie, administracja i prawo kościelne69. Kościół utrwaprzewodniczących parlamentów Unii Europejskiej (23 IX 2000), OsRomPol 22(2001) nr 1, s. 44–
45, nr 3–4; Rodzina w Europie. Przemówienie do uczestników europejskiego sympozjum nauczycieli akademickich (25 VI 2004), OsRomPol 25(2004) nr 11–12, s. 20–21, nr 2.
66
Ukierunkować wysiłek poszukiwania ku prawdziwemu dobru człowieka. Przemówienie do
wykładowców uniwersyteckich w Uczelni Najświętszego Serca (22 V 1983), NP VI 1, s. 626–630,
nr 3.
67
VCon 98; EiE 58–60.
68
 EV 87; Funkcja sądownicza Kościoła w służbie sprawiedliwości i miłości. Przemówienie do
członków św. Roty Rzymskiej (17 II 1979), NP II 1, s. 163–166, nr 1. Zob. K. Kaucha, Diakonia, w:
Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Wydawnictwo „M”, Lublin–Kraków 2002, s. 306–309.
69
 RMis 28; Razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny. Przemówienie w polskim Parlamencie
(11 VI 1999), OsRomPol 20(1999) nr 8, s. 52–55, nr 6.
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lał tożsamość Europy poprzez koncepcję życia chrześcijańskiego, a także styl
życia konsekrowanego, których pielęgnowanie zaowocowało różnorodnością
charyzmatów i tradycji monastycznych (sięgających początku istnienia Kościoła) zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, powstaniem zakonów kontemplacyjnych, apostolskich, misyjnych, oraz charytatywnych, stowarzyszeń
życia apostolskiego, licznych ruchów kościelnych. Tworzyły je konkretne osoby, a mianowicie pustelnicy i pustelnice, założyciele i założycielki zakonów,
zgromadzeń oraz ruchów kościelnych, inspiratorzy odnowy Kościoła w różnych
epokach70.
Kościół – według Jana Pawła II – budował tożsamość Europy dzięki rzeszom
świętych i męczenników, którzy rozsławili kontynent na całym świecie. Dla przykładu warto – za Papieżem – wspomnieć choćby niektórych z nich: Benedykta, Cyryla i Metodego, Wojciecha, Anzelma, Bonawenturę, Tomasza z Akwinu,
Franciszka z Asyżu, Dominika, Stanisława ze Szczepanowa, Brygidę Szwedzką,
Katarzynę ze Sieny, Ignacego Loyolę, Teresę z Lisieux, Edytę Stein, Maksymiliana Kolbego, Faustynę Kowalską, Matkę Teresę z Kalkuty. Jan Paweł II
mówił także o anonimowych świętych. Ich obecność była cicha, cechowała ją
prostota i skromność. Pozostają niedoceniani i nieodnotowani w podręcznikach
historii. Tymczasem, zdaniem Jana Pawła II, to oni – poprzez kształtowanie siebie – kształtowali swe środowiska, nadając im chrześcijańską tożsamość oraz
ożywiając w nich Kościół71.
Bardzo dużo miejsca Papież poświęcił charakterystyce kultury europejskiej
jako nośnikowi tożsamości kontynentu. Przypominał jej licznych genialnych
twórców oraz arcydzieła o wyjątkowej wartości reprezentujące wszystkie gałęzie twórczości. Uważał, że kultura ta oddziaływała europotwórczo i była na
wskroś chrześcijańska, gdyż jej rozwój dokonywał się na Wschodzie i Zachodzie
dzięki pragnieniu wyrażania tajemnic wiary chrześcijańskiej, np. Wcielenia, Eucharystii, Trójcy Świętej, maryjnych, eschatologicznych i innych72. Została ona
wzniesiona na filarze intelektu, o czym świadczą typowo europejskie fenomeny,
jak filozofia, nauki, uniwersytety, szkolnictwo, postęp techniczny, które oczywiście początkami sięgały czasów greckich, lecz dzięki chrześcijaństwu nabrały
swoistego „rozmachu”73. Cechuje ją, zdaniem Jana Pawła II, humanizm rozumiany jako koncentracja na człowieku, jego życiu, rozwoju, prawach, geniuszu, ale także jego ograniczeniach oraz sensie egzystencji, który jest zjawiskiem
70
SAp 13; CA 57; VCon 1–13, 98; EiE 37; Aby Bóg był uwielbiony we wszystkim. Homilia
podczas uroczystych nieszporów z okazji 1000-lecia opactwa Pannonhalma na Węgrzech (6 IX
1996), OsRomPol 17(1996) nr 11–12, s. 10–11, nr 4.
71
 EiE 14.
72
 Encyklika Ecclesia de Eucharistia [dalej: EdE] 47–52; List do artystów (4 IV 1999), OsRomPol 20(1999) nr 5–6, s. 4–11. Por. R. Knapiński, Sztuka chrześcijańska, w: Leksykon teologii
fundamentalnej, s. 1171–1187.
73
 FR 42–48.
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specyficznie europejskim o chrześcijańskim właśnie podłożu74. To samo trzeba
powiedzieć o silnym ładunku aksjologicznym kultury europejskiej, obejmującym obiektywne i uniwersalne wartości, takie jak prawda, dobro, piękno i inne.
Według Papieża rezultatem tej aksjologii jest specyficznie europejski fenomen
jedności kontynentu, która nie polega na uniformizmie struktur zewnętrznych,
lecz zasadza się na spójności wnętrza Europy75. Mówił, że całość dziejów i bytu
Europy jest przesiąknięta duszą, kulturą i jej duchowymi podstawami pochodzącymi z wiary Kościoła Chrystusowego.
Podsumowując te rozważania, trzeba powiedzieć, że tożsamość Europy i jej
kultury jest ściśle związana z chrześcijaństwem i przez nie została ukształtowana. Według Jana Pawła II, gdy kultura europejska sięgała do Objawienia chrześcijańskiego, zawsze owocowało to epokowymi odkryciami oraz arcydziełami
kultury i sztuki o znaczącym ładunku treści humanistycznych i wielkim rozmachu. Ruchy odnowy i reformy oraz dialogu Kościoła ad extra i ad intra były jednocześnie impulsami ożywiającymi Stary Kontynent, odnawiającymi go i kierującymi na nowe tory. W tym kontekście nowatorskie było stwierdzenie Papieża,
że styl życia chrześcijańskiego polegający głównie na bezinteresownym darze
z siebie odcisnął niezatarte piętno na sposobie życia Europejczyków i sprawił,
że kontynent ten różnił się od innych, a jego mieszkańcy znajdowali w Kościele pomoc w kształtowaniu swej ludzkiej tożsamości. Można powiedzieć, że to
właśnie w Europie dokonała się pierwsza w dziejach inkulturacja wiary chrześcijańskiej, która okazała się trwała i oddziałująca na resztę globu.
Jaka jest jednak współczesna kultura europejska i jej odniesienie do chrześcijaństwa, zwłaszcza w perspektywie dialogu?

IV. Współczesna kultura europejska a chrześcijaństwo

Jan Paweł II obecne stadium kultury europejskiej nazywał okresem przejściowym między fazą totalitarnych ideologii a nową kulturą, której zręby dopiero się tworzą, i której kształt jest niewiadomą. Elementy kultury o wydźwięku
pozytywnym nazywał znakami nadziei, natomiast negatywne – wyzwaniami.
Tym drugim poświęcał najwięcej uwagi. Uważał jednak, że Europa – mimo
przeżywanych obecnie trudności – odgrywa pierwszorzędną rolę w kulturze
Św. Stefan zbudował dom dla wszystkich pokoleń Węgrów. Homilia podczas mszy św. na
Placu Bohaterów w Budapeszcie (20 VIII 1991), OsRomPol 12(1991) nr 9–10, s. 31–33, nr 4.
75
Sescentesia anniversaria. List z okazji 600-lecia Chrztu Litwy (5 VI 1987), OsRomPol
8(1987) nr 7, s. 12–13, nr 4. Zob. M. Rusecki, Chrześcijańskie wartości podstawą jedności Europy,
w: Chrześcijaństwo a jedność Europy, red. E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2006, s. 213–240.
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światowej, i to nie tylko ze względu na swą przeszłość, lecz także teraźniejszość
i perspektywy rozwoju76.
W tym punkcie zostanie ukazany ogólny kształt współczesnej kultury europejskiej, najważniejsze procesy i tendencje, a także jej filary (filozofia, nauka,
sztuka i środki masowego przekazu) oraz ich odniesienie do chrześcijaństwa.
Za ogólne wyzwanie we współczesnej kulturze europejskiej Papież uważał
kulturowy kryzys współczesnej Europy spowodowany zawirowaniami wokół prawdy o człowieku i błędami antropologicznymi, który skutkuje ideową pustką, utratą tożsamości i zagubieniem duchowo-moralnym wskutek
następujących prądów: naturalizmu, horyzontalizmu, agnostycyzmu, sceptycyzmu, relatywizmu, subiektywizmu, indywidualizmu, sekularyzacji, laicyzacji, dechrystianizacji, empiryzmu, materializmu, konsumizmu, ekonomizmu,
hedonizmu i liberalizmu. Według Papieża w Europie dziś przeciwstawia się
naturę kulturze, a także kulturę wierze (głównie chrześcijańskiej), za co odpowiedzialne są utopijne programy antropocentryzmu, autosoteriologii i autokreacjonizmu. W konsekwencji obecna kultura pretenduje do miana „kultury
śmierci”.
Znajduje się ona w stanie kryzysu i jest coraz bardziej przeciwna Ewangelii77, zrywa z nią więź, dialog. Lekceważy ludzkie życie, a nawet aprobuje
zabijanie najsłabszych, nienarodzonych oraz toleruje zło w licznych jego przejawach78. Staje się „antykulturą” i „antycywilizacją”, niosącą „znaki śmierci”
i „zagrożenia życia” w postaci „mentalności antykoncepcyjnej” oraz „kultury
proaborcyjnej”79. Chociaż Europa w niedawnych swych dziejach boleśnie doświadczyła skutków „kultury” śmierci i nienawiści, to jednak – według Papieża
– obecnie przestała być na nie wrażliwa, gdyż panuje w niej zwyczaj unikania

76
Dziedzictwo nie oznacza martwej przeszłości. Przemówienie do uczestników sympozjum
„Chrześcijańskie dziedzictwo kultury europejskiej w świadomości współczesnej” (21 IV 1986),
OsRomPol 7(1986) nr 4, s. 18, nr 4.
77
Wspólne korzenie chrześcijańskie narodów Europy. Przemówienie do uczestników kolokwium (6 XI 1981), NP IV 2, Pallottinum, Poznań 1989, s. 246–248, nr 3; Dziedzictwo i posłannictwo.
Przemówienie do uczestników Kongresu „Kryzys Zachodu i posłannictwo duchowe Europy” (12 XI
1981), NP 4 2, s. 263–265, nr 2–3; EiE 62, 67; Światło Roku Jubileuszowego na Sakrament Bierzmowania (homilia, Kraków, 10 VI 1979), NP II 1, s. 606–617, nr 5.
78
 TMA 52; Prawo do życia a Europa. Przemówienie do uczestników kongresu (18 XII 1987),
OsRomPol 9(1988) nr 2, s. 25; Godność człowieka umierającego. Przemówienie do uczestników
zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii „Pro Vita” (27 II 1999), nr 2, OsRomPol 20(1999) nr 4,
s. 47–49; List do rodzin (2 II 1994), OsRomPol 15(1994) nr 3, s. 4–35, nr 13. Zob. T. Styczeń, Kim
właściwie jest Jan Paweł II?, w: Modlitwa w Getsemani wciąż trwa, red. T. Styczeń, S. Dziwisz,
Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin–Vaduz 2003, s. 21.
79
Jaka wolność? Jaka Europa? Homilia podczas mszy św. na lotnisku włocławskiego aeroklubu (7 VI 1991), OsRomPol 12(1991) nr 6, s. 6–8, nr 4–5.
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drażliwych tematów (np. aborcji), a zagrożenia życia stały się subtelne i zostają
subtelnie przemilczane80.
Te papieskie słowa nawiązywały także do innych, sprzężonych ze sobą wyzwań, a mianowicie: materializmu, naturalizmu i jednowymiarowości kultury.
Zjawiska te z jednej strony programowo i wbrew pozorom unikają tematu śmierci, a z drugiej strony prowadzą do niej, gdyż w europejskiej kulturze narasta
lęk przed nią i coraz bardziej powszechny staje się nihilizm81. Ich wyrazem są
– zdaniem Papieża – przekonania o determinizmach, które negując wolność,
podważają godność i wartość ludzkiego życia82. Przyczyną tego jest przyjęcie
przez cywilizację europejską prymatu materii nad duchem. Taka zasada rodzi materializm teoretyczny i praktyczny, czyli konsumpcjonizm, definiujący
człowieka wyłącznie jako homo oeconomicus, homo technicus i homo ludens83.
Jan Paweł II wprost określał współczesną kulturę europejską jako „cywilizację materialistyczną”, która mimo humanistycznych deklaracji jest coraz mniej
ludzka84. Mówił, że kultura pozbawiona płaszczyzny transcendentnej staje się
płytka i przestaje być kulturą; staje się „kulturą pozorów”, „bez głębi, bez tajemnicy, bez ducha”85. Zatem główną przyczyną kryzysu kultury europejskiej
80
Ludzkie życie nadal jest zagrożone: eutanazja, zabijanie nienarodzonych. Homilia podczas
liturgii słowa z udziałem mieszkańców miasta w Münster (1 V 1987), OsRomPol 8(1987) nr 7, s. 24,
nr 5. Zob. A. Szostek, Człowiek drogą Kościoła. Główne linie pontyfikatu Jana Pawła II, „Ethos”.
Numer specjalny 2005 (Po pożegnaniu), s. 45–53, zwł. 45–46.
81
DV 57; CA 39; EV 10–11, 13; EiE 95; Ludzkie życie nadal jest zagrożone: eutanazja, zabijanie nienarodzonych. Homilia podczas liturgii słowa z udziałem mieszkańców miasta w Münster
(1 V 1987), OsRomPol 8(1987) nr 7, s. 24, nr 5; Godność człowieka umierającego. Przemówienie
do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii „Pro Vita” (27 II 1999), OsRomPol
20(1999) nr 4, s. 47–49, nr 2; List do osób w podeszłym wieku (1 X 1999), OsRomPol 20(1999) nr
12, s. 4–11, nr 14–16; Trzeba budować „cywilizację miłości” (katecheza, 15 XII 1999), OsRomPol
21(2000) nr 3, s. 44–45, nr 1–2; Medycyna a prawa człowieka. Przemówienie z okazji jubileuszu
lekarzy katolickich (7 VII 2000), OsRomPol 21(2000) nr 9, s. 35–36, nr 3.
82
DV 60.
83
Dajmy świadectwo zmartwychwstaniu Chrystusa. Homilia na placu przed katedrą w Turynie
(13 IV 1980), NP III 1, Pallottinum, Poznań–Warszawa 1985, s. 366–370, nr 2.
84
DiM 11; DV 56; Adhortacja Catechesi tradendae [dalej: CT] 57.
85
Spotykamy się dziś na ruinach wieży Babel. Przemówienie podczas spotkania ze światem
kultury i przedstawicielami różnych Kościołów i wyznań (21 IV 1990), OsRomPol 11(1990) nr 5,
s. 21–23, nr 9; Co się stanie z człowiekiem? Przemówienie podczas spotkania ze światem kultury
Malty (27 V 1990), OsRomPol 11(1990) nr 7–8, s. 20, nr 2–3; Dziękujmy Panu za rok pracy w Jego
Kościele. Homilia podczas nieszporów na zakończenie 1995 r. (31 XII 1995), OsRomPol 17(1996)
nr 2, s. 25–26, nr 4; Dialog chrześcijaństwa z kulturą. Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury Słowenii (19 V 1996), OsRomPol 17(1996) nr 7–8, s. 16–18,
nr 3; Weź swój Krzyż! Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na placu św. Jana na Lateranie
(2 IV 1998), OsRomPol 19(1998) nr 5–6, s. 23–24, nr 4; Wiara jest odpowiedzią na potrzeby ludzkiego ducha. Przemówienie do uczestników Kongresu Duszpasterzy Akademickich Europy (1 V
1998), OsRomPol 19(1998) nr 11, s. 45–46, nr 2. Zob. A.M. Wierzbicki, Gdy życia koniec szepce do
początku… „Ethos”. Numer specjalny 2005 (Po pożegnaniu), s. 136–140.
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jest – w świetle papieskiego nauczania – jej odejście od chrześcijaństwa i dialogu z nim przejawiające się w postaci indyferentyzmu religijnego, sekularyzacji,
laicyzacji i dechrystianizacji.
Do innych cech współczesnej kultury Jan Paweł II zaliczał gwałtowne
przemiany kulturowe i zarazem społeczne86, które – trzeba dodać – pozostają
w bezpośrednim związku z zawirowaniami wokół prawdy o człowieku i jego
powołaniu. Panuje też pośpiech, zapędzenie, brakuje pogłębionej refleksji.
Pojawiają się nowe modele kulturowe, zrywające z przeszłością i programowo usuwające religijne podłoże kultury, co sprawia, że „nowa kultura”
staje się tradentem „spokojnej obojętności” sytego społeczeństwa87. Wprawdzie eksponowana jest sprawiedliwość i równość, jednak przeradzają się one
w bezwzględność, surowość i bezduszność z powodu braku miłości i miłosierdzia88.
Do dominujących we współczesnej kulturze europejskich procesów i tendencji Papież zaliczał szeroko rozumiany pluralizm, zagubienie hierarchii wartości, czyli kryzys wartości, a także pragmatyzm, utylitaryzm, postmodernizm,
liberalizm, hedonizm oraz wspomniany nihilizm89.
Niezrozumiały i niebezpieczny jest – w oczach Papieża – pluralizm de
iure, apriorycznie przyznający taką samą wartość różnym ideom, postawom
czy religiom. Dla przykładu, w dziedzinie aksjologii, która znajduje się u podstaw kultury, autentyczne wartości nie tylko sąsiadują, lecz są zrównywane
dziś w Europie z pseudowartościami i antywartościami90. Podobnie próbuje
się nadać równoprawny status życiu religijnemu i formom jego negacji czy
wypaczonym jego przejawom. Przykładem mogą być sekty, których działalność w Europie się intensyfikuje91. Można zatem powiedzieć, że Jan Paweł II
traktował kulturowy pluralizm de iure jako synonim współczesnego relatywizmu obecnego w sferze duchowo-moralnej Europy i podnoszonego do rangi
głównej idei kulturowej, a nawet aksjomatu czy dogmatu. Zdaniem Papieża,
tendencja do relatywizowania absolutnego i absolutyzowania relatywnego
jest dziś bardzo silna, a także wspierana przez hasło powszechnej tolerancji
86
Nawrócenie serca warunkiem przywrócenia jedności. Homilia podczas mszy św. w Bazylice św. Pawła za Murami na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (25 I 1992),
OsRomPol 13(1992) nr 6, s. 23–24, nr 3.
87
Dziedzictwo nie oznacza martwej przeszłości. Przemówienie do uczestników sympozjum
„Chrześcijańskie dziedzictwo kultury europejskiej w świadomości współczesnej” (21 IV 1986), OsRomPol 7(1986) nr 4, s. 18, nr 1.
88
DiM 12; NMI 46.
89
 EiE 9, 108. Por. S. Nagy, Europa na rozdrożu. Jana Pawła II wizja Europy, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, s. 393–399.
90
Chrześcijańskie zaangażowanie świeckich, zakonników, kapłanów i biskupów. Przemówienie podczas spotkania z Radą Duszpasterską i Radą Kapłańską w Lyonie (6 X 1986). OsRomPol
7(1986) nr 11–12, s. 24–25, nr 6.
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 RMis 50.
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i propagowana w imię nieskrępowanej wolności człowieka92. Jest więc jednym
z najpoważniejszych współczesnych wyzwań, przybierającym kształt ideologii („pluralizmu ideologicznego”)93.
Pluralizm de iure jest jedną z naczelnych idei postmodernizmu, którego
obecność w kulturze europejskiej Jan Paweł II nazywał „epoką postmodernizmu” oraz „znużeniem kulturowym”94. Stanowi on wyzwanie ze względu na
tendencję do odrzucenia prawdy, a tym samym uniezależnienia od niej ludzkiej
wolności. „Jedyną absolutną prawdą jest ta, iż nie istnieją prawdy absolutne”95
– Papież krótko ujmował istotę postmodernistycznego programu. Drugą zasadą postmodernizmu jest negacja innych wartości kulturowych wypracowanych
przez Europę, zwłaszcza ich obiektywizmu, uniwersalności, normatywności,
a także obiektywnej hierarchii96. Wyzwaniem zrodzonym na kanwie takiej antyaksjologii jest – według Jana Pawła II – liberalistyczny model antropologiczno-społeczny, który na płaszczyźnie kultury absolutyzuje jednostkową wolność
i odrywa ją od prawdy o naturze człowieka. Taki model myślenia przekłada się
na egoistyczne wzorce zachowania, postawy obojętności na innych i wybory
podporządkowane jedynie własnej korzyści, a zatem propaguje pragmatyzm
i utylitaryzm. W efekcie prowadzi do zagubienia ludzkiej tożsamości, a także zaniku więzi społecznych i czynników społecznotwórczych, jak np. dobro
wspólne97.
Za przejawy kultury hedonistycznej Papież uważał „bałwochwalczy kult instynktu” i luksusu, „mit wiecznej młodości”, odrzucenie obiektywnych norm
moralnych dotyczących płciowości, lekceważenie płciowości i godności ciała,
niewolę zmysłów i instynktów, jakościową koncepcję wartości życia, brak akceptacji cierpienia i odtrącanie cierpiących, absolutyzację wolności odłączonej
od prawdy, dobra i miłosierdzia98. Nauczał, że w Europie te zjawiska najwyraźVSpl 53; EiE 20, 38.
Zobowiązanie wobec prawdy, świętości i przyjaźni. Przemówienie do członków włoskiej
Akcji Katolickiej (30 XII 1978), NP I, s. 207–210.
94
 FR 91.
95
Dziedzictwo i posłannictwo. Przemówienie do uczestników Kongresu „Kryzys Zachodu
i posłannictwo duchowe Europy” (12 XI 1981), NP IV 2, s. 263–265, nr 3; W naszym działaniu
liczymy na pomoc Trójcy Świętej. Homilia na zakończenie Nadzwyczajnego Konsystorza (24 V
2001), OsRomPol 22(2001) nr 7–8, s. 46–47, nr 4.
96
 CA 50.
97
 CA 17; EV 18–19; Przesłanie z okazji V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej
(1 VIII 1996), OsRomPol 17(1996) nr 9, s. 54–55; Eucharystia szkołą wolności i solidarności
międzyludzkiej. Homilia podczas, Statio Orbis na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu
Eucharystycznego we Wrocławiu (1 VI 1997), OsRomPol 18(1997) nr 7, s. 13–16, nr 4–5; Bądźmy
świadkami miłosierdzia. Homilia podczas mszy św. beatyfikacyjnej w Krakowie (18 VIII 2002),
OsRomPol 23(2002) nr 9, s. 20–22, nr 3–4.
98
VCon 88–95; EiE 88; Co się stało z dziedzictwem waszych męczenników? Nabożeństwo
ekumeniczne w amfiteatrze Trzech Galli w Lyonie (4 X 1986), OsRomPol 7(1986) nr 10, s. 19–20,
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niej widoczne są w metropoliach, gdyż są skutkiem urbanizacji. Kształtują one
nowe wzorce kulturowe, są źródłem nowych idei, stylów życia i zwyczajów,
zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych99. Obok wzorców godnych zauważenia i pochwały występują także negatywne, jak indywidualizm, egoizm, cynizm, obojętność na innych, przestępczość, narkomania, pornografia100.
Na podstawie papieskiego nauczania można scharakteryzować poszczególne
sektory współczesnej kultury europejskiej, czyli filozofię, nauki, sztuki i środki
masowego przekazu, oraz ich otwarcie na dialog z chrześcijaństwem.
Według Jana Pawła II podstawowym wyzwaniem odnoszącym się wprost
do filozofii jest zjawisko zepchnięcia jej do rangi jednej z wielu dyscyplin racjonalnego poznania. W ten sposób zostaje zapoznana jej specyfika i niegdyś
pierwszoplanowa rola w kulturze101. Sama filozofia ponosi za to częściową odpowiedzialność, gdyż w niektórych kierunkach filozoficznych ogłoszono „koniec metafizyki”102.
Współczesna filozofia – w oczach Papieża – traktuje jako swój przedmiot
zagadnienia cząstkowe i tymczasowe, np. egzystencjalne, hermeneutyczne
i językowe, a nie – jak w przeszłości – podstawowe, metafizyczne i etyczne,
np. Boga, człowieka i jego naturę, byt osobowy i normy moralne. Interesuje się
dziś nade wszystko uwarunkowaniami poznania, którego wiarygodność kwestionuje ze względu na jego zmienność i względność. Współczesna filozofia
podważa poznawcze zdolności rozumu, ulega różnym formom agnostycyzmu,
sceptycyzmu, relatywizmu, pluralizmu i subiektywizmu; straciła też wymiar sapiencjalny103. Z tego powodu – nauczał Jan Paweł II – pojawia się w niej samej,
a także (pod jej wpływem) w całej kulturze, zwątpienie w istnienie obiektywnej
prawdy, a tym bardziej prawdy ostatecznej. Mówi się dziś co najwyżej o prawdzie subiektywnej, subiektywnej pewności, opiniach. Współczesna filozofia wydaje się nie mieć narzędzi, by sięgnąć do wyższej rzeczywistości, po prawdę
bytu, która jest fundamentem życia osobowego, kulturowego i społecznego104.
Zatem wskutek przemian zachodzących w filozofii i w wyniku jej oddziaływania
– mówił Papież Filozof – pojawiło się kulturowe wyzwanie w postaci zwątpienia w istnienie całościowego sensu ludzkiej egzystencji. Świadczy ono o braku
dialogu z myślą chrześcijańską.
nr 2; Badania nad genomem ludzkim. Przemówienie do uczestników IV Zgromadzenia Plenarnego
Papieskiej Akademii „Pro Vita” (24 II 1998), OsRomPol 19(1998) nr 4, s. 36–37, nr 5.
99
 RMis 38.
100
 CA 36; EV 8.
101
 FR 47.
102
 FR 55.
103
Odpowiedzialność ludzi nauki i kultury za prawdę. Przemówienie do rektorów wyższych
uczelni w Polsce (7 VI 1999), OsRomPol 20(1999) nr 8, s. 28–29, nr 5. Zob. Buttiglione, Etyka
wobec historii, red. A.M. Wierzbicki, TN KUL, Lublin 2005, s. 238.
104
 FR 5, 16–23, 47, 84–91; CT 60.
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Jan Paweł II miał świadomość, że we współczesnej kulturze Zachodu dominują nauki i upowszechnia się kształtowany przez nie obraz świata105. Nauka jest
słusznie niezwykle ceniona, gdyż przysłużyła się poznawaniu i kształtowaniu
świata, demaskowaniu zabobonów i nadal dynamicznie rozwija się, wpływając
na współczesną kulturę106.
Papieskie nauczanie dotyczyło aktualnego obrazu świata nauk i wyzwań
z nim związanych. Papież mówił o kryzysie nauki spowodowanym odcięciem
jej od zasad moralnych, czyli zerwaniem z etyką kierującą się autentycznym
i integralnym dobrem człowieka107. Mówił o pluralizmie nauk, który powiązany
z ideą pluralizmu de iure doprowadził do fragmentaryzacji wiedzy naukowej, co
utrudnia poszukiwanie trwałego sensu108. W świecie nauk dominują dziedziny
empiryczne i techniczne, a marginalizowane są humanistyczne. Skutkiem tego
jest eliminowanie również z życia płaszczyzny ponadempirycznej, transcendentnej109. Wzmaga się w nich potrzeba rywalizacji powodowana postępującą
globalizacją gospodarczo-ekonomiczną i pragmatyzmem110. Jan Paweł II odnotowywał także postęp nauk o człowieku, zwłaszcza psychologicznych i społecznych, lecz niektóre ich kierunki – jego zdaniem – dochodzą do niepokojących
wniosków, np. negują realność ludzkiej wolności czy też przyznają większą wartość materii i rzeczywistości wszechświata niż osobie ludzkiej111.
Patrząc na odniesienie nauki do wiary chrześcijańskiej i ewentualny dialog
między nimi, Papież zwracał uwagę, że pomimo wewnętrznych trudności nauka
dostarcza danych o świecie, a tworzony na ich podstawie obraz uniwersum daje
współczesnym – w tym i chrześcijanom – gwarancję prawdziwości. Obecnie jest
to obraz ewolucjonistyczny. Chrześcijaństwo musi się z nim liczyć, gdyż posiada on status wyższego rodzaju niż hipoteza naukowa. Jednocześnie Jan Paweł II
przestrzegał ewolucjonizm przed przekraczaniem naukowych kompetencji
i wkraczaniem na obszar religii, antropologii i etyki, co jest metodologicznie
Misja Sekretariatu do spraw Niewierzących (przemówienie, 2 IV 1981), NP IV 1, Pallottinum, Poznań 1989 s. 408–410, nr 2.
106
 CT 57; Głęboka harmonia łączy prawdy naukowe z prawdami wiary. Przemówienie do
Papieskiej Akademii Nauk w 100. rocznicę urodzin Alberta Einsteina (10 XI 1979), NP II 2, s. 529–
533, nr 2–4; „Silmy się dobrze myśleć”. Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami
świata nauki i kultury w Trieście (2 V 1992). OsRomPol 13:1992 nr 6, s. 14–16, nr 2–5.
107
Nauka – teologia – Magisterium. Przemówienie do naukowców i studentów w Kolonii
(15 XI 1980), NP III 2, Poznań–Warszawa 1986, s. 617–623, nr 5.
108
 FR 81.
109
Adwent Nowego Przymierza. Homilia podczas mszy św. dla środowisk uniwersyteckich
Rzymu (13 XII 1990), OsRomPol 11(1990) nr 12, s. 10, nr 6.
110
Uniwersytet miejscem zdobywania wiedzy i kształtowania sumienia. Przemówienie do rektorów wyższych uczelni w Polsce (30 VIII 2001), OsRomPol 22(2001) nr 10, s. 11–13, nr 4.
111
VSpl 33; Badanie świata dla poznania człowieka. Przemówienie do grupy naukowców
(28 IX 1979), NP II 2, s. 199–201.
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nieuprawnione112. Według Autora encykliki Fides et ratio nauki przyrodnicze
uległy mentalności pozytywistycznej, która jest kontynuowana w neopozytywizmie i scjentyzmie, i jest obca chrześcijaństwu. Abstrahuje bowiem od zasad
moralnych i etyki. W wyniku tego została przyjęta zawężona koncepcja nauki,
a mianowicie koncepcja etycznej neutralności. Zgodnie z nią to, co jest technicznie wykonalne, tym samym jest moralnie dopuszczalne113. Prowadzi to do
zaostrzania się konfliktu nauki z wiarą, co skutkuje ateizmem naukowym i humanistycznym, obecnym w niektórych środowiskach nauki jako intelektualna
moda114. W wyniku odkryć naukowych pojawiają się dziś intuicje transcendentnego wymiaru rzeczywistości, jednak często nie chodzi w nich o osobowego
Boga, którego nauka nie jest skłonna akceptować, lecz mistycyzujący panteizm115.
Ze światem nauki ściśle wiąże się technika i jej dynamiczny postęp, dlatego
Jan Paweł II określał współczesność mianem ery rewolucyjnych odkryć technologicznych, epoką lotów kosmicznych, erą komputerów, cybernetyki i technologii satelitarnych. Wiodąca w codziennym życiu Europejczyków i ich kulturze
staje się mentalność naukowo-techniczna, cechująca się empiryzmem, racjonalizmem i oderwaniem od zasad moralnych, o czym już wspomniano116. Postępowi
w dziedzinie opanowania świata przez człowieka – według Papieża – towarzyszy pragmatyzm i utylitaryzm, tendencje eliminujące wartości ponadmaterialne
i odcinające się od dialogu z nimi117. W konsekwencji takie gwałtowne przemiany kulturowo-społeczne, jak industrializacja, urbanizacja i globalizacja bardzo
niepokoją, gdyż nie są stymulowane przez wartości duchowe i humanistyczne
stojące na straży dobra całej rodziny ludzkiej oraz poszczególnych osób. Poja112
Wiara chrześcijańska a teoria ewolucji. Przemówienie do uczestników międzynarodowego
sympozjum naukowego (26 IV 1985), NP VIII 1, s. 571–574.
113
 FR 46, 88; PDV 7–8; Człowiek wobec majestatu i tajemnicy stworzenia. Przesłanie z okazji XXV Mityngu Przyjaźni między Narodami (6 VIII 2004), OsRomPol 25(2004) nr 10, s. 7–8;
Sprawa Galileusza lekcją dla współczesnych. Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami sesji
plenarnej Papieskiej Akademii Nauk (31 X 1992), OsRomPol 14(1993) nr 1, s. 23–26, nr 9; Uniwersytet miejscem zdobywania wiedzy i kształtowania sumienia. Przemówienie do rektorów wyższych
uczelni w Polsce (30 VIII 2001), OsRomPol 22:2001 nr 10, s. 11–13, nr 3.
114
Jedność i współpraca. List do Konferencji Episkopatów Europy (2 I  1986), OsRomPol
7(1986) nr 1, s. 14, nr 4.
115
Misja Sekretariatu do spraw Niewierzących (przemówienie, 2 IV 1981), NP IV 1, s. 408–
410, nr 7; W naszym działaniu liczymy na pomoc Trójcy Świętej. Homilia na zakończenie Nadzwyczajnego Konsystorza (24 V 2001), OsRomPol 22(2001) nr 7–8, s. 46–47, nr 4.
116
 EiE 42, 58; „Silmy się dobrze myśleć”. Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury w Trieście (2 V 1992), OsRomPol 13(1992) nr 6, s. 14–16, nr 2–5;
Aby głębiej zrozumieć tajemnicę Boga, człowieka i stworzenia. Przemówienie do uczestników sesji
plenarnej Papieskiej Akademii Nauk (27 X 1998), OsRomPol 20(1999) nr 2, s. 48–49, nr 2–3; Uniwersytet w służbie nowego humanizmu. Przemówienie z okazji jubileuszu nauczycieli akademickich
(9 IX 2000), OsRomPol 21(2000) nr 11–12, s. 6–8, nr 3–5.
117
 RHm 8; DiM 2, 10; FR 81.
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wia się nawet – ostrzegał Jan Paweł II – realne niebezpieczeństwo samozagłady ludzkości w wyniku nagromadzenia militarnego arsenału, a wraz z nim lęk
o przetrwanie118.
Papież wiele uwagi poświęcał współczesnemu, niezwykle dynamicznemu
postępowi nauk biologicznych i medycznych, a także związanych z nimi technologii. Postęp w tych dziedzinach, oprócz niekwestionowanego dobra, przynosi
trudne wyzwania bioetycze. Chodzi zwłaszcza o sztuczną reprodukcję i problem
tzw. embrionów nadliczbowych, eksperymenty na embrionach, manipulacje genetyczne, badania prenatalne wykorzystywane do aborcji eugenicznej, aborcję
(także w przypadku dzieci chorych), eutanazję, projekty klonowania człowieka
oraz badania nad ludzkim genomem i mózgiem. Możliwości, jakie przed człowiekiem otworzyła nowoczesna medycyna powiązane z brakiem odpowiedzialnej refleksji i dialogu z chrześcijaństwem głoszącym nienaruszalną godność
człowieka, mogą sprowadzić rozumienie go do struktur biologicznych119.
Sztuka, rozumiana jako jeden z filarów współczesnej kultury europejskiej,
odzwierciedla – w ocenie Papieża – niezadowolenie człowieka z jego egzystencji. Z jednej strony rzeczywistość mami go mnóstwem fascynujących obietnic,
a z drugiej osacza go wiele niewiadomych i lęków, spotyka wiele rozczarowań.
Jednak nade wszystko człowiek rozpaczliwie poszukuje kogoś, kto byłby w stanie uwolnić go od nieuchronności śmierci i zapewnił mu życie120. Widać to wyraźnie w dziełach literackich i filmowych, które tym samym mogą przygotowywać grunt do dialogu z chrześcijaństwem odpowiadającym na współczesne
niepokoje duchowo-moralne. Ponadto film i kino, jako „siódma sztuka”, tworzą
„cywilizację obrazu”, która jest źródłem wielu wyzwań. Wzmacniają bowiem
poczucie chwiejności i ulotności rzeczywistości, uaktywniają sferę wyobraźni
i uczuć z pominięciem rozumu, a także wspierają hedonizm, gdyż treści prezentowane w sztuce są nasączone erotyzmem, który jest broniony jako wartość
artystyczna121.
W stosunku Jana Pawła II do środków masowego przekazu łatwo można
dostrzec pewną ewolucję. Początkowo było to odniesienie pełne nadziei, z czaDiM 11.
 EV 14–15, 64–65; EiE 95; Jeżeli Europa chce pozostać sobie wierna. Przemówienie do
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej (8 X 1988), OsRomPol 9(1988) nr 10–11,
s. 5–6, nr 7; Badania nad genomem ludzkim. Przemówienie do uczestników IV Zgromadzenia
Plenarnego Papieskiej Akademii „Pro Vita” (24 II 1998), OsRomPol 19(1998) nr 4, s. 36–37, nr 5;
Prawda, która rządzi światem i kieruje życiem ludzi. Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk
(10 XI 2003), OsRomPol 25(2004) nr 3, s. 26–27; Człowiek wobec majestatu i tajemnicy stworzenia. Przesłanie z okazji XXV Mityngu Przyjaźni między Narodami (6 VIII 2004), OsRomPol
25(2004) nr 10, s. 7–8.
120
Orędzie z okazji VIII Światowego Dnia Młodzieży 1993 r. (15 VIII 1992), OsRomPol
13(1992) nr 10, s. 8–10, nr 2–3.
121
Orędzie na Międzynarodowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (10 V 1981), NP IV
2, s. 579–583.
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sem jednak coraz bardziej krytyczne. Mass media są jednym z najważniejszych
nośników współczesnej cywilizacji. Dzięki technikom cyfrowym zapewniają
łatwość komunikacji, wskutek czego dokonuje się szybka wymiana informacji
i myśli; następuje kulturowe zbliżenie, czyli postęp globalizacji122. Papież nazywał mass media znakiem czasu i najmłodszym współczesnym areopagiem,
który bezpośrednio oddziałuje na kulturę i codzienne życie ludzi. Media informują i formują. Wynalazek Internetu jest rewolucją cywilizacyjną, którą można
porównać – jego zdaniem – do wynalezienia druku, rewolucji przemysłowej
i narodzin nowoczesnego świata123. Media, zwłaszcza elektroniczne, czyli świat
komputerów i Internetu, jest współczesnym areopagiem, ponieważ staje się najpowszechniejszym językiem współczesnej kultury, a nawet częścią jej tożsamości. Ten areopag mógłby być płaszczyzną dialogu współczesności z chrześcijaństwem. Przede wszystkim dotyczy to najmłodszych pokoleń124. Na naszych
oczach także – mówił Papież – powstaje „nowa kultura medialna”.
Jednak środki masowego przekazu generują dziś liczne wyzwania. Jan Paweł II zwracał uwagę, że lansują wzorce kulturowe i określony styl życia, będące nie tylko odbiciem współczesnej kultury pogrążonej w kryzysie, lecz także
czynnikiem sprawczym tego kryzysu125. Wysoki poziom techniczny mediów
idzie w parze z zasięgiem ich oddziaływania, dlatego szybko upowszechnia
się dzięki nim powierzchowność, płycizna i pluralizm de iure, w imię którego
pozytywne idee, postawy i programy toną w wielości cząstkowych informacji,
a także wśród propozycji innych, przeciwstawnych, lecz de iure równowartościowych126. Wyzwaniem jest też według Papieża zjawisko polegające na tym, że
media jako novum kulturowe pretendują do roli twórcy „nowej kultury”, cechującej się religijnym agnostycyzmem i dystansem do chrześcijaństwa niepodejmującym z nim dialogu127. Są przy tym narzędziem wyrażania i kreowania opinii
publicznej, którą poszczególni ludzie się kierują128. Ponieważ w dziedzinie techniki cyfrowej i medialnej zachodzą gwałtowne przemiany, nie są jeszcze znane
wszystkie konsekwencje intensywnego oddziaływania mass mediów. Ponadto
są one podatne na manipulacje ze strony władzy politycznej (zwłaszcza posiadającej inklinacje dyktatorskie), a także prywatnych grup kapitałowych zabiegaDiM 10; RMis 37.
Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii. Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu (24 I 2002), OsRomPol 23(2002) nr 4, s. 6–7, nr 1.
124
Misja Kościoła w erze komputerów. Orędzie na XXIV Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu (24 I 1990). OsRomPol 11(1990) nr 1, s. 1, 3.
125
 PDV 7–8; EiE 63.
126
 NMI 50.
127
 EiE 9; Głosić Chrystusa na progu nowego tysiąclecia. Orędzie na XXXIV Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu (24 I 2000), OsRomPol 21(2000) nr 3, s. 9–10.
128
Kształtowanie opinii publicznej. Orędzie na Światowy Dzień środków Społecznego Przekazu
(24 I 1986), OsRomPol 7(1986) nr 1, s. 28.
122
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jących o ekonomiczny zysk. Z tej racji – przestrzegał Jan Paweł II – w mediach
mogą pojawiać się sugestie i manipulacje natury psychologicznej, pozbawiające
człowieka wolności129. Dla przykładu: pojawiło się już zjawisko reżyserowania
rzeczywistości na potrzeby mediów i tym samym zacierania granicy między rzeczywistością a wyobraźnią130.
Podsumowując rozważania tu prowadzone na temat dialogu współczesnej
kultury europejskiej – mającej wiele zasług – z chrześcijaństwem, trzeba stwierdzić, że papieska diagnoza wskazywała przede wszystkim na przyczyny i skutki
oraz istotę kryzysu tej kultury. Polega on na podważaniu przez nią swego fundamentu, którym jest chrześcijaństwo i Kościół, i uleganiu horyzontalnej, naturalistycznej wizji świata, co w konsekwencji skutkuje bądź nihilizmem, bądź utopijnym autosoteryzmem. Kościół jest dziś eliminowany z przestrzeni kulturowej
bądź przez krytykę, bądź przez przemilczanie. Nie prowadzi się z nim dialogu
lub stwarza jedynie jego pozory.
W tej sytuacji – według Jana Pawła II – Eklezja musi być znakiem sprzeciwu, który jest tym silniejszy, im mocniej odrzucane są stałe wartości zapisane
w prawie naturalnym131. Kościół nie zawiera kompromisów z „kulturą” śmierci,
nie rezygnuje z głoszenia nienaruszalnych wartości (jak np. zasady poszanowania każdego ludzkiego życia i jego godności, nierozerwalności małżeństwa,
świętości rodziny, dobra wspólnego), lecz jest w ich obronie coraz bardziej
osamotniony. Nazywa po imieniu słabości współczesnej kultury europejskiej,
a także stara się zasiewać na nowo podstawowe prawdy i wartości na glebie
ideologizujących prądów kulturowych oraz pustki światopoglądowej. Identyfikuje się z kulturą życia i cywilizacją miłości, które wyrażają jego tożsamość. Do
ich realizowania zaprasza wszystkich Europejczyków, wśród których są także
niewierzący i wyznawcy religii pozachrześcijańskich. W tym przejawia się jego
otwartość na dialog ze współczesną kulturą europejską. Eklezja – w świetle nauczania Papieża – nie dramatyzuje współczesności ani nie odrzuca człowieka
i zastanej kultury, którą bacznie obserwuje i pragnie przemieniać od wewnątrz.
Z tego powodu Jan Paweł II mówił o „nowej ewangelizacji kultury”, gdyż był
przekonany, że tylko Kościół może ją odnowić. Sama o własnych siłach kultura
tego nie dokona, ponieważ programowo zgodziła się na relatywizm, który z zasady niszczy kulturotwórczy zapał132.
129
Orędzie na Międzynarodowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (10 V 1981), NP IV 2,
s. 579–583; Głęboka harmonia łączy prawdy naukowe z prawdami wiary. Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk w 100. rocznicę urodzin Alberta Einsteina (10 XI 1979), NP II 2, s. 529–533, nr
3; Kościół a kultura medialna. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej
Rady ds. Środków Społecznego Przekazu (16 III 2001), OsRomPol 22(2001) nr 5, s. 25, nr 3.
130
Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii. Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu (24 I 2002), OsRomPol 23(2002) nr 4, s. 6–7, nr 4.
131
 EiE 34.
132
 RMis 52–54; ChL 44; EiE 50–58. Por. KK 17.
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W artykule został podjęty problem wzajemnych relacji (czy są dialogiczne?) między chrześcijaństwem a kulturą europejską, zarówno w przeszłości, jak
i współcześnie, w świetle nauczania Jana Pawła II. Omówione zostały następujące zagadnienia: chrześcijaństwo a geneza Europy, chrześcijaństwo a dzieje Europy, chrześcijaństwo a tożsamość Europy i kultury europejskiej, współczesna
kultura europejska a chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo dało początek Europie
oraz kulturze i etosowi dialogu. Było obecne w – dramatycznych niekiedy –
dziejach tego kontynentu, inicjując wiele pozytywnych przemian, choć chrześcijanie nie zawsze postępowali zgodnie z zasadami swej religii. Chrześcijaństwo
stanowi najważniejszy element tożsamości Europy i jej kultury, choć z czasem
dochodziły inne, często chrześcijaństwu odległe. Na współczesną kulturę europejską, której tożsamość krystalizuje się, składa się wiele mentalnych tendencji.
Prądy dalekie chrześcijaństwu nie prowadzą z nim dialogu i nie chcą go, a bliskie – chcą dialogu i go prowadzą. Chrześcijaństwo i realizujący je Kościół są
gotowe do dialogu: zdają sobie sprawę zarówno z jego trudności, jak i konieczności.
Christianity and the European Culture
(in the light of the teaching of John Paul II)
Summary
In this article the author tries to resolve the problem of what is the relation (is it
a dialogue?) between Christianity and the European culture in the past and today. He
tries to see it in the light of John Paul II’s teaching in a few steps: the role of Christianity in the origin of Europe, the role of Christianity in the history of Europe, the role
of Christianity in the identity of Europe and its culture, and the modern European culture in its relation to Christianity. Christianity has created Europe and the culture (and
ethos) of dialogue. Christianity was present in – sometimes tragic – history of Europe
motivating many positive changes, although christians were not always following the
principles of their religion. Christianity is the most important element of the Europe’s
identity and culture, although during its history some other elements, far from christianity, appeared. Modern European culture, which is still in a process of building its
identity, consists of many tendencies – far or close to Christianity. Far from it do not
dialogue with it, but close to it – do so. Christianity and the Church, who represents it,
is ready to the dialogue, although she is aware of its difficulties and necessity.
S ł o w a k l u c z o w e : chrześcijaństwo, dialog, dzieje Europy, geneza Europy,
Kościół, kultura europejska, tożsamość Europy
K e y w o r d s : Christianity, Church, dialogue, European culture, genesis of Europe, history of Europe, identity of Europe
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Chrześcijaństwo w kulturze amerykańskiej1

Rzeczywistość kulturowa i religijna Stanów Zjednoczonych jest od lat przedmiotem badań i studiów. Występujące niemal od początku europejskiego osadnictwa za Oceanem bogactwo organizacji religijnych, wyznań, Kościołów, sekt,
tradycji narodowych i kulturowych sprawia, że praktycznie nie sposób znaleźć
jeden klucz interpretacyjny, który pozwoliłby je ogarnąć i metodycznie uporządkować. Badacze wpływu religii na szeroko pojętą kulturę, życie społeczne i polityczne napotykają także kolejną trudność. Jest nią niezwykła dynamika wielorakich zmian społecznych, jakie w USA nieustannie zachodzą. Jest to bowiem
społeczeństwo tworzone przez kolejne fale imigrantów: ludzi mobilnych, przedsiębiorczych, zmieniających pracę i miejsce zamieszkania, gotowych do ryzyka
i odznaczających się zdolnością do współdziałania. Istotną cechą Amerykanów
jest przywiązanie do wolności osobistej, połączone z umiłowaniem (przynajmniej do niedawna) cnót obywatelskich i krytycznym podejściem do instytucji państwowych. Dynamizm cechujący Amerykanów powoduje, że afiliacja
religijno-wyznaniowa znajduje się (szczególnie w 2. połowie XX w.) w stanie
nieustannej fluktuacji, zaś pluralizmowi religijnemu towarzyszy coraz częstsze
przyjmowanie postaw indyferentnych.
W niniejszym przedłożeniu zostaną podjęte cztery zagadnienia, żywotnie
związane z relacją między chrześcijaństwem a kulturą amerykańską. Najpierw
podejmuje się próbę omówienia religijnych motywów założycieli Stanów Zjednoczonych. W punkcie drugim analizowana będzie oryginalna i pionierska koncepcja separacji państwa od religii, zawarta w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jej konsekwencją jest amerykański „wynalazek” w postaci religijnych
denominacji, a także „pośrednia” obecność religii w życiu publicznym w postaci ponadwyznaniowej civil religion, której znaczenie jest współcześnie żywo
dyskutowane. W religijnym życiu mieszkańców Ameryki i jego oddziaływaniu
na kulturę istotną rolę odgrywają konkretne denominacje i Kościoły. Kościół
Artykuł nawiązuje do tekstu opublikowanego przez autora w książce Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej, Toruń 2009 s. 18–39.
1
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rzymskokatolicki, stanowiący od końca XIX w. najliczniejszą – choć względem
większości protestanckiej ciągle mniejszościową – wspólnotę wyznaniową, włączył się w główny nurt kultury dopiero w połowie XX w. Prześledzenie tego procesu wykraczałoby jednak poza przyczynkarski charakter niniejszego studium.

I. Religijne motywy założycieli Stanów

Dla nikogo, kto interesuje się wpływem religii na życie społeczeństwa amerykańskiego, nie jest obca często powtarzana teza o „wyjątkowym przypadku”,
czyli American exceptionalism, jakim na tle innych nowoczesnych krajów są
Stany Zjednoczone. Wielu obserwatorów współczesnej sytuacji chrześcijaństwa
w krajach tzw. Zachodu zwraca uwagę na występujący tam dynamizm procesów
sekularyzacyjnych2. Przejawiają się one – w charakterystycznej zwłaszcza dla
Europy Zachodniej – tendencji do preferowania religijności zindywidualizowanej, obywającej się bez wyraźnej przynależności kościelnej, a także kreowania
nieprzyjaznego religii (zwłaszcza chrześcijaństwu) klimatu społecznego. Następstwem tych procesów jest (w niektórych krajach, jak np. wschodnich landach Niemiec czy Czechach) faktyczna bezreligijność (agnostycyzm religijny)
szerokich warstw społecznych, ale nade wszystko zjawisko indywidualizacji
i „prywatyzacji” religii3. Chrześcijaństwo przestaje być spoiwem (systemem
Amerykański konserwatysta (katolik) G. Weigel (Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, tłum. I. i P. Zarębscy, Warszawa 2005) analizuje przyczyny cywilizacyjnych różnic między Ameryką i Europą. Kluczem, który stosuje, by je wyjaśnić, jest odmienność
rozwoju idei filozoficznych, trendów religijnych i rozwiązań ustrojowych.
3
 T. Halik (Wzywany czy nie wzywany Bóg się tutaj zjawi, tłum. A. Babuchowski, Kraków 2006
s. 76 n.) konstatuje, iż wrogiem wiary już dawno przestał być ateizm. „Zmęczenie” Europejczyków
kościelnym chrześcijaństwem przeradza się w przeżywanie „niedookreślonego”, mgławicowego
i rozmytego „chrześcijaństwa niekościelnego” oraz fascynację religijnością zastępczą, ezoteryzmem i neognozą. T.A. Howard (Modern European Historiography Forum. Commentary. A „Religious Turn” in Modern European Historiography?, „Church History” 75(2006), s. 157 n.) zwraca
uwagę na powszechne odrzucenie przez współczesnych historyków i socjologów tezy o faktyczności i nieuchronności sekularyzacji społeczeństw Zachodu. Autor sugeruje, iż głoszona od Rewolucji
Francuskiej teza sekularystów o „zaniku chrześcijaństwa” w wymiarze jego społecznej walentności
jest przyjmowana „na wiarę”. W rzeczywistości bowiem intelektualne życie Europy dwóch ostatnich stuleci w znacznym stopniu było pod wpływem myślicieli religijnych. Por. też J. Cox, Secularization and Other Master Narratives of Religion in Modern Europe, „Kirchliche Zeitgeschichte”
14(2001), s. 23–34; D. Blackbourn, The Catholic Church in Europe since the French Revolution:
A  Review Article, „Comparative Studies in Society and History” 33(1991), s. 778–790; C. Ford,
Religion and Popular Culture in Modern Europe, „Journal of Modern History” 65(1993), s. 152–
175; J. Sheehan, The Enlightenment Bible: Translation, Scholarship, Culture, Princeton [NJ] 2005;
T.A. Howard, Religion and the Rise of Historicism, Cambridge 2000; D. Van Kley, The Religious
Origins of the French Revolution, Yale 1996.
2
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idei i symboli) organizującym społeczną wyobraźnię i życie, a zostaje uznane
za sferę osobistych wyborów, mniemań i upodobań. Nie jest już średniowieczną
religio, ale „wiarą” – jedną z wielu, które można wybrać na religijnym rynku4.
Dla życia nowoczesnego społeczeństwa, którego spoiwem jest gospodarka kapitalistyczna oraz wszechobecne media, chrześcijaństwo jako takie wydaje się –
zdaniem wielu myślicieli – nie mieć większego znaczenia. Trudno rozstrzygnąć,
czy lansowana przez niektórych socjologów teza o zjawisku „powrotu religii”
czy desekularyzacji odpowiada realiom europejskim5. Być może chodzi jedynie
o coraz powszechniejszą fascynację zjawiskami parareligijnymi czy zdegradowanym sacrum6. Biorąc rozbrat z kościelnym modelem chrześcijaństwa, współczesne społeczeństwa zachodnie ciągle jednak pozostają w jakimś sensie – przynajmniej implicite – „chrześcijańskie”, kontynuując dziedzictwo kultury, która
ukształtowała cywilizację europejską7.
Znamiennym wyjątkiem zdają się być Stany Zjednoczone, gdzie – pomimo zaawansowania technologicznego i wysokiego stopnia organizacji społeczeństwa – chrześcijaństwo nie przestaje być jednym ze znaczących aspektów
publicznego dyskursu (modlitwa w szkole, invocatio Dei, kwestia aborcji, dopuszczalność wojny itd.)8. Co więcej, badania socjologiczne dowodzą niesłabZob. T. Halik, Co nie jest chwiejne jest nietrwałe. Labiryntem świata z wiarą i wątpliwościami, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2006 s. 135 n.
5
Z tezy nieuchronnej sekularyzacji (jako skutku modernizacji społecznej) wycofał się sławny
badacz Peter L. Berger. Zob. tenże, The Desecularization of the World. A  Global Overview, w:
The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics, red. tenże, Washington
1999, s. 1–18. Dość wcześnie skrytykował ją też A.M. Greeley (Unsecular Man, New York 1972.).
Badacz twierdzi, że człowiek zawsze będzie miał „potrzeby religijne”, sama zaś religia pełni pięć
niedających się niczym zastąpić funkcji: 1) dostarcza sensu jako systemu, 2) sakralizuje tożsamość
kolektywną społeczności, 3) pozwala zintegrować potencjalnie destrukcyjną sferę seksu, 4) umożliwia wewnętrzną więź z nadprzyrodzonym, 5) dostarcza społeczeństwu liderów, którzy pomagają
zinterpretować chaos etycznych paradoksów. Zob. tamże, s. 176. J. Mariański (Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006), przychylając się do tezy o kryzysie kościelnego
chrześcijaństwa w Europie (Kościół katolicki jest lub będzie w diasporze), uważa, że także współczesna kultura kontynentu pozostaje – aczkolwiek w zmienionych formach – religijna.
6
 Taką tezę lansował m.in. T. Luckmann (The Invisible Religion, New York 1967, s. 36) oraz
B. Wilson (Religion in Secular Society, London 1966, s. 115). Autorzy ci żywotność religijności
Amerykanów wyjaśniają w sposób dość oryginalny. Ich zdaniem, większość wyznań chrześcijańskich przeszło przekształcenie wewnętrzne czyli „zeświecczenie” treści religijnych. Modernizacja
ta pozwoliła im jednak zachować społeczną relewantność.
7
 Por. H. Waldenfels, Polityczne znaczenie i zadania Kościoła w zjednoczonej Europie, w: Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, red. W. Bołoz, G. Hoever, Warszawa 2001, s. 153 n.
8
Dyskusję nad tezami zwolenników teorii sekularyzacji przeprowadza J.A. Coleman, „Theological Studies” 39(1978) nr 4, s. 601–632. Autor, analizując pojęcia: sekularyzacja, sekularyzm,
świeckość, wskazuje, że już w latach 60. XX w. niektórzy socjolodzy (np. R. Bellah, G.E. Swanson,
J.M. Yinger, Ph. Glasner) twierdzili, że w kulturze Zachodu mamy do czynienia nie tyle z usuwaniem czy marginalizacją sacrum, ile raczej z jego „przesunięciem” w nowe obszary.
4
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nącej atrakcyjności ortodoksyjnie „wyraźnych” denominacji chrześcijańskich,
a zdecydowana większość Amerykanów deklaruje się jako ludzie wierzący
i praktykujący9. Sytuacja ta – aczkolwiek z zachowaniem pewnych analogii –
kontrastuje z powszechnymi odczuciami Europejczyków, przekonanych o tym,
iż chrześcijaństwo (przynajmniej w tradycyjnych jego formach) jest „martwe”
i nowoczesnemu społeczeństwu niepotrzebne. Odmienność Amerykanów wydaje się mieć głęboki związek z samymi podstawami społeczno-prawnej struktury
USA i wytworzonym w oparciu o idee założycieli tego kraju etosem10. O ile
w Europie różnorodność religijna przez długi czas była postrzegana jako zagrożenie dla spójności społeczeństwa, o tyle w Stanach Zjednoczonych tolerancję
dla różnorodności uczyniono koniecznym warunkiem tożsamości Amerykanów11. Udało się tu – w warunkach konkurencji denominacji ze sobą – utrwalić
Zob. T.C. Reeves, The Empty Church. Does Organized Religion Matter Anymore?, New
York 1998. W swym obszernym studium autor uzasadnia tezę o stopniowym upadku większości
spośród tzw. protestanckich Mainline Churches w USA (American Baptist Church, Christian
Church, Episcopal Church, Evangelical Lutheran Church, Presbyterian Church, United Church of
Christ, United Methodist Church). Autor podkreśla, że kryzys ten ma przyczyny wewnętrzne (odejście liderów wyznań od „twardego” credo, zasad moralnych, wierności Ewangelii na rzecz liberalnej teologii doczesności), jak i ogólnokulturowe: rewolucja seksualna, inwazja kultury masowej,
upadek standardów edukacji, laicyzacja mentalności społecznej. Zob. też W.C. Roof, W. McKinney,
American Mainline Religion: Its Chanching Shape and Future, New York 1987, s. 81–90 i 110–147;
W.R. Hutchison, Protestantism as Establishment, w: Between the Times: The Travail of the Protestant Establishment in America 1900–1960, red. tenże, Cambridge 1989, s. 4 n.; P.W. Williams,
America’s Religions: Traditions and Cultures, New York 1990, s. 333 n.
10
 Elementem tego etosu jest synteza chrześcijaństwo-demokracja-prosperita (pomyślność).
Silne przywiązanie Amerykanów do motywowanego religijnie mitu postępu znajduje odzwierciedlenie w wystąpieniach myślicieli protestanckich 1. połowy XX w. W. Gladden, C. Reidenbach,
G.R. Dodson, D. Bradley, K.S. Latourette w latach po I  wojnie światowej polemizowali z pesymizmem O. Spenglera, argumentując, iż kryzys dotyczy „Starego Świata” czyli Europy. „Nowy
Świat”, czyli Ameryka, jest antytezą zachodnioeuropejskiej dekadencji. Przejawy kryzysu (obie
wojny światowe, Wielki Kryzys lat trzydziestych, komunizm sowiecki) interpretowano jako
„interwały”, z których Amerykanie wyjdą silniejsi. Najbardziej wpływowym prorokiem kryzysu,
który dotyka także USA, był Reinhold Niebuhr (Moral Man and Immoral Society), który drwił
z liberalnego optymizmu. Myśliciele protestanccy zarzucali mu, iż jego pesymizm jest sprzeczny
z orędziem Chrystusa. Choć zło w niektórych przypadkach tryumfuje, cywilizacja zachodnia zmierza ciągle w kierunku urzeczywistniania ideału etyki Jezusa. Zob. P.A. Carter, The Idea of Progress
in Most Recent American Protestant Thought, 1930–1960, „Church History” 32(1963), s. 75 n.
Echa „wiary w postęp” autor dostrzega w wypowiedziach Jana XXIII i deklaracji Światowej Rady
Kościołów w Evanston (1954 r.). Zob. tamże, s. 85.
11
Zob. B. Wilson, Die christliche Gemeinschaft, w: Geschichte des Christentums, red.
J. McManners, Frankfurt 1993, s. 587–612. Jak twierdzi D. Martin (Europa und Amerika. Sakularisierung oder Vervielfaltigung der Christenheit – Zwei Ausnahmen un keine Regel, w: Das Europa
der Religionen. Ein Kontinent zwischen Sakularisierung und Fundamentalismus, red. O. Kallscheuer, Frankfurt am M. 1996, s. 161–180) jedną z przyczyn sekularyzacji Europy była monopolistyczna
sytuacja wyznaniowa. „Przypadek” amerykański dowodzi, że pluralizm religijny może sprzyjać
umocnieniu społecznej roli religii.
9
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przynależność wyznaniową i wykorzystać ją jako element afirmacji wolności
obywatelskich12. Richard J. Neuhaus zauważa, że decydujące znaczenie może
mieć odmienna w Europie i Ameryce „recepcja” idei Oświecenia. W USA rozumiano je jako przyjazne religii (bo z niej się wywodzące), na Starym Kontynencie jako wojnę ze „starym porządkiem”, którego elementem były Kościoły
chrześcijańskie. Oświecenie amerykańskie przybrało postać „polityki wolności”, w wydaniu europejskim zaś „ideologii rozumu”13. Rozszerzone niemal na
całą Europę francuskie rozumienie laickości państwa wyrosło ze zmagania między hegemonią Kościoła katolickiego (nieosłabionego Reformacją) i państwa,
uzurpującego sobie władzę polityczną i moralną. W praktyce jednak „czyste”
typy relacji między religią a państwem nie występują14.
Amerykańskie podejście do relacji religii i życia publicznego jest głęboko
zakorzenione w – często przez historiografię przywoływanym – „micie założycielskim”, którego integralną częścią jest religia chrześcijańska, przede wszystkim zaś purytanizm15. Europejska kolonizacja kontynentu została zdominowana
przez osadników brytyjskich, wśród których zrazu dominowali prezbiterianie
i anglikanie. Tworzenie nowego społeczeństwa pojmowali oni jako misję religijną16. Badacze fenomenu ustroju Ameryki zgadzają się co do tego, iż tzw. Ojco Por. F.X. Kaufmann, Czy chrześcijaństwo przetrwa?, Kraków 2004, s. 126 n. Konstatacja
jest aktualna mimo niezwykłego rozdrobnienia wyznaniowego w USA. W kraju tym działa ponad
500 tys. świątyń i miejsc kultu, gromadzących ok. 2 tys. denominacji. Zob. G. Gallup Jr., Religion
in America, 1996, Princeton 1996, s. 5.
13
Zob. R.J. Neuhaus, Secularizations, „First Things” 190(2009), s. 24. Lider amerykańskich
konserwatystów zauważa, że w 2. połowie XX w. elity intelektualne w USA wyraźnie zwróciły się
ku francuskiej interpretacji Oświecenia, wywołując lokalną culture wars. Autor dodaje, że Europejczycy postrzegają religię jako kłopotliwy problem; Amerykanie – jako wspólne dobro.
14
Zob. tamże, s. 25.
15
Zob. S.E. Ahlstrom, Thomas Hooker – Puritanism and Democratic Citizenship. A Preliminary Inquiry into some Relationships of Religion and American Civic Responsibility, „Church History” 32(1963), s. 415 n. O religii jako wiodącym motywie przyświecającym założycielom Stanów
Zjednoczonych oraz ich kontynuatorom piszą: P. Johnson, A History of the American People, New
York 1999; M.A. Noll, America’s God: From Jonathan Edwards to Abraham Lincoln, New York
2002; A. Wolfe, Return to Greatness. How America Lost Its Sense of Purpose and What It Needs to
Do to Recover It, Princeton [NJ] 2005.
16
Zob. D.J. O’Brien (The Renewal of American Catholicism, New York 1972, s. 52 n.) pisze,
iż takie wyrażenia jak „Providence”, „Manifest Destiny”, „the American Way of Life” „the American Dream” nawiązują do założycieli Stanów Zjednoczonych, którzy uważali „nowy kraj” za dar
Bożej Opatrzności, a misję budowania nowego społeczeństwa chrześcijańskiego postawili sobie za
cel nadrzędny. Historia amerykańska jest więc w gruncie rzeczy amerykańską „teologią nadziei”,
nastawioną na wolność i szczęście. Stąd świadomość jednostkowa i kolektywna jest „mieszaniną”
lub dokładniej syntezą wyobrażeń chrześcijańskich i świeckich, kreujących niepowtarzalny model.
Kategorie sacrum i profanum zostały zintegrowane do tego stopnia, iż wydały one Kościoły zajmujące się rzeczami świeckimi i „naród z duszą Kościoła”. W odróżnieniu od krajów europejskich
Ameryka nigdy nie była areną ostrej polaryzacji państwa i Kościołów. Państwo popierało wyznania
chrześcijańskie jako instytucje „cnót obywatelskich”, te zaś chwaliły państwo za urzeczywistnia12
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wie Założyciele inspirowali się ideami teologicznymi17. Podobne zapatrywania
przypisuje się także innym wybitnym postaciom w dziejach USA18. Współcześnie – zwłaszcza w interpretacji civil religion oraz popularności ruchu New Age
– badacze często przywołują znaczenie masonerii19. Idee wolnomularskie inspirowały nie tylko twórców Konstytucji, ale nade wszystko „ducha” narodu
amerykańskiego20.
Rosnąca liczba wywodzących się z Reformacji wspólnot i grup wywoływała
(zwłaszcza w wieku XIX) dążenia do ich zjednoczenia lub przynajmniej ograniczonej kooperacji21. W zdominowanym przez wyznania protestanckie kraju
nie najwyższych aspiracji narodu. Zob. też. S.E. Mead, The “Nation with the Soul of a Church”,
„Church History” 36(1967), s. 262 n.
17
S.E. Mead (The “Nation with the Soul”, s. 280 n.) przywołuje trzy teologiczne, kościelne
atrybuty, które amerykański protestantyzm przypisywał „nowemu” narodowi: 1) Ameryka jest dziełem samego Boga, który w niej i przez nią chce przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa;
2) Naród amerykański jest narodem „wybranym”; 3) Celem narodu jest stać się wspólnotą sprawiedliwości (the community of righteousness). Autorka ilustruje też tezę, iż Założyciele Stanów pojmowali wyznaniowy pluralizm jako synergię, której kwintesencją jest deistyczna koncepcja religii.
18
 Taką postacią był m.in. wybitny przywódca Abraham Lincoln, który w wojnie secesyjnej
(Civil War) pojmował walkę Północy o zniesienie niewolnictwa w kategoriach misji religijnej. Prowadzona przez Unię wojna z Południem była dla niego rodzajem – spełnianej w imieniu Boga –
krucjaty, której celem były wolności obywatelskie i religijne dla całej ludzkości. Zob. M.B. Endy,
Abraham Lincoln and American Civil Religion. A  Reinterpretation, „Church History” 44(1975),
s. 229–241. Autor jest zdania (tamże, s. 231–232), iż Lincoln przypisywał narodowi amerykańskiemu cechy mesjańskie, a siebie uważał za szczególne narzędzie (dzięki osobistemu, wewnętrznemu
oświeceniu) Bożej Opatrzności. Zob. też W. Wolf, Lincoln’s Religion, Philadelphia 1970; E. Trueblood, Abraham Lincoln: Theologian of American Anguish, New York 1973.
19
 Cechą języka civil religion jest zamierzona nieokreśloność Boga i Jego związek z naturą, co
trąci panteizmem. Religijne idee rewolucji amerykańskiej i ich związek z wolnomularstwem analizuje C.L. Albanese, Sons of the Fathers: The Civil Religion of the American Revolution, Philadelphia 1976, s. 129–136. Zob. też A.F. Tyler, Freedom’s Ferment: Phases of American Social History
from the Colonial Period to the Outbreak of the Civil War, New York 1962, s. 351 n. Transcendentalizm oraz transinstytucjonalny mistycyzm (dążenie do indywidualnego doświadczenia religijnego)
korespondują z ideami ruchów New Age. Zob. E. Troeltsch, The Social Teaching of the Christian
Churches, t. 1, Chicago 1976, s. 376 n.
20
 C.L. Albanese (Religion and the American Experience: A  Century After, „Church History”
57(1988), s. 342 n.) uważa, iż publiczna retoryka, odwołująca się do ponadwyznaniowego Boga
i uniwersalnych zasad moralnych, a także dążenie do wykrystalizowania pewnego quantum wierzeń,
wartości oraz normatywnych obyczajów („etniczna” religia Amerykanów) są w znacznej mierze inspirowane ideami masonerii. Por. też W.C. Roof, W. McKinney, American Mainline Religion, s. 42 n.
21
Zob. L.A. Loetscher, The Problem of Christian Unity in Early Nineteeth-Century America,
„Church History” 32(1963), s. 3–16. Autor analizuje próby konsolidacji wyznań protestanckich,
dokonywanych pod egidą American Bible Society oraz American Sunday-School Union, a zmierzających do wspólnych działań ewangelizacyjnych. Tendencje unifikujące oparto o Biblię i swego
rodzaju „katechizm”, zawierający wspólne dla wszystkich zaangażowanych w dzieło Evangelical
Empire esencjalne prawdy wiary. U podłoża tak konstruowanej ponadwyznaniowej jedności leżała
kalwińska eklezjologia, akcentująca Kościół niewidzialny. Mimo ostatecznej porażki, inicjatywa ta
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jedynie na południu (francuska Luizjana, hiszpańska obecność w Kalifornii) kolonistami były państwa katolickie. Fundamenty pod nową państwowość położyli – prześladowani w ojczystej Anglii – purytanie.
Liderzy wspólnot purytańskich nie byli bynajmniej propagatorami pluralizmu religijnego, demokracji i indywidualnej wolności. Purytanizm odznaczał
się raczej nietolerancją, autorytaryzmem, wrogością wobec wszelkiego liberalizmu. Niemniej jednak pośrednio i w długim okresie „wytworzył” typ społeczności i jednostki, zdolny do funkcjonowania w ramach specyficznego systemu
demokracji amerykańskiej22. Wkład purytanizmu w demokrację jest ewidentny, jeśli chodzi o poczucie obywatelskiej odpowiedzialności i system wartości
moralnych, na których opiera się społeczność polityczna i żywotność struktur,
poprzez które realizuje ona dobro wspólne. Alexis de Toqueville podkreślał wyjątkowy szacunek Amerykanów wobec prawa; wynika on z przeświadczenia, iż
jest ono „ich własne”, nie zaś „nadane” przez innych23. Reinhold Niebuhr zwracał uwagę na aktywną postawę purytanizmu wobec świata. Świat i państwo były
postrzegane jako scena, na której prawdziwy chrześcijanin (zdyscyplinowany,
karny, radykalny moralny atleta) urzeczywistnia Boży plan odkupienia świata. Purytańska mentalność usposabiała więc do odważnego i optymistycznego
zadania „przemiany świata”. Nieodłączną cechą tego typu religijności był legalizm. Jurydyczny obraz Boga – Prawodawcy oraz legalistyczna interpretacja
Pisma Świętego kreowały chrześcijanina, który „bał się Boga”, a jednocześnie
postrzegał swą wiarę jako kodeks Bożych praw, wynikających z przymierza. Reformowany legalizm wyrażał się w doktrynie o predestynacji i łasce, której nie
sposób się oprzeć. Chrześcijańskie posłuszeństwo Bożemu prawu nie realizuje
się w kategoriach „pozaświatowej” doskonałości, ale w osobistym powołaniu,
które urzeczywistnia się w świecie, czyli w „strukturach stworzenia”: w rodzinie, państwie, kościele, działalności ekonomicznej. Sekularyzacja tej postawy
sprawiła, iż doktryna powołania przeszła w „ewangelię pracy”, ta zaś w „ewangelię bogactwa”24. Duch przedsiębiorczości i etos pracy, poczucia obowiązku,
oszczędności, gromadzenia i pomnażania bogactwa zawsze jednak pozostawał
wyzwoliła wielki ruch apostolatu świeckich, a pośrednio przyczyniła się do syntezy chrześcijaństwa
z pojęciem narodu amerykańskiego i jego kultury. Zob. też S.E. Mead, Denominationalism; the Shape of Protestantism in America, „Church History” 23(1954), s. 291–320; W.S. Hudson, American
Protestantism, Chicago 1961, s. 33 n.; E.A. Smith, The Forming of a Modern American Denomination, „Church History” 31(1962), s. 74–99.
22
S.E. Ahlstrom (Thomas Hooker…, s. 422 n.) stwierdza, iż purytanizm wprost nie przyczynił
się do stworzenia demokratycznych instytucji i ideałów. Jednak nacisk na dar odkupieńczej łaski,
jaką otrzymuje od Boga wierzący, „relatywizował” inne zależności społeczne, typowe dla społeczeństwa feudalnego.
23
 Podobnego zdania byli też F. Grund, L. Bryce, R.B. Perry, oceniający XIX-wieczne stosunki
amerykańskie. Zob. S.E. Ahlstrom, Thomas Hooker…, s. 424 n.
24
Zob. tamże, s. 425 n.

60

Ks. Jan Perszon

w relacji do wspólnoty i obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne.
Służba Bogu oznaczała nie tyle dążenie do osobistego sukcesu, ile raczej wysiłek budowania „chrześcijańskiej republiki”. Z tym zaś łączyła się nieustannie
odnawiana świadomość „wybraństwa”; Amerykanie – zwłaszcza zaś purytanie
– uważali się za nowy naród wybrany przez Boga. Stąd – odmiennie niż w Europie, gdzie religia często była narzędziem opresji – w USA promocja religii
uważana jest przez wielu za sprawę konstytutywną dla ustroju25.
Współczesne analizy coraz wyraźniej ukazują ścisłą i komplementarną
współzależność między poczuciem tożsamości ludów i narodów (jej elementem
jest także zespół cech odróżniających od „innych”), a ich własną kulturą religijną. „Konfesjonalizm” jest także soczewką, przez którą intelektualiści i zwykli
obywatele postrzegają zmiany polityczne, ekonomiczne i kulturowe26. Marjule A. Drury sądzi, iż konfliktów pomiędzy mniejszościami (katolikami) a kulturą protestancką nie wolno redukować do sfery etnicznej. Nie należy w nich
też widzieć li tylko protestanckiej reakcji na „naruszenie” ustalonego systemu
„mieszczańskich” wartości. Protestancka „odpowiedź”, czyli reakcja na kultury
odrębne od własnej, była bowiem uwarunkowana wieloma czynnikami, przede
wszystkim właściwymi dla tzw. klasy średniej wartościami: przywiązaniem do
patriotyzmu i politycznej niezależności, etyką pracy i dyscypliny, troską o rodzinę i stabilne relacje między płciami, dążeniem do edukacji i awansu społecznego, racjonalną i autonomiczną (odwołującą się do indywidualnego sumienia)
moralnością, religijną tolerancją i emocjonalną powściągliwością27. Ukształtowana w Wielkiej Brytanii tożsamość protestancka odegrała znaczącą rolę w religijnych relacjach wewnątrz społeczeństwa amerykańskiego. Definiowała też
obecność odniesień religijnych w życiu publicznym i państwowym.

II. „Separacja czysta” – religia a państwo
w Konstytucji USA

W momencie pojawienia się chrześcijaństwa na scenie dziejowej, relacje
między państwem a religią można określić jako monizm. Oznaczał on ścisłe
S.E. Ahlstrom (Thomas Hooker…, s. 427 n.) stwierdza, iż stopniowa utrata religijnej gorliwości (wyrażanej przez życie religijno-ascetyczne) przez środowiska purytańskie nie przyczyniła
się bynajmniej do porzucenia typowych dla nich cnót obywatelskich: szacunku dla prawa, poczucia
obowiązku, ducha służby wobec społeczności.
26
Zob. M.A. Drury, Anti-Catholicism in Germany, Britain, and the United States: A Review
and Critique of Recent Scholarship, „Church History” 70(2001), s. 98 n.
27
Zob. tamże, s. 99–100. Por. też: J. Franchot, Roads to Rome, Berkeley 1994, s. 100.
25
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zespolenie religii z całością życia, utożsamienie władzy religijnej i politycznej28.
Nauka Chrystusa jawi się w tym kontekście jako absolutne novum. Słynne słowa
„Oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu to, co jest Boże” (Mt 22,17) wprowadzały rozdział (rozróżnienie) dwóch podmiotów władzy: religijnej i politycznej. Oznaczało to, że nie można utożsamiać Boga z cesarzem ani obowiązków
wobec Boga z powinnościami wobec władzy politycznej. Konieczność tego rozróżnienia i negacja koncepcji monistycznej wybrzmiała też w rozmowie Jezusa
z Piłatem, gdy na pytanie: „Czy jesteś królem?”, Jezus odrzekł: „Tak, jestem
Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie” (J 18,33–37). Chrystus odróżnia władzę opartą na sile od społeczności opartej na sile moralnej – prawdzie. Ten dualizm wiele kosztował pierwszych
chrześcijan, oskarżanych o bunt przeciw władzy politycznej i ateizm29. Sytuacja
odwróciła się po edykcie mediolańskim (313), który zrównał chrześcijaństwo
z innymi religiami, doprowadził do uznania osobowości prawnej Kościoła katolickiego i przyniósł upragniony pokój religijny. Wnet jednak pojawia się cezaropapizm, w którym władza świecka (cesarz katolik) podporządkował sobie
Kościół, dążąc do przywrócenia jedności polityczno-religijnej30. Na Zachodzie
władzy świeckiej opierali się – walcząc o autonomię Kościoła – biskupi Rzymu,
ale z umiarkowanym powodzeniem. W IV w. o autonomię Kościoła zmagał się
św. Ambroży, potem doktrynę współdziałania obydwu podmiotów wypracował
św. Augustyn. W V w. Leon Wielki mówi o rozgraniczeniu dwóch władz: duchowej i doczesnej, a systematyczny wykład w tej materii rozwinął papież Gelazy I (492–496)31. Od XI do XIII w. sytuacja się stopniowo odwraca. Prawnicy
rzymscy opracowali doktrynę o wyższości papieża nad władzą świecką (teokracja papieska). Teoria potestatis directae Ecclesiae in temporalibus na długie
Monizm ten miał dwie odmiany; jedna to model teokracji (hierokracja) starożytnego Izraela, druga (zachodnia), występująca w Grecji i Cesarstwie Rzymskim, to podporządkowanie religii
władzy politycznej. W Imperium Romanum kwestie kultu religijnego stanowiły część administracji publicznej, a przynależność do różnych religii miała wymiar czysto publiczny. Jednoczącą rolę
pełnił kult osoby cesarza. Nie istniało też pojęcie indywidualnej wolności religijnej; przynależność plemienna i polityczna determinowały „konieczność” wyznawania religii „wszystkich”. Zob.
J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, s. 13 n.
29
Apostołowie przed Sanhedrynem oświadczyli: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz
5,29). Jednocześnie jednak Paweł i Piotr nauczali, iż „nie ma władzy, która by nie pochodziła od
Boga” (Rz 13,1–7; 1 P 2,13–14). Prześladowania chrześcijan – od Nerona po Dioklecjana – ściągały
na nich najcięższe oskarżenie polityczne – crimen laesae maiestatis – zniewaga władzy cesarskiej.
Por. J. Krukowski, Kościół i państwo, s. 14 n.
30
Już Konstantyn Wielki nazywał siebie episcopus ad extra, przypisując sobie władzę nad zewnętrznym wymiarem życia Kościoła. Jego następcy przyjmowali tytuł princeps christianissimus,
dowolnie ingerując w sprawy liturgii, dogmatyki, administracji kościelnej, obsadzanie biskupstw
itp. W skrajnej postaci polityczne chrześcijaństwo występowało na Wschodzie. Zob. J. Krukowski,
Kościół i państwo, s. 18 n.
31
Zob. tamże, s. 24 n.
28
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wieki zaciążyła nad katolicką eklezjologią. Polityczne wpływy papiestwa uczyniły zaś tę teorię faktem32.
Reformacja wytworzyła nową formę zwierzchności państwa nad Kościołem,
zwaną jurysdykcjonizmem protestanckim lub katolickim. Powstały państwa
wyznaniowe i Kościoły państwowe. Zasada cuius regio eius religio odmawiała
poddanym wolności religijnej, zaś władza polityczna rościła sobie prawo do absolutnej supremacji nad życiem religijnym swoich obywateli33. Kościół katolicki
zareagował na to przypomnieniem doktryny dualistycznej i skonstruowaniem
teorii „pośredniej władzy Kościoła w porządku doczesnym”34. Rewolucja Francuska wprowadziła model separacji religii od państwa, z założeniem całkowitej
kontroli tego drugiego nad Kościołami35. System ten – zwany „separacją wrogą”
– znalazł odbicie w prawodawstwie Francji, Belgii, Niemiec i Włoch, a później także w Holandii, Hiszpanii i Portugalii oraz w Meksyku i Brazylii36. Do
wzorców separacji wrogiej nawiązał potem totalitaryzm komunistyczny. RozDążenia do zwierzchności papieża nad cesarzem wiązały się z reformą gregoriańską oraz
nadinterpretacją Mt 16,19: „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Szczytem dominacji papieskiej była depozycja cesarza
Fryderyka II przez Innocentego IV w 1245 r.
33
W krajach protestanckich głową Kościoła był automatycznie władca. W krajach katolickich
rządzonych przez władców absolutnych królowie respektowali Kościół powszechny, ale na swoich
terytoriach przypisywali sobie jurysdykcję nad „Kościołem narodowym” (Portugalia, Hiszpania,
Francja). System ten zmierzał do uniezależnienia lokalnego Kościoła od Rzymu, co znalazło wyraz we francuskim gallikanizmie, hiszpańskim regalizmie, febronianizmie w krajach niemieckich,
józefinizmie austriackim. Szeroką analizę tych rozwiązań podaje J. Krukowski, Kościół i państwo,
s. 31 n.
34
 Twórcy tej doktryny to: Tomasz de Vio, Franciszek de Vitoria, Robert Bellarmin, Franciszek
Suarez. Głosiła ona m.in. równość władzy kościelnej i państwowej oraz ich niezależność i autonomię w swoich dziedzinach, a także konieczność współdziałania. Władza świecka musi przyjąć rozstrzygnięcia Kościoła na płaszczyźnie moralnej i religijnej. Zob. J. Krukowski, Kościół i państwo,
s. 35 n.
35
 Kanadyjski socjolog C.T. McIntire (The Shift from Church and State to Religions as Public
Life in Modern Europe, „Church History” 71(2002), s. 152 n.), śledząc rozwój nowożytnej doktryny
o relacjach państwo–Kościół, stwierdza, iż opisany pod koniec XIX w. model francuski (jako konstrukcja teoretyczna) był powielany w innych krajach europejskich. Historycy tych relacji kopiowali
też (najczęściej bezkrytycznie) uproszczony schemat, w którym „Kościół” to „funkcjonariusze instytucji”, czyli biskupi, papież, wyższe duchowieństwo, sobory, a pod pojęciem „państwo” rozumiano rządzących, dyplomatów, parlamenty, sąd najwyższy i myślicieli politycznych. Co więcej, historiografia europejska koncentrowała się na „kościołach” dominujących w danym kraju lub regionie,
mimochodem (stąd określenia: sekty, kulty) wykluczając – za Ernstem Troeltschem – pozostałe
wspólnoty religijne.
36
Zob. J. Krukowski, Kościół i państwo, s. 43 n. R.J. Neuhaus (Secularizations, s. 25), przywołując opinie Davida Martina i Grace Davie, twierdzi, że gdyby we Francji nastąpiła successful
Reformation (przez co autorzy ci rozumieją deklerykalizację życia kościelnego i społecznego), Kościół byłby lepiej przygotowany do akomodacji doktryny separacji religii i państwa. Tym samym nie
byłby przez rewolucję postrzegany jako wróg numer jeden.
32
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dział religii od państwa służył zniszczeniu Kościoła i osiągnięciu celów ideologicznych37. Nowy system odniesień państwo–Kościoły zainicjowała Republika
Weimarska (konstytucja z 11 sierpnia 1919); rezygnowała ona z idei Kościoła
państwowego, wprowadzała separację, uznawała osobowość publicznoprawną
Kościołów oraz ich autonomię. Do tej tradycji nawiązała po II wojnie światowej
Republika Federalna Niemiec oraz inne państwa europejskie38.
Stany Zjednoczone są pierwszym w nowożytnej historii krajem, w którym
zwyciężyła idea rozdziału religii od państwa. Założyciele USA, zdając sobie
sprawę z faktycznego pluralizmu religijnego, różnicującego obywateli nowego
kraju, odcięli się od regulującego relacje państwa i Kościoła prawnego i ustrojowego dziedzictwa europejskiego39. Jednocześnie podjęli niezwykle śmiałą
(a w jakimś sensie eksperymentalną) próbę stworzenia porządku prawnego, który
oparty byłby na poszanowaniu wolności religijnej każdego człowieka. W okresie
poprzedzającym proklamację niepodległości w Ameryce dominowały stosunki
europejskie; poszczególne regiony – zależnie od dominującego „wyznania” –
kontynuowały koncepcję „religii państwowej”, dyskryminując bądź zaledwie
tolerując inne wspólnoty chrześcijańskie. Najsilniejszy – z powodów więzi politycznych i gospodarczych kolonii z Anglią – był Kościół anglikański. On też,
przed uzyskaniem przez Stany niepodległości, optował za utrzymaniem więzi
z Anglią. Inicjatorem innowacji w zakresie relacji państwa do religii (Pierwsza
karta praw i wolności obywatelskich) była najmniejsza kolonia Rhode Island,
założona w 1636 r. przez pastora Rogera Williamsa. Idea znalazła zwolenników
w innych koloniach; uchwalona w 1776 r. w Virginii Karta Praw (Bill of Rights)
stała się wzorcem dla amerykańskiej myśli politycznej w procesie jednoczenia
kolonii w jedno niepodległe państwo40. Dla ukształtowania oryginalnej koncep Konstytucyjne gwarancje wolności wyznania państw bloku sowieckiego po II wojnie światowej relacjonuje M. Staszewski, Państwo a związki wyznaniowe w europejskich krajach socjalistycznych, Warszawa 1976, s. 61 n.
38
J. Krukowski (Kościół i państwo, s. 48 n.) nazywa ten układ separacją skoordynowaną. Stosunki religijne w Niemczech odznaczały się zawieraniem konkordatów (rządów landów katolickich
ze Stolicą Apostolską, Kościołów protestanckich z rządami landów). Por. V.P. Mikat, Das Kirchenpolitische System. Staat und Kirchen in der Bundesrepublik, Berlin–Zurich 1967, s. 202 n.
39
Badacze problematyki wskazują jednak, iż inspiracją do stworzenia oryginalnego ustroju
była działalność protestantyzmu kongregacjonistycznego, który (zwłaszcza w wydaniu kalwińskim)
podkreślał wagę indywidualnego sumienia. Jest ono podstawą indywidualistycznej teorii prawa
naturalnego. Zob. F.X. Kaufmann, Czy chrześcijanstwo przetrwa?, tłum. U. Poprawska, s. 82 n.;
E.S. Morgan, Inventing the People. The Rise of Popular Sovereignty in England and America, New
York 1988, s. 295 n.
40
Brzmi ona: „Religia czy powinność, jaką winni jesteśmy naszemu Stwórcy, oraz sposób
jej wykonywania mogą być nakazane jedynie przez rozsądek i przekonanie, a nie siłą czy przemocą; dlatego wszyscy ludzie mają równe prawo do swobodnego praktykowania swojej religii zgodnie z nakazami ich sumienia; okazywanie chrześcijańskiej wyrozumiałości, miłości i miłosierdzia
wobec innych jest wzajemną powinnością”. Zob. Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty.
37
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cji ustrojowej USA podstawowe znaczenie mają dwa akty prawne: Konstytucja
z 17 września 1787 r. i Pierwsza Poprawka do Konstytucji z 21 września 1789 r.
Konstytucja (art. 6 par. 3) gwarantowała, iż obejmowanie urzędów państwowych nie może być uzależnione od wyznania wiary. Zasada ta była rozwiązaniem pionierskim, choć – ze względu na swój ogólny charakter – wywoływała rozbieżne interpretacje41. Katalog praw i wolności obywatelskich Kongres
uchwalił w formie 10 poprawek. Pierwsza z nich (The First Amendment) dotyczyła religii: „Kongres nie może stanowić prawa respektującego religię oficjalną
lub zabraniającego swobodę praktyk religijnych”42. W 1868 r. XIV Poprawka
rozciągnęła obowiązywalność I Poprawki na całe Stany Zjednoczone. Kwestie
szczegółowe, aplikujące powyższe zasady do konkretnych sytuacji, rozstrzyga
Sąd Najwyższy, który – posługując się tradycją common law – przyczynia się
do tworzenia prawa. Na mocy I Poprawki zabroniono władzom państwowym
ustanawiania wszelkich bytów o charakterze religijnym. Państwo nie jest wobec
religii całkiem neutralne; traktuje bowiem religie jako korporacje prawa prywatnego, cieszące się osobowością prawną. Korporacje religijno-kościelne cieszą
się przywilejami w prawie podatkowym, bowiem ich działalność gospodarcza
zwolniona jest z podatku dochodowego43. Prawo amerykańskie w zasadzie odOrzecznictwo, red. T. Jasudowicz, Toruń 2001, s. 17. Por. też J. Krukowski, Kościół i państwo, s. 40.
M. Novak (Prawda o wolności religijnej, „First Things” [ed. pol.] 1(2006), s. 6 n.) wyjaśnia, iż
Karta zawiera cztery twierdzenia: 1) Bóg jest wielki; 2) stworzenia winny Stwórcę rozpoznać, być
Mu wdzięczne i oddawać Mu cześć; 3) duszy ludzkiej właściwa jest wolność, w którą wyposażył
ją Bóg; 4) pragnieniem Boga jest przymierze z wszystkimi ludźmi. Za szczególnie istotne uważa
stwierdzenie pierwsze. Powinność rozpoznania przez rozumne stworzenie Stwórcy i oddawania Mu
czci musi się dokonywać w wolności. Jest ona uprzednia w stosunku do powinności osoby wobec
społeczeństwa i państwa, a skoro wiąże – bez żadnego zapośredniczenia ze strony władzy ludzkiej – człowieka ze Stwórcą, to wynika z niej prawo do jej wypełnienia, którego żadna władza nie
może ograniczać. Wolność sumienia pochodzi więc od samego Boga, który jest gwarantem naszej
wolności i równości. Novak zwraca uwagę, iż twórcy Karty – odwołując się do dziedzictwa judeo-chrześcijańskiego – zastosowali zasadę wolności religijnej do wszystkich ludzi, a więc także do
ateistów i agnostyków.
41
Zdanie to stanowiło jednocześnie ogłoszenie równości praw politycznych, niezależnie od
wyznania obywateli, a także zakaz stosowania kryterium religii przy obsadzaniu stanowisk państwowych. Zob. J. Krukowski, Kościół i państwo, s. 40.
42
Zob. L. Manning, The Law of Church-State Relations, St. Paul 1981, s. 2 n. Pierwsza klauzula Poprawki (no establishment of religion) odmawia władzy świeckiej kompetencji w zakresie
uznania jakiejkolwiek religii za religię państwa. Druga gwarantuje free exercise of religion, czyli
swobodę wykonywania praktyk religijnych.
43
Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Everson v. Board of Education z 1947 r. stwierdza, iż pierwsza klauzula do I Poprawki oznacza, że ani władze stanowe ani federalne nie mogą
ustanowić Kościoła. Wynika stąd, że nie mogą stanowić prawa, które dawałoby subsydia jednej
lub wszystkim religiom, ani też nakładać jakiegokolwiek podatku na instytucje religijne bądź działalność religijną. W sprawie Walz v. Tax Commision z 1970 r. Sąd Najwyższy uznał za zgodną
z Konstytucją instytucję zwalniania nieruchomości kościelnych z opodatkowania, o ile dochody
przeznaczone są na cele kultu. Racją takiego rozstrzygnięcia jest uznanie, iż korporacje religijne
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mawia subsydiowania szkolnictwa wyznaniowego i jego instytucji charytatywno-opiekuńczych. Jednak z biegiem czasu poczyniono pewne koncesje w tym
zakresie44. Kwestia ta co jakiś czas wywołuje jednak kolejne skargi kierowane
do Sądu Najwyższego45. Wskutek znacznego rozwoju szkolnictwa publicznego
(zwłaszcza na poziomie elementarnym i gimnazjalnym) w 2. połowie XX w.
(co było następstwem m.in. kryzysu szkolnictwa wyznaniowego) zgłaszane są
inicjatywy wprowadzenia do niego modlitwy i symboli religijnych. Sąd Najwyższy jednak te próby oddalił, uzasadniając to niezgodnością takich praktyk
(włącznie z minutą ciszy na modlitwę) z pierwszą klauzulą I Poprawki. Jednak
orzeczenia Sądu Najwyższego z lat 1981 i 1990 zezwalają na zakładanie przez
uczniów publicznych szkół średnich i studentów uniwersytetów stowarzyszeń
religijnych i odbywania ich spotkań w budynkach szkolnych46. Ronald Reagan
ogłosił rok 1983 „rokiem Biblii”, zaś w grudniu 2004 prezydent Georg W. Bush
wyraził poparcie dla dwóch sądów powiatowych w Kentucky domagających się
prawa do umieszczenia w sali sądowej kopii X Przykazań Bożych. W obydwu
wypadkach przywoływano I Poprawkę, wyjaśniając, iż oficjalne uznanie Dekalogu jako źródła ładu prawnego USA doskonale z nią harmonizuje47.
Nie jest sprzeczna z zasadą rozdziału religii od państwa obecność kapelanów w instytucjach publicznych: w wojsku, więzieniach, Białym Domu, Kongresie, domach opiekuńczych, szpitalach. Separacja nie przeszkadza też wykonywać aktów religijnych w życiu publicznym, np. przysięgi Tak mi dopomóż
mają pozytywny wpływ na życie społeczne, a także troska o to, by nie doszło do uwikłania państwa
w sprawy religijne. Zob. L. Manning, The Law of Church-State Relations, s. 134 n.
44
Sąd Najwyższy uznał, iż można subsydiować dowóz dzieci do szkół wyznaniowych, dofinansowywać zakup książek i pomocy naukowych, uprawniać rodziców posyłających dzieci do tych
szkół do odliczania kosztów (czesne i inne) od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jeśli cel
szkoły wyznaniowej jest świecki, może ona otrzymać dotacje publiczne na swe utrzymanie. Zob.
R.M. Małajny, Konstytucjonalizacja, zasady rozdziału Kościoła od państwa i jej ewolucja w USA,
w: Konstytucja USA 1787–1987. Historia i współczesność, red. H. Gulczyńska, Warszawa 1987,
s. 323 n.
45
 Co kilka lat Sąd Najwyższy USA zmuszony był podejmować tę kwestię. Po sprawie Lemon
v. Kurtzman (1971 r.) Sąd określił wymagania, jakie muszą spełniać rządy stanowe, jeśli chcą w jakikolwiek sposób subsydiować szkolnictwo wyznaniowe: postępowanie rządowe musi posiadać
uprawniony cel świecki; skutkiem działania nie może być poparcie lub szkodzenie religii; działanie
nie powinno wiązać rządu z religią. Zob. G.Y. Kao, J.E. Copulsky, The Pledge of Allegiance and
the Meanings and Limits of Civil Religion, „Journal of the American Academy of Religion” 2007
(March) t. 75 nr 1, s. 126.
46
Zob. R.M. Małajny, Konstytucjonalizacja, zasady rozdziału Kościoła od państwa…, s. 324 n.
47
Zob. T. Fessenden, The Nineteenth-Century Bible Wars and the Separation of Church and
State, „Church History” 74(2005), s. 784. D.L. Jeffrey (Civic Religion and the First Amendment,
w: One Nation Under God? Religion and American Culture, red. M. Garber, R.L. Walkowitz, New
York 1999, s. 21 n.) zwraca uwagę na niezwykłość powoływania się zwolenników „więcej religii
w życiu publicznym” na establishment clause, nie zaś – jak bywało tradycyjnie – na argument z free
exercise.
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Bóg, składanej na Biblię przy obejmowaniu funkcji publicznych i składaniu
zeznań sądowych. Wywołująca dyskusję civil religion opiera się na założeniu,
iż świeckość państwa nie oznacza jego sterylnej neutralności. Ciągle przeważa
pogląd, iż demokracja amerykańska – zgodnie z intencjami jej Ojców – odnosi
się do chrześcijaństwa jak do „zasobnika” fundamentalnych wartości, na których opiera się ład społeczny48. Konstytucyjny „rozdział” dotyczy instytucji, nie
oznacza tedy „tamy” dla wzajemnego przenikania się religii i społeczeństwa49.
Obywatele mają prawo nie tylko do swobodnego praktykowania religii w sferze
prywatnej, ale także do przywoływania jej w zakresie spraw publicznych i kierowania się sumieniem religijnym na tym forum50. Wykształcony w Europie (jako
dziedzictwo Rewolucji Francuskiej) laicyzm, zdaniem wielu myślicieli, zagraża
podstawom demokratycznego społeczeństwa, prowadzi bowiem do (podporządkowanego indywidualnym preferencjom jednostki) relatywizmu i nihilizmu moralnego oraz zastąpienia rządów prawa dyktatem silniejszego51.
Philip Hamburger uważa, iż współczesna, sekularystyczna interpretacja konstytucyjnej zasady separacji jest w radykalnej opozycji do idei, które przyświecały poprzednim pokoleniom. Gdy Thomas Jefferson w 1802 r. odpowiedział
– powołując się na wall of separation czyli I Poprawkę – negatywnie na skargi baptystów w Danbury na dominację innych protestantów, prawdopodobnie
zignorował ich prawdziwe dążenia. Pragnęli oni, by ich religijne poglądy miały odzwierciedlenie w rządzeniu krajem. Zdaniem historyka, separacja pojęta
M. Novak (Prawda o wolności religijnej, s. 7 n.) uważa, iż terminy „rozdział” czy „separacja” nie są w odniesieniu do relacji religii i państwa w USA adekwatne. Ponieważ obie instytucje
(Kościół i państwo) świadczą sobie w przestrzeni publicznej uznanie i szacunek, a dostojnicy państwowi oficjalnie biorą udział w uroczystościach religijnych oraz w swej publicznej służbie odwołują się do Boga, lepiej mówić o „współgraniu” obydwu.
49
 C.T. McIntire (The Shift from Church…, s. 155 n.) zwraca uwagę, iż schematyczna terminologia, „opisująca” relacje państwo–Kościół jest bipolarna. Zafałszowuje ona i spłyca rzeczywiste
odniesienia. Zestawienia: Kościół–państwo; duchowe–doczesne; duchowe–materialne; religijne–
świeckie; prywatne–publiczne; nieracjonalne–racjonalne; autorytet–wolność są dalece nieadekwatne do faktycznej sytuacji. Na terenie amerykańskim myślicielem, który nawiązał do schematu bipolarnych przeciwstawień, jest H.R. Niebuhr (Christ and Culture, New York 1951). Autor stosuje
ów schemat w relacjach Chrystusa do kultury, prezentując pięć opcji: Chrystus przeciw kulturze;
Chrystus „kulturowy”; Chrystus ponad kulturą; Chrystus i kultura „w paradoksie”; Chrystus jako
transformator kultury. Autor zdaje się zakładać, iż kultura jest czymś innym niż Chrystus (Kościół).
50
 Por. M. Novak, Prawda o wolności religijnej, s. 7.
51
M. Novak (Prawda o wolności religijnej, s. 7–9), nawiązując do Benedykta XVI, twierdzi,
iż laicyzm, „wynaleziony” jako remedium na wojny religijne, współcześnie promuje agnostycyzm
jako postawę rzekomo najbardziej odpowiednią dla pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego. W praktyce jednak obala jedną z fundamentalnych zasad demokracji, gdy (jak w przypadku
legalnej aborcji) przyznaje silniejszemu (kobiecie) prawo do unicestwienia słabszego (dziecko w jej
łonie); stawia siłę ponad prawem. Laicyzm, w imię „wolności” jednostki systematycznie wykorzenia prawo naturalne, rozsądek moralny i religię, promując relatywizm, a w konsekwencji nihilizm
moralny.
48
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jako zasada interpretacji Konstytucji była Amerykanom obca aż do czasu, gdy
w połowie XIX w. protestanci użyli jej jako środka do powstrzymania wpływu
katolików na życie publiczne. Konsekwencją takiego „użycia” I Poprawki był
– znajdujący szerokie oparcie w zlaicyzowanych kręgach – atak na chrześcijaństwo w ogóle oraz dążenie do całkowitej separacji religii od życia publicznego52.
Niepowodzenie tych dążeń sprawiło, iż w wykładni prawa powrócono do pierwotnego znaczenia metafory Jeffersona – wall of separation. Z poglądem tym
polemizuje Tracy Fessenden, wskazując, iż w XIX-wiecznym sporze z protestantami katolikom nie chodziło bynajmniej o udział ich wyznania w „zawłaszczaniu” przestrzeni życia publicznego, ale o taką realizację zasady separacji,
która respektowałaby równość wszystkich wyznań wobec prawa53.
Prawna separacja instytucji państwowych od organizacji wyznaniowych
(Kościołów) nie oznacza więc, iżby na styku religia–państwo panowała idealna
harmonia. Świadkiem gwałtownych polemik o zakres i znaczenie zasady separacji religii od państwa (którego postacią jest konfliktogenna interpretacja civil
religion) jest – o dziwo – 2. połowa XX w. i początek wieku XXI. Spór ten pośrednio dowodzi, że w społeczeństwie amerykańskim „kwestia religijna” uważana jest – mimo narastającego indyferentyzmu religijnego – za sprawę bardzo
ważną.

III. Problemy z civil religion

Praktycznie od swych początków demokracja amerykańska ustami swych
liderów związana jest z Bogiem. Dzieje „religijnych” wypowiedzi polityków
państwa oddzielonego od religii zaczął przemówieniem inauguracyjnym George
Washington54. Od tej pory akcenty religijne pojawiają się w wystąpieniach
prezydentów nieprzerwanie. Sam termin civil religion wylansował w 1967 r.
socjolog Robert Bellah55. Określenie to obejmuje – przez prawie 200 lat uzna52
Dążenia te miały zakamuflowany charakter antykatolicki, zaś ich szczytem była decyzja
Sądu Najwyższego w sprawie Everson v. Board of Education (1947 r.). Autor jest zdania, iż zasadę
separacji – ponieważ nigdy faktycznie nie była w Ameryce respektowana – należy uznać za przebrzmiałą. Zob. P. Hamburger, Separation of Church and State, s. 462 n.
53
Zob. T. Fessenden, The Nineteeth-century Bible Wars…, s. 810 n.
54
 Prezydent, odwołując się do Boga, określił Go jako „Almighty Being who rules over the
universe”. Przemówienie wygłosił 30 kwietnia 1789 r. Zob. www.americanpresidency.org
55
Zob. R. Bellah, Civil Religion in America, „Daedalus” 96(1967 [Winter]), s. 1–21; tenże, The
Broken Covenant. American Civil Religion in Time of Trial, New York 1975. Socjolog (nawiązując
przede wszystkim do idei J.J. Rousseau – traktat o umowie społecznej) zdefiniował ten fenomen
jako zespół przekonań, symboli i rytuałów, przez które społeczeństwo interpretuje swe historyczne
doświadczenie w świetle rzeczywistości transcendentnej. Zjawisko to analizują też (przede wszystkim w perspektywie symbolicznej) także inni historycy. Zob. Modern American Protestantism and
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wane za niekwestionowany – element dziedzictwa kulturowego i tożsamości
„narodu” amerykańskiego, zwroty i symbole o konotacji religijnej. Oprócz
quasi-religijnych wypowiedzi polityków (zwyczajowe zakończenie przemówienia słowami „God bless America” czy fraza wypowiadana na początku sesji Sądu Najwyższego przez przewodniczącego: „God save the United States
and this Honorable Court”), chodzi przede wszystkim o „In God We Trust”
oraz „One Nation Under God”56. Civil religion używa tropów biblijnych (naród
wybrany, przymierze, ziemia obiecana, exodus, śmierć ofiarna, odrodzenie)
w interpretacji historii narodowej, instytucji państwowych, aktualnych wydarzeń i ostatecznych przeznaczeń narodu amerykańskiego. Ameryka, ujmowana
jako „nowy Izrael”, jest w niej postrzegana w perspektywie społeczności pozostającej w doskonałej harmonii z wolą Bożą (na ile człowiek może ją poznać
i wypełnić). W rezultacie naród ten może być „światłem dla narodów”57. Robert Bellah podkreśla, że w rozstrzygających momentach dziejowych i obywatelskich rytuałach występuje nie tylko poczucie patriotyzmu i narodowej
solidarności. Przenika je teologiczne przekonanie, że naród i państwo nie są
same w sobie absolutem, ale podlegają władzy boskiej. Komentując orędzie
inauguracyjne Johna F. Kennedy’ego stwierdza, że w amerykańskiej teorii politycznej suwerenem jest naród, ale implicite ostateczną władzę przypisuje się
Bogu58. Można więc zdefiniować civil religion jako symboliczny system, który
spaja członków wspólnoty politycznej poprzez podzielane przez jej członków
narracje historyczne, mity, rytuały i jakieś pojęcie transcendencji. Postrzegana
funkcjonalnie religia ta dostarcza legitymacji porządkowi społecznemu, integrując obywateli, mobilizując ich do działania na rzecz wspólnego dobra,
wzmacniając instytucje polityczne i autorytet władzy. Civil religion nie jest
jednak religią państwa ani „religią publiczną”. Operuje ona bowiem niezależnie od konkretnych wspólnot religijnych (wyznaniowych) i ich instytucji59.
Richard J. Neuhaus rozróżnia dwa rodzaje-poziomy identyfikacji religijnej
Amerykanów. Pierwszy funkcjonuje na poziomie ogólnonarodowym w postaci civil religion, drugi – głęboko osobisty i wspólnotowy (lokalny) – na
poziomie „wybranego kościoła”. Afiliacja religijna jest więc w USA raczej

Its World. Civil Religion, Church and State, red. M.E. Marty, New York 1992; G. Parsons, Perspectives on Civil Religion, Burlington VT 2002; R.V. Pierard, R.D. Linder, Civil Religion and the
Presidency, Grand Rapids [MI] 1988.
56
Zob. G.Y. Kao, J.E. Copulsky, The Pledge of Allegiance…, s. 142. Wśród przejawów tej
religii autorzy wymieniają także pieśni patriotyczne i celebrację narodowych świąt, np. Bożego
Narodzenia i Święta Dziękczynienia (Thanksgiving Day).
57
Zob. R. Bellah, Civil Religion in America, w: Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World, Berkeley [CA] 1991, s. 168 n.
58
Zob. tamże, s. 171.
59
Zob. G.Y. Kao, J.E. Copulsky, The Pledge of Allegiance… s. 125.
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„wybierana” niż przypisana; dotyczy to także Kościołów o wyraźnej eklezjologii, czyli katolicyzmu i prawosławia60.
Jednym z „punktów zapalnych” w sporze o akcenty religijne w życiu publicznym jest tekst przysięgi czyli Pledge of Allegiance. Recytują go miliony
uczniów i nauczycieli podczas dorocznych promocji i w innych uroczystych
chwilach; przysięga kończy nadanie obywatelstwa imigrantom; senat rozpoczyna swe sesje jej wspólnym odmówieniem; przysięga towarzyszy oficjalnym
zebraniom rad miejskich i wielu organizacji społecznych. Kilkakrotnie modyfikowana od jej wprowadzenia w 1892 r., w 1942 r. została prawnie ustalona przez
kongres (22 VI 1942)61. W 1954 r. z inicjatywy Knights of Columbus kongres
dodał do tekstu przysięgi frazę „under God”; została ona zaskarżona – jako naruszenie treści I Poprawki – w roku 2002. Jednak obie izby Kongresu USA i opinia
społeczna stanęły w obronie wzmianki o Bogu62. Począwszy od lat 70. XX w.
obowiązek przysięgi, zwłaszcza zaś wyrażenie „pod Bogiem” był przedmiotem
skarg sądowych i kontrowersji społecznych63.
Częstokroć interpretacja sądowa (oceniając takie rozumienie pozytywnie
lub negatywnie) traktowała przysięgę jako proklamację religijną. Z jednej więc
strony treść narodowej przysięgi wyjaśniano jako przyczynę religijnej dyskryminacji lub wręcz „początek teokracji”, z drugiej twierdzono, że nadaje ona
zaangażowaniu patriotycznemu „poczucie transcendencji”64. Można też wyjaśniać przysięgę jako typowy rytuał świecki. Taką strategię przyjmowała w czasie
prezydentury Georga W. Busha administracja federalna, przypisując jej słowom
sens deskryptywny: jest faktem, że naród został założony przez indywidua, które
wierzyły w Boga. Świecka interpretacja nie daje jednak odpowiedzi, czy tekst
Zob. R.J. Neuhaus, Secularizations, s. 24–25.
 Tekst brzmi następująco: „I pledge allegiance to the Flag of the United States of America and
to the Republic for which it stands, one Nation indivisible, with liberty and justice for all”.
62
Zob. G.Y. Kao, J.E. Copulsky, The Pledge of Allegiance…, s. 121–123. Na uchwalenie poprawki w 1954 r. miało wpływ płomienne kazanie prezbiteriańskiego kaznodziei Georga Macpherson Doherty, którego słuchał prezydent Eisenhower z małżonką. Zaskarżenie rozpatrywał (sprawa
Newdow v. U.S. Congress, 313 F.3d 500 (CA 9 2002) Sąd Najwyższy Kalifornii. W 2004 r. (Elk
Grove v. Newdow) Sąd Najwyższy uchylił się od jednoznacznej decyzji co do treści zaskarżonej
przysięgi. Badania robione przez Associated Press stwierdziły, że aż 87% Amerykanów pragnie
zachowania frazy „under God”. W 2005 Sąd Najwyższy orzekł (sprawa dotyczyła stanu Wirginia),
że słowa „under God” nie naruszają Establishment Clause, ponieważ nie zmieniają sensu przysięgi
jako aktu patriotycznego.
63
 Istotę sporu o tekst przysięgi stanowi fakt, że jest ona – w odróżnieniu od innych form
civil religion, które można zignorować – obowiązkowa. Od wypowiadających słowa The Pledge
wymaga się osobistej afirmacji jej treści. Zob. W.F. Sullivan, Neutralizing Religion; Or, What is the
Opposite of ‘Faith-Based?’, „History of Religions” 41/4(2002), s. 376.
64
Zob. F.M. Geddicks, The Establishment Clause Gag Reflex, „Brigham Young University
Law Review” (2004) nr 3, s. 995–1004; G.Y. Kao, J.E. Copulsky, The Pledge of Allegiance…,
s. 128. Ci ostatni sądzą, że wszyscy interpretatorzy przysięgi przypisują jej znaczenie teologiczne
i polityczne.
60
61
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zakłada istnienie Boga i zależność Ameryki od Niego. Wydaje się, że odpowiedź
musi być twierdząca. Podpisując znowelizowaną przysięgę w 1954 r., prezydent
Eisenhower stwierdził, że miliony dzieci, składając ją, będą codziennie wyrażać
oddanie narodu Najwyższemu65. W interpretacji Pledge of Allegiance stosuje się
czasem rozwiązanie pośrednie. Powiada ono, że przysięga jest świeckim, patriotycznym obrzędem, którego „moc” jest przez odniesienie do transcendencji
niejako „wzmacniana”. Taką wykładnię prezentował kilkakrotnie Sąd Najwyższy USA. W uzasadnieniu swego votum separatum (sprawa Lynch v. Donnelly
z 1984 r.) sędzia Brennan uznał odwołanie się do Boga za „obrzędowy deizm”.
Takiemu wyjaśnieniu przeczy wykładnia prezydenta Georga W. Busha, który
wprost stwierdzał, że przysięga nawiązuje do amerykańskiej tradycji „pokornego szukania mądrości i błogosławieństwa u Boskiej Opatrzności”66.
Traktując tekst przysięgi jako integralną część civil religion, czyli partycypację różnych grup obywateli w „świętej legitymizacji” porządku społecznego,
można wyróżnić – odzwierciedlające się w aktualnej dyskusji – cztery zasadnicze podejścia. Pierwszym z nich jest pragnienie konserwacji i zachowania spuścizny kulturowej społeczeństwa amerykańskiego, a przez to zapewnienie narodowej tożsamości i stabilności głównych instytucji państwa. Orientacja ta jasno
określa tożsamość Amerykanów jako chrześcijańską (lub judeo-chrześcijańską).
Uzasadniając taki pogląd Samuel Huntington przyznaje, że wyznawcy ateizmu
i religii pozachrześcijańskich mogą czuć się zmarginalizowani. Jednakowoż,
gdy społeczeństwo jasno określa pryncypia i źródła porządku politycznego, outsiderzy wiedzą, w jaki sposób stać się jego pełnoprawnymi członkami. Gdyby
całą civil religion z życia publicznego usunąć, nastąpi moralna i polityczna dezintegracja, której skutki trudno przewidzieć67. Jak wykazują badania, to niezgodne z political correctness stanowisko cieszy się we współczesnej Ameryce
dużym poparciem68. Warto zauważyć, że tendencje do amerykanizacji „innych”
(patrząc ex post skuteczne) występowały w całych dziejach Stanów Zjednoczonych69.

Zob. G.Y. Kao, J.E. Copulsky, The Pledge of Allegiance…, s. 129–130.
Zob. tamże, s. 130. Cytat pochodzi z listu prezydenta z 13 listopada 2002 r. do lidera amerykańskich buddystów Mitsuo Murashige. Zob. tamże, s. 131 n.
67
Zob. S. Huntington, Who are We? Challenges to American National Identity, New York
2004, s. 81 n.
68
 R. Wuthnow (America and the Challenges of Religious Diveristy, Princeton [NJ] 2005,
s. 200 n.) w oparciu o siedmioletnie badania socjologiczne stwierdza, że 50% Amerykanów mocno
wierzy, że USA zostały założone na chrześcijańskich podstawach, 52% uważa, że siłą kraju jest
wiara w Boga, zaś 24% sądzi, że osiedlający się przybysze powinni przyjąć obyczaje typowe dla
Ameryki.
69
W XVIII w. wykluczano kwakrów, w XIX mormonów, zaś katolików i żydów aż do połowy
XX w. Zob. G.Y. Kao, J.E. Copulsky, The Pledge of Allegiance…, s. 134.
65
66

Chrześcijaństwo w kulturze amerykańskiej

71

Narastająca pluralizacja religijna społeczeństwa zrodziła ideę „rozszerzenia”
i takiego przeformułowania civil religion (w tym Pledge of Allegiance) na religie
spoza kręgu judeo-chrześcijańskiego, by inkluzywnie obejmowała wszystkich70.
W praktyce inicjatywy takie były podejmowane (wobec islamu) już w latach
90. XX w., później zaś także w odniesieniu do hinduizmu i sikhizmu. Spotykały się jednak z głosami sprzeciwu71. Nie oznacza to jednak, że z biegiem czasu nie nastąpi amerykanizacja innych religii, tak jak stało się to z judaizmem
i katolicyzmem72. Trudno jednak oczekiwać, że tak rozszerzona interpretacja,
związana z multikulturalizmem, będzie się mieścić w klasycznym pojęciu civil
religion. W dyskusji nad nią mówi się o jej funkcji kapłańskiej i profetycznej.
Angażując religijną retorykę i teologiczne symbole gwarantuje ona i potwierdza
porządek polityczny. Samuel Huntington uważa, że civil religion łączy świecką
politykę z religijnym społeczeństwem, sprawia „małżeństwo” między Bogiem
i krajem, nadaje patriotyzmowi sankcję religijną, porządkuje ewentualny konflikt lojalności (religia albo kraj)73. Akcentuje się też jej znaczenie profetyczne.
Jest bowiem wezwaniem skierowanym do obywateli, ale odwołującym się do
autorytetu i porządku wyższego niż naród, który nie jest absolutem. O ile więc
ujęcie kapłańskie podkreśla transcendencję obecną „w” narodzie, o tyle ujęcie profetyczne odsyła do „wyższego porządku”, by pokazać, czym naród być
powinien. Taki ton wybrzmiał w słynnym kazaniu dra Martina Kinga „I Have
a Dream” oraz w kontrowersyjnych kazaniach ewangelikalnych liderów po ataku z 11 września 2001 r.74 Wymiar kapłański civil religion wydaje się jednak
Orędowniczką takiej koncepcji jest M. Nussbaum („Radical Evil in Liberal Democracies”.
Public Presentation at the „Initiative on Religion, Politics, and Peace: The New Religious Pluralism
and Democracy”. Georgetown University, http://berkleycenter.georgetown.edu/8986.html 2005,
s. 16 n. [18.12.2006].
71
 Po raz pierwszy w dziejach imam odmówił inwokację w Izbie Reprezentantów w roku 1991,
zaś w Senacie w roku 1992. W armii mianowano islamskich kapelanów w 1993 r., trzy lata później
w Navy, zaś w Air Force w roku 2000. Islamskie symbole pojawiły się w Białym Domu w 1997 r.
(obok narodowej choinki i menory), zaś Pentagon serwował posiłek dla muzułmanów w czasie Ramadanu w 1998 r. W trzy dni po ataku na World Trade Center (11 IX 2001) podczas National Day of
Prayer and Rememberance Service prepozyt katedry w Waszyngtonie wzywał w modlitwie „Boga
Abrahama i Mahometa oraz Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Kazanie miał dr Billy Graham,
jedno z czytań rabin, zaś imam przeczytał wyjątek z Koranu i skierował do Boga modlitwę za Amerykę. 7 listopada 2006 r. pierwszy w dziejach muzułmanin – członek Kongresu składał przysięgę
na księgę Koranu. Inkluzywne podejście do civil religion spotkało się z licznymi aktami sprzeciwu,
zwłaszcza ze strony chrześcijan ewangelikalnych. Zob. G.Y.Kao, J.E. Copulsky, The Pledge of Allegiance…, s. 134–136.
72
Zob. J.B. Elshtain, Faith of Our Fathers and Mothers: Religious Belief and American Democracy, w: Religion in American Public Life: Living with Our Deepest Differences, red. Al-Hibri
Azizah, Y.J.B. Elshtain, Ch.C. Haynes, M.M. Marty, New York 2001, s. 51.
73
Zob. S. Huntington, Who are We?, s. 103.
74
 Pat Robertson i Jerry Falwell interpretowali atak terrorystyczny jako karę Bożą dla „bezbożnej” Ameryki, która wyrzuca Boga z życia publicznego, legalizuje aborcję, promuje „alternatywne
70
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dominować; wzmacnia bowiem propaństwowe nastroje i postawy i sugeruje –
przynajmniej implicite – że Bóg „jest po stronie” Ameryki75. Trzeba zaznaczyć,
że wskazane wyżej „zastosowanie” publicznej religii nie jest w stanie zadowolić
wszystkich. Przysięga odwołująca się do Boga budzi zastrzeżenia nie tylko ze
strony zdeklarowanych ateistów; jest kontrowersyjna także dla wyznawców religii niechrześcijańskich76. Co więcej, dystansuje się wobec niej wielu gorliwych
chrześcijan, którzy – żyjąc w konkretnych wspólnotach wiary – nie podzielają
założycielskiego mitu Ameryki jako „nowego Izraela”77.
Ocena fenomenu religijności Amerykanów prowadziła socjologów do sformułowania hipotezy, iż The American Way of Life stała się poniekąd jedyną
i powszechną „religią” wieloreligijnego społeczeństwa78. Przekonywano, iż
„religia obywatelska” lub civil religion przyjęły postać dominującej mentalności, w znacznej mierze niwelując różnice między denominacjami chrześcijaństwa79. Wyznania, konkurując ze sobą, uznają zarazem wspólne dziedzictwo
chrześcijańskie. W latach 60. XX w. podnoszono też kwestię unikalności sytuacji religijnej w USA, która oparta jest na koncepcji denominacji80. Denominacja
jest zrzeszeniem wyznawców, które powstaje z ich wyboru, ale jednocześnie
„wchłania” i przyjmuje zastaną strukturę kościelną. A więc, gdy ktoś mówi, że
jest „baptized Methodist”, ma na myśli tożsamość instytucjonalną, nie zaś – jak
w przypadku katolików czy prawosławnych – koherentną eklezjologię81.
style życia”. Wypowiedzi te wskazują na profetyczną formę z zawartością tradycyjnej moralności
biblijnej. Zob. B. Lincoln, Holy Terrors. Thinking About Religions After September 11, Chicago
2002, s. 104 n.
75
Zob. G.Y. Kao, J.E. Copulsky, The Pledge of Allegiance…, s. 139 n.
76
 Przysięgi i salutowania fladze odmawiają m.in. świadkowie Jehowy, mennonici, członkowie
Church of God, którzy bywają z tego powodu represjonowani. Zob. T.J. Gunn, Religious Freedom
and Laicite. A Comparison of the United States and France, „Brigham Young University Law Review” 2004 nr 2, s. 589, http://lawreview.byu.edu/archives/2004_2.htm
77
Wielu liderów denominacji chrześcijańskich zwraca uwagę, że jeśli przysięgę traktuje się
serio (a taki jest jej sens), musi pojawić się pytanie, o jakiego Boga (jakiej religii) chodzi. Gdy zaś
przysięgę składają osoby religijnie indyferentne, można mówić o nadużywaniu Bożego imienia.
Zob. G.Y. Kao, J.E. Copulsky, The Pledge of Allegiance…, s. 141 n.
78
Zob. W. Herberg, Protestant-Catholic-Jew, New York 1960, s. 263.
79
Zob. R.N. Bellah, Civil Religion in America, s. 1–21. Autor twierdzi, iż religia obywatelska
ma swą własną treść, swych proroków i męczenników, rytuały i symbole, dostarczając wartości oraz
ideałów, na których można budować wspólnotę.
80
Zawarowana w Konstytucji równość grup religijnych w relacji do władzy świeckiej i stały
wysiłek dystansowania się rządzących od jakiejkolwiek religijnej „ortodoksji” (czyli oparcia się na
którymś z wyznań) wytworzyły unikalną – na tle doświadczeń europejskich – sytuację w Ameryce. Wspólne dziedzictwo (ukryte pod różnością wyznań) tworzy podstawę porządku instytucjonalnego społeczeństwa, ale jednocześnie pozwala oceniać, reformować i krytykować państwo. Zob.
D.J. O’Brien, The Renewal of American Catholicism, New York 1972 s. 77 n. Autor przywołuje
poglądy Sidney Mead.
81
Zob. R.J. Neuhaus, Secularizations, s. 25.
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Gwałtowne zmiany kulturowe, które dokonywały się w USA w latach 60.
i 70. XX w., nie pozostały bez wpływu na społeczne postrzeganie civil religion.
Coraz częściej dochodziła do głosu – formułowana z pozycji ateistycznych –
publiczna krytyka „religijnych” wypowiedzi władz publicznych. Pojawiały się
postulaty „oczyszczenia” przestrzeni publicznej z symboli i zwrotów, sugerujących jakikolwiek związek państwa z religią. Postulat radykalnej separacji (tzw.
the naked public square lub naked forum) państwa i religii uzasadniano też przybierającym na sile pluralizmem religijnym82. Przejawem dążeń do sekularyzacji
przestrzeni publicznej (ich adwokatami stały się przede wszystkim uniwersytety) były w USA decyzje Sądu Najwyższego: pierwsza o usunięciu wszelkiej
aktywności religijnej ze szkół publicznych (1957) i druga o dopuszczalności
aborcji (1973). Istotnym czynnikiem w dyskusji o związkach religii z życiem
publicznym Ameryki byli intelektualiści o korzeniach żydowskich. O ile po
II wojnie światowej dominowały wśród nich trendy laicyzujące, o tyle później
wielu amerykańskich Żydów postulowało konserwatywny sojusz judaizmu
z tradycją chrześcijańską83. Lata 80. XX w. przyniosły – trwającą praktycznie
do dziś – kontrofensywę orientacji konserwatywnej, ostrzegającej przed aksjologicznym nihilizmem państwa radykalnie odciętego od wartości religijnych84.
Już w latach 70. liderzy radykalnych wyznań chrześcijańskich podjęli publiczną
polemikę z „bezbożnym świeckim humanizmem”, który pod pozorem obrony
demokracji promuje demoralizację85. Prowadzona otwarcie debata publiczna,
Autorem, który zaalarmował opinię publiczną zjawiskiem ofensywy sekularyzmu, był
R.J. Neuhaus, The Naked Public Square. Religion and Democracy in America, Grand Rapids [MI]
1984. Jego wnioski okazały się jednak przedwczesne.
83
 Przeciwnikami odradzaniu się religii w sferze publicznej byli m.in. Abe Foxman (szef Ligi
przeciw Zniesławieniu), Leo Pfeffer z Amerykańskiego Kongresu Żydowskiego czy Michael Lerner
(magazyn „Tikkun”). Zwolennikami publicznej obecności chrześcijaństwa byli m.in. czasopismo
„Public Interest” z redaktorem Irvingiem Kristolem, rabin David Lapin i ruch „Toward Tradition”
oraz pisarze Michael Medved, Don Feder, Dennis Prager, David Klinghoffer. Natomiast zdecydowanym sojusznikiem ofensywy chrześcijańskich neokonserwatystów jest rabin David Novak i sygnatariusze Dabru Emet z 2000 r. Zob. R.J. Neuhaus, Dechrystianizacja Ameryki, w: Richard John
Neuhaus. Prorok z Nowego Jorku. Wybór publicystyki i wywiadów, red. G. Górny, R. Jankowski,
Warszawa 2010, s. 381 n.
84
Zob. R.J. Neuhaus, Niezłomna wiara Ameryki, w: Richard John Neuhaus. Prorok z Nowego
Jorku, s. 151. Jak podają D. Domke, K. Coe (The God Strategy: The Rise of Religious Politics in
America, „Journal of Ecumenical Studies” 2007 nr 42(1) [Winter], s. 54 n.), poczynając od prezydentury R. Reagana w Ameryce stało się modne zaangażowanie polityczne liderów i organizacji
religijnych, np. skupiającej ponad 30 milionów chrześcijan National Association of Evangelicals
czy Konferencji Episkopatu USA. Autorzy twierdzą, że liczba i ton religijnych wypowiedzi samych
tylko prezydentów (R. Reagan, B. Clinton, G.W. Bush) nie mają precedensu w całej historii USA.
85
Zob. S. Blumenthal, The Religious Right and Republicans, w: Piety and Politics. Evangelicals and Fundamentalists Confront the World, red. R.J. Neuhaus, M. Cromartie, Washington DC
1987, s. 271–286; M. Lienesch, Redeeming America. Piety and Politics in the New Christian Right,
Chapel Hill [NC] 1993, s. 139 n.; H. Duncan, Secular Humanism. The Most Dangerous Religion
82
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w której używa się argumentów i pojęć religijnych (teologicznych) nasila się
w okresie kampanii wyborczej, inauguracji prezydentury i momentach zwrotnych dla życia kraju86. David Domke i Kevin Coe wyróżniają dwa zasadnicze
typy „wypowiedzi religijnych”: God-talk (gdy mówiący odnosi się wprost do
Boga: Chrystus, Stwórca, Najwyższy, Opatrzność) oraz faith-talk (chodzi o subtelniejsze, „miękkie” terminy, np. modlitwa, Pismo, niebiosa, wiara, misja, krucjata, nadzieja)87. Autorzy, analizując przemówienia prezydentów w latach 1933–
2006 (F.D. Roosevelt, H. Truman, D.D. Eisenhower, J.F. Kennedy, L. Johnson,
R. Nixon, G. Ford, J. Carter, R. Reagan, G.H.W. Bush, W. Clinton, G.W. Bush),
zauważają, że nasilenie akcentów religijnych miało miejsce w okresie wojny
i kampanii wyborczych. Republikanie „przewyższają” demokratów w tym zakresie o 29%. Jednak bezprecedensowy jest przyrost prezydenckiego God-talk
i faith-talk w latach 1981–2006. W odniesieniu do wcześniejszych 50 lat wynosi
on aż 116%88. Zdaniem badaczy, we współczesnej Ameryce kandydaci na prezydenta z obawy, by nie zostali uznani za „apostatów”, przemawiają „językiem
wiary”. Jest to niekwestionowany sukces religijnych konserwatystów, którzy
osiągnęli istotny cel: przywrócić Boga i religijną wiarę amerykańskiemu życiu
publicznemu i dyskusji politycznej89.
Radykalizm wypowiedzi o publicznym znaczeniu religii zauważa się także
w społeczności katolickiej. W łonie Kościoła katolickiego w Ameryce pojawił
się – zauważalny już w latach 50. – wyraźny podział (zwłaszcza wśród publicystów i intelektualistów) na liberałów i konserwatystów. Polaryzacja stanowisk
narastała wraz z kolejnymi falami dyskusji wokół Soboru, później zaś miała
przybrać postać bliską schizmy90. Podobny kryzys (choć z innych niż dla katolicyzmu powodów) dotknął – w latach 60. ujawniły się jego symptomy – Kościoły
i wspólnoty niekatolickie91. Wcześniej dążyły one do „ukościelnienia” wszystkich mieszkańców kraju, a zarazem – w opozycji do przybierającego na sile
in America, Lubbock [TX] 1979, s. 15. Ten ostatni określa świecki humanizm jako „anty-boży”,
„Antychryst”, „antyamerykański”.
86
Zob. C. Brooks, J. Manza, A Great Divide? Religion and Political Cleavage in US National
Elections, 1972–2000, „Sociological Quaterly” 45(Summer, 2004), s. 421–450.
87
Zob. D. Domke, K. Coe, The God Strategy, s. 56. Drugi rodzaj niekoniecznie budzi u każdego odbiorcy skojarzenia religijne, niemniej słownictwo wzięte z języka religijnego „trafia” do ludzi,
którzy są religijnie rozbudzeni. Badania z 2005 r. wykazują, że 66% Amerykanów sądzi, iż politycy
dyskutują o sprawach wiary i modlitwy „we właściwej mierze” lub „za mało”. Zob. Public Divided
on Origins of Life, http//people-pressorg/reports [20.06.2006].
88
Zob. D. Domke, K. Coe, The God Strategy, s. 59–74.
89
Zob. tamże, s. 75.
90
 Podział stał się ewidentny także na poziomie periodyków i wydających je środowisk. W latach 60. National Review, Triumph, Commonweal stały się agendą konserwatystów ostrzegających
przed demontującymi Kościół reformami. Zob. D.J. O’Brien, The Renewal of American Catholicism, s. 153 n.
91
Zob. R.R. Palmer, A History of the Modern World, New York 1960, s. 603 n.
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sekularyzmu – do „przemiany” całego społeczeństwa w „lud Boży”. Narastający
rozpad na sekty interpretowano jako zanik Kościołów na rzecz „chrześcijańskiego narodu”92.
Specyfikę amerykańskich odniesień religii i państwa bardzo silnie podkreślano w dyskusji lat 90. XX w. Wielu obserwatorów sceny politycznej i życia
publicznego w USA konstatowało nie tylko – po okresie dominacji prądów laickich – społeczny nawrót do religii i kościelnych praktyk religijnych, ale także
wyraźną obecność civil religion93. Okres ten zaznaczył się także przez ekumeniczną (prowadzoną przez koalicję wyznań protestanckich i katolików) kampanię w obronie świętości życia.
Dyskusja nad relacjami religia–państwo w społeczeństwie amerykańskim
ciągle powraca. Jedną z głośnych inicjatyw jest Radical Orthodoxy Movement,
która usiłuje formułować (z pozycji katolickich) tzw. teologię polityczną. Suponuje ona swego rodzaju eklezjologię polityczną, podkreślając społeczno-polityczną misję Kościoła. Wspólną podstawę, jaką zwolennicy tego rodzaju teologii zaangażowanej (i chrześcijaństwa aktywnie kształtującego współczesne
społeczeństwo demokratyczne) uznają, da się sprowadzić do czterech twierdzeń:
1) opozycja między objawieniem a rozumem (racjonalnością) jest fałszywa,
a równocześnie sprzeczna z chrześcijańską tradycją; 2) świeckie społeczeństwo
współczesne jest teologiczną herezją; 3) bez wiary w Boga ludzkość zmierza do
nihilizmu; 4) wartości współczesnego społeczeństwa pozbawione wiary w Boga
są zagrożone94. Wśród koryfeuszy ruchu pierwszoplanową rolę odgrywa John
Milbank95. Usiłuje on przezwyciężyć marginalizację teologii w świecie intelektualistów, konstatując, iż Zachód odrzucił „wielką narrację chrześcijaństwa”
i przeszedł na pozycje sekularyzmu jako teorii społecznej „prywatyzującej”
chrześcijaństwo i zabraniającej mu udziału w dyskursie publicznym96. Między
92
W ten sposób społeczeństwo ludzi wolnych, opierających się na indywidualnym sumieniu,
ale odnoszonym do prawdy, zdolne byłoby przekraczania granic rasowych, ekonomicznych i etnicznych, i stawałoby się i stawałoby się „narodem – amerykańskim Kościołem”. Zob. D.J. O’Brien,
The Renewal of American Catholicism, s. 73 n.
93
Znakiem „mody” na manifestowanie przez polityków ich przekonań religijnych były publiczne deklaracje Hillary R. Clinton i jej męża (późniejszego prezydenta) Williama Clintona. Zob.
T. Szulc, Jan Paweł II. Papież nieśmiertelny. Biografia i testament, Warszawa 2005, s. 450 n. Autor
wiąże ożywienie religijne i powrót civil religion w Ameryce z wpływem Jana Pawła II.
94
Zob. M. Doak, The Politics of Radical Orthodoxy: A Catholic Critique, „Theological Studies” 68(2007), s. 368 n.
95
 Najważniejsze jego publikacje to: Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason,
Malden 1990; Radical Orthodoxy: A New Theology, red. J. Milbank, C. Pickstock, G. Ward, New
York 1999.
96
Zob. J. Milbank, Theology and Social Theory s. 9 n. Autor wyprowadza sekularyzm z nominalizmu, odrzucającego typowe dla chrześcijaństwa myślenie analogiczne, które (w opozycji do
indywidualizmu) podkreśla partycypację, jedność pośród różnic i niewykluczające relacje między
tym, co boskie, i przyczynami celowymi. Skutkowało to odejściem rozumu od objawienia, zaś sferę
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chrześcijańskim sprzeciwem wobec usuwania „działającego” Boga z przestrzeni
publicznej a świeckim społeczeństwem działającym w oparciu o przymus istnieje, jego zdaniem, nieusuwalny konflikt. Próby dialogu między nimi są kompletnie jałowe97. Teologia chrześcijańska powinna stawać się siłą społeczną, zdolną
przeciwstawić się nihilistycznej herezji sekularyzmu. By to osiągnąć, Milbank
tworzy „model” chrześcijaństwa, którego zadaniem nie jest transformacja państwa poprzez uczestnictwo w jego strukturach, ale budowanie Kościoła jako
„miasta” pokoju i sprawiedliwości. Chodziłoby więc o jakąś „społeczność alternatywną”, która służy „odkupieniu” grup społecznych i struktur państwa98.
Koncepcja Milbanka w wielu punktach koresponduje z dokumentami Vaticanum II, jednocześnie jednak sprawia wrażenie odnowionego ujęcia Kościoła
jako societas perfecta99. W jego ujęciu religia powinna „wejść” na najgłębszy
poziom symbolicznej organizacji społeczeństwa, stając się „metanarracją” całej
kultury100. Takie ujęcie rodzi problemy w relacjach religii z państwem, wydaje
się także kwestionować zawartą w Dignitatis humanae koncepcję wolności religijnej101.
Przeprowadzone analizy dowodzą, że w społeczeństwie amerykańskim civil
religion jest – szczególnie w ostatnim 30-leciu – bardzo żywa. Wielka w tym
zasługa konserwatywnych liderów chrześcijańskich (w tym także katolickich),
świecką zaczęto rozumieć jako niezależną od Boga. Teoria społeczna, dążąc do wolności, rozwijała
się w opozycji do Boga i jego działania w świecie, zaś chrześcijaństwo zostało „odesłane” w sferę
prywatną i odcięte od wymiaru społeczno-politycznego.
97
Zdaniem J. Milbanka (tamże, s. 210 n.), jest to dialog pozorny. Od teologii oczekuje się
bowiem przyjęcia modernistycznych założeń co do teorii społecznej (nieobecność Boga), co jest
radykalnie sprzeczne z twierdzeniem, iż łaska nie jest czymś „dodanym” człowiekowi z zewnątrz,
lecz działa wewnętrznie, przemieniając ludzi i wspólnoty. Co więcej, postulaty sekularyzmu społecznego wykluczają religię jako wehikuł społecznego wyzwolenia i przemiany.
98
 Nie chodzi jednak o koncepcję Kościoła „równoległego” do państwa. Milbank (zob. Theology and Social Theory, s. 408 n.) postuluje „rozluźnienie” granic między społecznością Kościoła
a państwem.
99
M. Doak (The Politics…, s. 374) odnotowuje, iż Kościół jest przez niego identyfikowany
z Królestwem Bożym. Sobór woli określać Kościół jako „sługę” Królestwa. Milbank, jak się wydaje, nie akceptuje też uprawnionej autonomii rzeczy doczesnych (Gaudium et spes, nr 36), odrzucając
nie tylko sekularyzm (co uczynił Sobór), ale także sekularyzację, która oznacza funkcjonowanie
segmentów społeczeństwa bez bezpośredniego odniesienia do objawienia.
100
Zob. J. Milbank, Theology and Social Theory, s. 109. Zdaniem M. Doak (The Politics…,
s. 375), omawiany autor odwraca totalitarne tendencje kultury postmodernistycznej. Gdy Sobór
mówi o autonomii rzeczy doczesnych (KDK 36, 76), nie ma na myśli sekularyzacji, która pozytywnie „wyklucza” obecność transcendencji. Uznanie sekularyzacji przez Kościół rozróżnia między
pryncypiami organizacji społeczeństwa a objawieniem Bożym, które je transcenduje.
101
Deklaracja potwierdza szeroką wolność religijną, która zabezpiecza pełne i równe prawa
do uczestnictwa w życiu publicznym, bez względu na wyznanie. Milbanka idea „absorpcji” przez
Kościół funkcji państwa (i dążenie do większościowego Kościoła) zakłada chyba marginalizację
nie-chrześcijan. Zob. M. Doak, The Politics…, s. 376 n.
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którzy na powrót włączyli religię do dyskusji o kształcie życia publicznego i politycznego. Ważnym czynnikiem, który pełni funkcję „społecznego zaplecza”
dla obecności wartości chrześcijańskich w polityce, są wyznania chrześcijan
ewangelikalnych.

IV. Witalność religijna Amerykanów

Obecność religii w życiu publicznym w postaci odziedziczonej po protestantyzmie (niektórzy wolą mówić o purytanizmie i jego micie) konwencji civil
religion sprawia, iż Amerykanie są w jakimś sensie „społeczeństwem teologicznym”. Dysputa o roli religii (do niedawna tylko chrześcijaństwa i judaizmu) jako
elementu tożsamości amerykańskiej ciągle „wybucha” przy okazji wyborów
prezydenckich i do kongresu. Jest ona przedmiotem niezwykle bogatej refleksji
historycznej, politycznej i historycznej. Wielu badaczy życia społecznego usiłuje odpowiedzieć na pytanie o przyczyny tak żywotnej religijności w Ameryce102.
Paul Boyer, podejmując próbę scharakteryzowania (w perspektywie całej historii Stanów) religijności amerykańskiej, wydobywa kilkanaście zasadniczych
cech, wspólnych dla prawie wszystkich jej nurtów103. Jest to religijność witalna,
zasadniczo różniąca deklaracje Amerykanów od mieszkańców Europy Zachodniej104. Znakiem tej witalności jest wyznaniowa edukacja, poczynając od przedszkolnej aż po uniwersytecką. Większość amerykańskiej młodzieży do dziś korzysta właśnie z takiej formy kształcenia. Jest jednak faktem, że znaczna część
wyznaniowych szkół wyższych w 2. połowie XX w. uległa (w sferze przekazy Książką poświęconą tej problematyce jest m.in. Perspectives on Modern America: Making
Sense of the Twentieth Century, red. H. Sitkoff, New York 2001.
103
Zob. Two Centuries of Christianity in America: An Overview, „Church History” 70(2001),
s. 544–545. Autor, zastrzegając, że wychodzi z perspektywy protestanckiej, stwierdza, iż poważne
studium porównawcze – ze względu na mnogość denominacji oraz ich historyczne meandry chrześcijaństwa w USA – jest zadaniem niewykonalnym. Przykładem takiej eklektycznej, a jednocześnie nieudanej próby jest książka New Directions in American Religious History, red. H.S. Stout,
D.G. Hart, New York 1997.
104
 Na pytanie „Czy Bóg jest dla ciebie ważny?” twierdząco odpowiedziało 13% Francuzów,
19% Brytyjczyków i 58% Amerykanów. Badania praktyk religijnych dowodzą, iż 67% Amerykanów prowadzi życie religijne, podczas gdy w Europie zachodniej liczba ta wynosi około 30%. Zob.
M. Gogan, The Decline of Religious Beliefs in Western Europe, „International Social Science Journal” 47(1995), s. 405–418; G. Gallup Jr, J. Castelli, The People’s Religion: American Faith in the
Nineties, New York 1989, s. 14, 46. Jak podaje R.J. Neuhaus (Secularizations, s. 24), na początku
XXI w. ponad 40% Amerykanów deklarowało regularne praktyki religijne. Wyrażając swój sceptycyzm wobec tych deklaracji, autor dodaje, że przeciętny Amerykanin deklaruje udział w praktykach
religijnych, bo sądzi, że „powinien” chodzić do kościoła. W Europie natomiast uczęszczanie do
kościoła „przynależy” do „bycia” – często kontrkulturową – mniejszością.
102
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wanych treści i wzorców życia) sekularyzacji105. Nieodłączną cechą religijności
amerykańskiej jest różnorodność i bogactwo form, przejawiające się nie tylko
w zwyczajach i rytach, ale także w działaniach społecznych. Poszczególne wyznania, także w historii najnowszej, niezwykle elastycznie – odpowiadając na
znaki czasu – wykreowały znaczące inicjatywy społeczne106.
Chrześcijaństwo w Ameryce ma charakter patriotyczny; dlatego nieodłączną
częścią retoryki publicznej pozostaje – choćby implicite – idea „narodu wybranego”. Jej kwintesencją (jako fuzja pobożności i patriotyzmu) jest mormonizm107.
Chrześcijaństwo amerykańskie odznacza się także dynamizmem misjonarskim
przekonanie o szczególnym przymierzu „nowego narodu” z Bogiem powiązane
z nakazem misyjnym Chrystusa zrodziło wielki zryw misyjny. Zapał misjonarski
sprawia, że także współcześnie tysiące głosicieli Ewangelii (zwłaszcza z ruchów
pentekostalnych i ewangelikalnych) przemierza Amerykę Południową, Afrykę,
Azję i Europę. Zaangażowanie misyjne ożywia i motywuje także wspólnoty
macierzyste misjonarzy108. Amerykanie – praktycznie od początku – wyznawali „teologię zdroworozsądkową”; uważali bowiem, że zakotwiczenie w wierze
i łasce objawia się przez dobre czyny i cnotliwe życie. Dlatego zaangażowanie
na rzecz wspólnego dobra ma bezpośredni związek z religią, a funkcje publiczne
winni pełnić ludzie religijni109. Olbrzymią rolę w zakresie integracji społecznej
105
Zob. G. Marsden, The Soul of the American University: From Protestant Establishment to
Established Nonbelief, New York 1994.
106
 P. Boyer (Two Centuries of Christianity in America, s. 547) pisze m.in. o zaangażowaniu
poszczególnych wyznań w walkę z niewolnictwem, a później z drapieżnym kapitalizmem. Chrześcijaństwo podjęło krytykę kapitalizmu, wylansowało ruch antydarwinizmu, inspirowało sprzeciw
społeczny przeciw zbrojeniom czasu zimnej wojny, teologię feministyczną i ruchy fundamentalistyczne. Autor podkreśla niezwykłą zdolność chrześcijaństwa do adaptacji. Jednocześnie jest ono
otwarte na bezlitosną krytykę. Por. Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave,
Written by Himself, red. D.W. Blight, Boston 1993 [reprint], s. 105.
107
Zob. L.J. Arrington, D. Bitton, The Mormon Experience: History of the Latter-day Saints,
New York 1979. Współczesne lamenty telewizyjnych kaznodziejów, nazywających współczesny
upadek moralny i duchowy Amerykanów panowaniem Antychrysta, są odwróconą ekspresją klasycznego „mitu” o „narodzie wybranym”. Zob. P. Boyer, When Time Be No More: Prophecy Belief
in Modern American Culture, Cambridge 1992, s. 225 n.
108
Zob. P. Boyer, Two Centuries of Christianity in America, s. 548 n. Monograficzne opracowanie dziejów misji amerykańskich znajdziemy w: K.S. Latourette, A History of the Expansion
of Christianity, t. 1–7, New York 1937–1945; D.L. Robert, From Missions to Mission to Beyond
Missions: The Historiography of American Protestant Foreign Missions Since World War II, w: New
Directions in American Religious History, red. H.S. Stout, D.G. Hart, s. 362–393.
109
 P. Boyer (Two Centuries of Christianity in America, s. 549) stwierdza wręcz, że wspólnoty
chrześcijańskie promowały na osoby publicznego zaufania ludzi pobożnych, związanych z konkretnym Kościołem i „budowały” ich społeczny autorytet. Z drugiej strony oparcie, jakie politycy mieli
w swych wspólnotach parafialnych, motywowało ich działania (rozwiązania prawne) na rzecz ubogich, bezrobotnych, imigrantów. Zob. Też R.H. Abzug, Cosmos Crumbling: American Reform and
the Religious Imagination, New York 1994; P. Boyer, Urban Masses and Moral Order in America,
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przypisuje się parafiom różnych wyznań chrześcijańskich. Społeczeństwo „zasilane” ciągle nowymi falami imigrantów jest zagrożone destabilizacją; nadto
wielka mobilność Amerykanów (zmiany miejsca pracy i zamieszkania) sprawia, że istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na sposoby „wytworzenia więzi”,
na których z kolei mogłoby się oprzeć wysoko zorganizowane społeczeństwo.
Sieć parafii nie tylko „wchłania” bezradnych imigrantów, ale wytwarza stabilną
tkankę społeczną. Równocześnie przynależność do wspólnoty religijnej ułatwia
akceptację „nowych” obywateli w społeczeństwie.
W świadomości Amerykanów religia pełni istotną rolę w duchowym
i psychicznym dobrobycie. Terapeutyczny wymiar życia religijnego wpisuje się w społeczne dążenie do szczęścia; stąd wiele wyznań mniej akcentuje
prawdę o grzechu pierworodnym i potrzebie pokuty, a podkreśla uzdrawiający i szczęściorodny aspekt chrześcijaństwa. Częstokroć nie obywa się to bez
nadużyć i pomieszania sacrum z profanum110. Chrześcijaństwo amerykańskie
błyskawicznie wykorzystuje osiągnięcia techniki i psychologii. W XIX w. budowało swą potęgę (ogromne nakłady Biblii, pomocy katechetycznych, materiałów propagandowych, ulotek, gadżetów religijnych), wykorzystując słowo
drukowane; później zbudowało wysoko zorganizowane stacje radiowe i telewizyjne, korzystając z satelitów i Internetu111. Życie religijne w USA odznacza się – zwłaszcza w denominacjach protestanckich – duchem demokracji.
Objawia się to znaczną rolą, jaką odgrywają wyłonieni „samorzutnie” liderzy,
charyzmatyczni kaznodzieje, działacze społeczni, inicjatorzy nowych ruchów
religijnych i proroków odnowy moralnej112. W życiu społeczeństwa dostrzec
1820–1920, Cambridge 1978; S.J. Stein, The Shaker Experience in America: A History of the United
Society of Believers, New Haven 1992.
110
Zob. P. Boyer, Two Centuries of Christianity in America, s. 550 n. Charakterystyczne jest
połączenie chrześcijaństwa z psychologią, czego przykładem jest tzw. pozytywne myślenie. Popularni kaznodzieje charyzmatyczni zalecają „wiarę w siebie” połączoną z wiarą w Chrystusa. Zob.
The Positive Thinkers: From Mary Baker to Ronald Reagan, red. D.B. Meyer, Middletown [Conn.]
1988. A. Porterfield (Does American Religion Have a Center?, „Church History” 71(2002), s. 372–
273) dostrzega swoisty pragmatyzm religijności amerykańskiej. Pochodzi on z purytańskiego przekonania, że cnoty społeczne są warunkiem dobrobytu. W ten sposób Amerykanie potwierdzają
związek, jaki M. Weber dostrzegał między racjonalizacją życia ekonomicznego a racjonalizacją
życia religijnego.
111
 Por. P. Boyer, Two Centuries of Christianity in America, s. 552.
112
 P. Boyer (Two Centuries of Christianity in America, s. 552) wylicza postaci, które zainicjowały odrodzenie jakiejś wspólnoty religijnej bądź utworzyły (np. Ch.T. Russell – Świadkowie Jehowy) dynamiczne ruchy religijne. Czasem kończyło się to tragicznie (D. Koresh), niemniej jednak
przekonanie, iż inicjatywa oddolna może zmienić Kościół i świat, czyni chrześcijaństwo witalnym
i innowacyjnym. W tradycji katolickiej postaciami, które znacząco wpłynęły na Kościół i życie
Amerykanów byli m.in. Dorothy Day (Catholic Worker Movement) oraz jezuici Daniel i Philip Berrigan, przywódcy antywojennych ruchów (w kontekście interwencji wietnamskiej) pacyfistycznych.
„Demokratyczny” wydźwięk (w sensie obywania się bez imprimatur hierarchii) ma też kult św. Judy
i fascynacja „objawieniami” maryjnymi. Por. R.A. Orsi, Thank You St. Jude: Women’s Devotion to
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można wzajemne przenikanie się sfery sacrum i profanum; religia Amerykanów ciągle absorbuje idee, ideologie i techniki marketingowe z kultury „świeckiej”. Z drugiej strony mentalność religijna wnika niemal w każdy wymiar
życia osobistego i społecznego113. Wszystko to sprawia, że nosi ona cechy
tradycyjnej religijności ludowej. Taki wniosek potwierdza jej „materialność”,
czyli zamiłowanie (w opozycji do protestantyzmu europejskiego, dążącego do
eliminacji katolickich „zabobonów”, sakramentaliów, medalików i stworzenia
„czystego” chrześcijaństwa) do znaków, symboli, obrazów, pozwalających na
zmysłowy kontakt ze sferą świętą114. Pobożność amerykańska jest skoncentrowana na parafii, lokalnej kongregacji, jest więc „parafialna”; równocześnie
jednak przywiązuje dużą wagę do obecności chrześcijaństwa „zorganizowanego” na forum publicznym. Tradycją chrześcijaństwa jest organizowanie ponadwyznaniowych kampanii społecznych, broniących konkretnych wartości
i praw. Nie są one zwykle inicjowane przez hierarchię (zwierzchników), ale
przez lokalne wspólnoty. Zdolność do zaistnienia na forum publicznym, twórczych inicjatyw, masowych ruchów społecznych stanowi o sile (także w sensie
politycznym) chrześcijańskiej wspólnoty115.
Niezaprzeczalną cechą, jasno podkreślaną przez uczestników dyskusji o roli
religii (a właściwie różnych odmian chrześcijaństwa) w życiu Amerykanów,
jest przepaść pomiędzy religijnością społeczeństwa a zlaicyzowanymi elitami.
C.J. Sommerville wpływy ideologii sekularyzmu wiąże z głębokim kryzysem
uniwersytetów i całego życia intelektualnego. Instytucje naukowe, które niegdyś próbowały odpowiadać na najważniejsze pytania człowieka, teraz rozpadły
się na wiele – coraz bardziej się specjalizujących – dziedzin. Kompletnie brak
dyscypliny, integrującej wyniki nauk i dostarczającej spójnej wizji świata i człowieka. Celem studiów nie jest już poznawanie prawdy i przyswajanie wartości
moralnych, lecz zdobycie zawodu – jako środka do sukcesu materialnego. Uniwersytety zatraciły (także w naukach humanistycznych) swą misję cywilizacyjthe Patron Saint of Hopeless Causes, New Haven 1966; D. Wojcik, The End of the World as We
Know It. Faith, Fatalism, and Apocalypse in America, New York 1997, s. 60 n.
113
Zob. R.L. Moore, Selling God: American Religion in the Marketplace of Culture, New York
1994.
114
Zob. C. McDannell, Material Christianity: Religion and Popular Culture in America, New
Haven 1995; D. Morgan, Imaging Protestant Piety: The Icons of Warner Sallman, „Religion and
American Culture” 3(1993), s. 29–47; P.W. Williams, Houses of God: Region, Religion, and Architecture in the United States, Urbana [Ill.] 1997.
115
 Por. R. Wuthnow, The Restructuring of American Religion: Society and Faith Since World
War II, Princeton 1988; R. Reed, Politically Incorrect: The Emerging Faith Factor in American
Politics, Dallas 1994; J.D. Hunter, Culture Wars: The Struggle to Define America, New York 1991.
Najnowszym symptomem skuteczności inicjatyw społecznych jest sukces konserwatywnych kandydatów do kongresu i senatu USA, wspieranych przez tzw. Tea party. Zob. M. Rittenhause, Patriotki przy kuchennym stole, „Tygodnik Powszechny” 2010 nr 43, s. 22–23.
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ną116. Autor uważa, iż postępy ideologii sekularyzmu zatrzyma wewnętrzna logika systemu nauk ścisłych; nie dają one bowiem żadnej odpowiedzi na naprawdę
istotne pytania egzystencjalne: o sens życia, dobro i zło. Nadzieję na „wyczerpanie się” narzuconego społeczeństwu przez intelektualistów postoświeceniowego paradygmatu daje też fakt wyraźnej utraty znaczenia tzw. elit. „Ludowy”
charakter religijności Amerykanów sprawia, iż jest ona coraz bardziej odporna
na „odstępstwo” intelektualistów117. Autor stawia tezę, iż Ameryka posiada niemal „doskonale” zsekularyzowane instytucje, a jednocześnie jedno z najbardziej
religijnych społeczeństw nowoczesnego świata. O ile XIX-wieczny sekularyzm
posiłkował się siłą argumentów, usiłując (zwłaszcza na terenie filozofii i nauk
społecznych) krytykować religię, o tyle współcześnie kultura postsekularyzmu
jest zdominowana przez „modę”. „Rynek” idei już nie posługuje się racjonalnymi argumentami, ale – tworząc „kulturową demokrację” – lansuje „różnorodność” i relatywizującą dowolność. W ten sposób sekularyzm niejako „zjada własny ogon”118. Gdy chrześcijaństwo posiadało dominację intelektualną,
oczekiwano od niego koherentnej propozycji światopoglądowej, systemu, który
obejmowałby całość rzeczywistości. Jeśli staje się ono mniejszością, obowiązek
„dostarczenia” spójnego modelu życia spoczywa na apostołach sekularyzmu.
Sytuacja ta stwarza, zdaniem autora, korzystne warunki dla myśli chrześcijańskiej. Łatwiej jest bowiem pełnić funkcję krytyczną wobec systemu, niźli go
kreować119. D.J. Hollinger stosunkowo wysoką religijność Amerykanów oraz
znacznie wolniejszą niż w Europie dechrystianizację społeczeństwa uzasadnia specyfiką ustroju i dziejów kraju120. Brak Kościoła państwowego w USA
umożliwił poszczególnym wyznaniom wykreowanie takiej formy afiliacji, jaka
116
Zob. Post-secularism Marginalizes the University: A Rejoinder to Hollinger, „Church History” 71(2002), s. 848 n.
117
Zob. tamże, s. 852.
118
Zob. tamże, s. 853–854.
119
W okresie kulturowej i intelektualnej dominacji chrześcijaństwa funkcję krytyczną wobec
„systemu” pełniła m.in. myśl oświeceniowa, racjonalizm. Zob. C.J. Sommerville, Post-secularism,
s. 855 n. Autor sądzi, iż zakwestionowanie sekularyzmu jest tylko kwestią czasu. Spodziewane odrodzenie religijne może jednak obywać się poza wymiarem instytucjonalnym.
120
Zob. D.J. Hollinger, The „Secularization” Question and the United States in the Twentieth
Century, „Church History” 70(2001), s. 134. Autor wyraża zdziwienie, iż religijna „wyjątkowość”
USA nie znajduje adekwatnego odzwierciedlenia w badaniach socjologicznych i historycznych. Por.
R. Finke, R. Stark, The Churching of America, 1776–1990; Winners and Losers in Our Religious
Economy, New Brunswick [N.J.] 1992; S.M. Lipset, American Exceptionalism: The Double-Edged
Sword, New York 1996. D.J. Hollinger (The „Secularization” Question…, s. 137 n.) zauważa, że
zarówno zwolennicy tezy o wysokiej religijności Amerykanów, jak i propagatorzy tezy o szybko
postępującej sekularyzacji (zeświecczeniu) społeczeństwa mogą znaleźć – obserwując współczesną
scenę – wystarczająco dużo argumentów. Sądzi jednak, iż termin „sekularyzacja” jest nieostry i dlatego mylący. Socjolodzy jako nieudowadniane założenie przyjmują schemat zmagania między religią a Oświeceniem o kontrolę nad „wymiarem poznawczym”. Oświecenie ją wygrało, a skutkiem
tego jest postępująca eliminacja religii. Większość badaczy nad tym ubolewa, tracąc obiektywizm,
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charakteryzuje inne dobrowolne stowarzyszenia społeczności „cywilnej”. Wyznania przyjęły postać organizacji obywatelskich, pełniąc rolę pośrednią pomiędzy jednostką a narodem, pojętym jako społeczność polityczna121. Inaczej niż
w większości krajów europejskich, gdzie w XIX i XX w. chrześcijaństwo było
częścią państwa, amerykańska separacja wspólnot religijnych od państwa (na
poziomie federalnym i stanowym) prowadziła do wzrostu aktywnej, zaangażowanej formy uczestnictwa religijnego. Prawna separacja uwolniła denominacje
chrześcijańskie od patronatu państwa, jednocześnie „wyzwalając” dynamizm
religijny jednostek i wspólnot, tak że Kościoły spełniały bardzo istotne funkcje
społeczne122. „Bycie religijnym” w jednej z wielu denominacji stało się więc
a way of being American w państwie pojmowanym jako zbiorowość, której tożsamość stanowi zróżnicowanie religijne. Takie ujęcie „jedności w różnorodności” wyjaśnia, dlaczego także współcześnie nowo przybyli imigranci (np. katolicy z Meksyku i Ameryki Łacińskiej) przejawiają w nowej ojczyźnie większą
aktywność religijną niż w kraju pochodzenia123.
Dla Hollingera nie ulega jednak wątpliwości, iż zarówno przestrzeń publiczna, jak i życie zwykłych Amerykanów ulegają współcześnie dechrystianizacji. Grupą, która wykazuje najwyższy stopień dechrystianizacji, są intelektualiści124. Proces przechodzenia elit społecznych (w instytucjach naukowych,
mediach, kulturze) na pozycje achrześcijańskie lub zdecydowanie mu przeciwne
autor wiąże ze znacznym wzrostem w tej grupie liczby osób pochodzenia żydowskiego. Do II wojny światowej uniwersytety i instytucje publiczne a priori
wykluczały zatrudnianie żydów na eksponowanych stanowiskach125. Po 1945 r.
który przystoi nauce. Por. też W. Nord, Religion & American Education: Rethinking a National
Dilemma, Chapel Hill 1995, s. 377 n.
121
Zob. D.A. Hollinger, Science, Jews, and Secular Culture: Studies in Mid-Twentieth Century
American Intellectual History, Princeton [NJ] 1996, s. 35.
122
Autor zwraca uwagę na quasi-etniczny charakter życia wspólnot religijnych w USA. Religia
stwarza silne więzi (na poziomie gminy, kongregacji, parafii) podobne do plemiennych, zaspokajając w religijnie i kulturowo zróżnicowanym społeczeństwie, zapotrzebowanie na solidarne, oparte
o kulturowe symbole „jednostki socjalne” i dając silne poczucie przynależności oraz identyfikacji.
Zob. D.A. Hollinger, Why Is There So Much Christianity in the United States? A Reply to Sommerville, „Church History” 71(2002), s. 858 n.
123
Zob. D.A. Hollinger, Why Is There…, s. 859.
124
Autor uważa, iż ewidentna obecność symptomów tzw. civil religion w życiu współczesnych
Stanów Zjednoczonych nie koresponduje bynajmniej z głęboką religijnością tych, którzy ją manifestują. Teza o postępującej sekularyzacji jest więc zasadna. Zob. D.A. Holinger, The „Secularization” Question, s. 132 n.
125
Autor stwierdza, iż wcześniejsza dyskryminacja żydów – choć mówi się zwykle o „uprzedzeniach społecznych” – miała podtekst chrześcijański, być może nawet teologiczny. Podaje przykład odrzucenia w 1937 r. na Yale University kandydatury M. Cohena na dziekana wydziału prawa.
Szersze wejście profesury pochodzenia żydowskiego na uczelnie zbiegło się z narodzinami ruchów
laickich w USA. W latach 50. intelektualiści żydowscy zdominowali ruch dążący do wyraźnego
oddzielenia religii od państwa. Stworzyło to społeczne wrażenie (z którym polemizowała American
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w Stanach Zjednoczonych zniesiono antyżydowskie kulturowe bariery i uprzedzenia; w rezultacie w kluczowych instytucjach kulturalnych pojawiała się coraz
większa liczba intelektualistów, z definicji nie-chrześcijan126. Często religijność
Amerykanów ocenia się jako niezwykle płytką, bo opartą na zasadzie „czyń innym to, co chciałbyś, by oni tobie czynili”127. Wierność tej zasadzie jest jednakowoż źródłem bardzo istotnej postawy (cnoty) tolerancji, którą w imię ortodoksji
oskarża się o indyferentyzm128. Nowym, ale systematycznie narastającym fenomenem jest obecność religii spoza tradycji judeo-chrześcijańskiej. Coraz więcej
Amerykanów wyznaje islam i buddyzm; sporo zwolenników posiada New Age.
Powiększa się też grupa chrześcijan „pozakościelnych”. „Rynek” religijny ulega
więc ciągłym transformacjom, tworząc bardzo dynamiczny i wymykający się
wszelkim generalizacjom obraz129. Wydaje się jednak, iż można ciągle mówić
o jakimś głównym nurcie – mainstream – religijnym w kulturze amerykańskiej,
który stanowi szeroko pojęty protestantyzm, z mitem purytanizmu w centrum130.
Teza ta napotyka jednak na zdecydowany sprzeciw zwolenników multikulturaCivil Liberties Union), że dechrystianizacja jest dziełem żydów. Zob. D.A. Hollinger, The „Secularization” Question…, s. 139 n. Por. też D.A. Oren, Joining the Club: A History of Jews and Yale,
New Haven 1985; S. Walker, In Defense of American Liberties: A History of the ACLU, Carbondale
[Ill.] 1999.
126
Autor zwraca uwagę na fakt, iż ta nowa, w znacznej części zlaicyzowana elita jest kosmopolityczna i niezwiązana z religijno-parafialnym modelem amerykańskiego chrześcijaństwa. Zob.
D.A. Hollinger, Why Is There…, s. 861 n.
127
Socjolodzy i intelektualiści żydowscy (A. Wolfe, H. Bloom, S. Fish, D. Brooks, A. Kirsch)
lansują tezę, że Amerykanie w swej większości nie wiedzą, w co wierzą. Deklaracje religijności
(i praktyk religijnych) są iluzją. Ci sami – bardzo wpływowi – myśliciele jednocześnie uważają, że
radykalny sojusz katolików z ewangelikalnymi chrześcijanami jest groźny dla społeczeństwa i dla
mniejszości żydowskiej w USA. Zob. R.J. Neuhaus, Dechrystianizacja Ameryki, w: Richard Jonh
Neuhaus. Prorok z Nowego Jorku, s. 384 n.
128
 Chodzi o tzw. Golden Rule Christianity, którą czasem uznaje się za substytut „autentycznego” chrześcijaństwa. Trzeba zauważyć, że Amerykanie życie religijno-duchowe wiążą ze swoimi
parafiami, zaś „złota reguła”, przejawiana także w postaci civil religion, umożliwia harmonijne relacje z obywatelami innych wyznań. Zob. R.J. Neuhaus, Secularizations, s. 24.
129
Zob. P. Boyer, Two Centuries of Christianity in America, s. 555 n.
130
 Taką tezę stawia A. Porterfield, Does American Religion…, s. 369 n. Autorka sądzi, że universum podzielanych społecznie wartości (poświęcenie dla rodziny, zainteresowanie doświadczeniem religijnym, wolność, millenarystyczna eschatologia, szacunek dla Biblii, reformy społeczne,
pragnienie zbawienia) kryje w sobie „mit Purytanów”. Mit ten – mimo ostrej krytyki ze strony multikulturalistów (zwolennicy egalitarnego systemu politycznego, który wyzwoli społeczne mniejszości spod opresji) – powraca w postaci współczesnych ruchów inspirowanych przez chrześcijaństwo,
np. Christian Coalition. Liderzy tego ruchu (Pat Robertson, Ralph Reed) wprost nawiązywali do
przymierza, jakie Purytanie zawarli z Bogiem, przyrzekając, iż nowy naród będzie chrześcijański.
To przymierze sprawiło, iż Ameryka cieszyła się błogosławieństwem i rosła w potęgę. Ich zdaniem,
od lat 60. wraz z pojawieniem się lewicowców, feministek, ruchów gejowskich Ameryka, którą Bóg
kochał, odwraca się od Niego. Kryzys państwa i narodu jest więc konsekwencją odstępstwa.
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lizmu131. Twierdzą oni, iż prawdziwy obraz Ameryki musi uwzględniać niesłychaną wręcz mnogość religii, wyznań, denominacji, ruchów religijnych, które
nie poddają się żadnej generalizacji132. Oznacza to, iż wszystkie podejmowane
dotychczas wysiłki historii religii w tym kraju są jakoś skażone metodologiczną jednostronnością133. Próby stworzenia inkluzywnego obrazu amerykańskiej
mozaiki religijnej, czyli odstąpienia od tezy, iż da się wyłonić jeden główny
nurt religijności, nie są jednak pozbawione trudności134. Małe „narracje” opisują
bowiem tylko jedną z grup; możliwa jest więc tylko „mikrocentryczna” historia
religii. Odrzucenie idei „głównego nurtu” wiedzie do utraty z pola widzenia
kontaktów między grupami religijnymi135. Metoda ta odnosi się bowiem tylko
do kilku „danych” społecznych, które stanowią stabilny kontekst dla różnych
grup religijnych. Chodzi przede wszystkim o system społeczny (wolny rynek
kapitalistyczny, separacja państwa od religii, obecność civil religion). Wszystkie
wspólnoty religijne pozostają w interakcji ze społecznym i kulturalnym środoA. Porterfield (Does American Religion…, s. 371 n.) zauważa, iż na poziomie argumentacji
zarówno konserwatyści, jak i zwolennicy idei społeczeństwa wielokulturowego są do siebie podobni.
132
W USA działa współcześnie ponad 2100 różnych organizacji religijnych. Zob. J. G. Melton,
Encyclopedia of American Religions, Detroit 1996. W.V. Trollinger (Is There a Center to American
Religious History?, „Church History” 71(2002) s. 381 n.) twierdzi, iż posługiwanie się pojęciem
„centrum” w historii religijności Amerykanów nieuchronnie wiedzie do pomijania istotnych elementów ich różnorodnego doświadczenia religijnego. Przykładem zastosowania nowej metodologii
jest artykuł A. Brade (Women’s History Is American Religious History, w: Retelling U.S. Religious
History, red. T. Tweed, Berkeley 1997, s. 87–100). Autorka wychodzi z założenia, iż aktywność
religijna kobiet stanowi decydujący czynnik dziejów religijności w USA. P.W. Williams (Does American Religious History Have a Center. Reflections, „Church History” 71(2002), s. 386 n.) konstatuje
niewystarczalność dotychczasowych ujęć historii religii w USA. Do połowy XX w. dominowały
opracowania konfesyjne; później pojawiły się ujęcia syntetyczne (historia religijna Ameryki, religia
w kulturze amerykańskiej itp.). Dziś, jak twierdzi autor, żaden uczony nie może stworzyć syntezy.
Dlatego konieczna jest metoda uwzględniająca procesy i dynamizmy zachodzące w świecie religii.
Elementem tej transformacji jest kontekst kulturowy.
133
Zob. S.J. Stein, American Religious History – Decentered with Many Centers, „Church
History” 71(2002), s. 374 n. Wśród opracowań, które usiłują unikać założeń (teologicznych, chronologicznych, wyznaniowych) „wykluczających” pozostałą całość, są m.in. J. Butler, Awash in a Sea
of Faith: Christianizing the American People, Cambridge [Mass.] 1990; R.L. Moore, Religious
Outsiders and the Making of Americans, New York 1986; P. Boyer, When Time Shall Be No More:
Prophecy Belief in Modern American Culture, Cambridge [Mass.] 1992.
134
 Na nurt ten miałyby się składać trzy elementy: tradycja protestancka, katolicyzm i judaizm.
Jak twierdzi T.A. Tweed (Retelling U.S. Religious History, s. 2 n.) dotychczasowe ujęcia faworyzują religię „mężczyzn”; koncentrują się na anglosaskiej formacji protestanckiej stanów północno-wschodnich, ich wierzeniach, instytucjach i sile.
135
Zob. S.J. Stein, American Religious History…, s. 376 n. Autor uważa, iż w dziedzinie religijnej dokonują się procesy analogiczne do rynku ekonomicznego. Polegają one na symultanicznym
występowaniu procesów dywersyfikacji, globalizacji, lokalizacji i prywatyzacji. Autor zawarł te
rozważania w tekście „The Changing Economy of the Spiritual Marketplace in the United States”.
Distinguished Lecture of the Institute and Society for Advanced Study, Bloomington [Ind.] 2001.
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wiskiem USA, co nie pozostaje bez wpływu na ich kształt. Co więcej, żadna
z tych wspólnot nie istnieje w izolacji od innych; granice między nimi są labilne,
zaś wzajemne wpływy – ewidentne. Ich mnogość i różnorodność nie pozwala na zastosowanie jakiegokolwiek uniwersalnego klucza interpretacyjnego136.
C.T. McIntire uważa, iż coraz szersza wśród historiografów i socjologów religii
świadomość pluralizmu religijnego (oraz wszechobecności przejawów religii)
sprawia, iż opis religijności społeczeństwa wymaga odejścia od dawnych schematów i podziałów. Rozpoznanie, że religia i duchowość może przybierać różne, pozainstytucjonalne formy obecności społecznej (kultura, polityka, moralność, symbole, język itd.), nie pozwala na (częste dotąd) rozdzielanie religii od
życia. Trzeba więc, jego zdaniem, odrzucić doktrynę o separacji tych dziedzin,
ponieważ przestała ona być (o ile kiedykolwiek była) adekwatna do rzeczywistości137. Współczesna myśl społeczna coraz częściej zwraca uwagę na zmianę
rozumienia terminu „kościół”. Umocowany prawnie Kościół państwowy (lub
w jakimś kraju dominujący) przestaje być monopolistą, a staje się jedną z wielu
organizacji religijnych. Zmianie ulega też pojęcie „państwa” – postrzega się je
jako kompleks struktur i wspólnotę kultury jego mieszkańców138.
Współczesne dyskusje, które mieszczą się w szeroko pojętej dziedzinie teologii politycznej, nawiązują do długiej tradycji myśli amerykańskiej. Twórcom
tego państwa przyświecały bowiem bardzo wyraźne idee religijne, nawiązujące
zarówno do koncepcji narodu jako „ludu Bożego”, jak i do oświeceniowych
Zob. W.V. Trollinger, Is There a Center…, s. 383 n. Autor stwierdza, iż żadna „metafora
badawcza” nie jest zdolna ogarnąć nawet samego protestantyzmu, który w Ameryce wyróżnia się
niezwykłą różnorodnością teologiczną, organizacyjną i kultyczną. Por. też F. Kniss, Listening to the
Disfranchised: Toward a Multiparty Conception of American Religion, w: Re-Forming the Center:
American Protestantism, 1900 to the Present, red. D. Jacobsen, W.V. Trollinger, Grand Rapids 1998,
s. 72–90.
137
Autor (The Shift from Church…, s. 159) zauważa, iż przejawy obecności religii zauważa się
coraz częściej w sferze niegdyś określanej mianem „świecka”. Mówi się o implicit religion, moral
religion, secular religions, public religion, a nawet o public theology. Terminologię tę spopularyzowały ośrodki badań nad religią: Center for the Study of Public Values at Harvard Divinity School;
Project on Religion and Politics in Canada and USA (Queen University w Kingston); University od
Chicago (badania prowadzone przez M.E. Marty i E.L. Blumhofer). Por. też C.T. McIntire, Secular
Religions and Religious Pluralism in European and North American Societes, „Fides et Historia”
30(1998), s. 32–42; P. Stock-Morton, Moral Education for a Secular Society: the Developement of
Morale Laique in Nineteenth Century France, Albany 1988; E. Baley, Implicit Religion: an Introduction, London 1998; E. Bailey, Implicit Religion in Contemporary Society, Kampen 1997; G. Kepel, The Revenge of God: the Resurgence of Islam, Christianity, and Judaism in the Modern World,
University Park [Penn.] 1994.
138
Zob. C.T. McIntire, The Shift from Church…, s. 161 n. Wspólnotowy charakter państwa
odzwierciedlają terminy „życie publiczne”, „wspólnota obywatelska”, „dobro publiczne”. Por.
W.J. Everett, Religion, Federalism, and the Struggle for Public Life: Cases from Germany, India,
and America, New York 1997; M.E. Marty, The One and the Many: America’s Struggle for the
Common Good, Cambridge 1997.
136

86

Ks. Jan Perszon

postulatów uniwersalnej religii rozumu (deizm). Dla amerykańskich katolików
(i istniejącego tam Kościoła katolickiego w wymiarze instytucjonalnym) ta religijna koncepcja narodu stanowiła zasadniczą trudność. Napiętnowany w enuncjacjach papieskich z przełomu XIX/XX w. „amerykanizm” nie polegał bowiem
jedynie na uznaniu istniejącego de facto pluralizmu wyznaniowego i religijnego
oraz akceptacji zasady wolności religii, tudzież oddzielenia wszystkich religii
i wyznań od państwa. Oznaczał on bowiem nadto – przynajmniej implicite –
aprobatę „teologicznego” wymiaru państwa i narodu amerykańskiego. Dlatego
myśliciele katoliccy w Ameryce podkreślali przede wszystkim znaczenie wolności religijnej, której podstawą jest – aczkolwiek specyficznie pojmowana –
neutralność państwa. Unikali oni jednak wyraźniejszych deklaracji i analiz idei
religijnych, które przyświecały założycielom Ameryki (T. Jefferson, B. Franklin, A. Lincoln). Dystansowali się też wobec pozytywnej oceny pluralizmu religijnego.
Religijność Amerykanów jawi się jako rzeczywistość bardzo dynamiczna
i zarazem konkretna. Kształtuje ona – poprzez system szkół wyznaniowych –
znaczącą część edukacji. Jest nastawiona patriotycznie, a jednocześnie „działa”
w oparciu o zasady demokracji, czyli powszechne uczestnictwo wiernych. Dużą
rolę w religijnym życiu odgrywa – przede wszystkim w radykalnych odłamach
protestantyzmu – Biblia i wynikające z niej standardy moralne. Amerykanie
uznają religię za integralny element życia i dążenia do szczęścia. Charakterystyczną cechą głównego nurtu chrześcijan (mainstream) jest pragnienie, by kwestie religijno-moralne były poważnie traktowane przez osoby pełniące najważniejsze urzędy państwowe. Masowej religijności towarzyszy daleko posunięta
laicyzacja elit, zwłaszcza uniwersyteckich i mediów.

Zakończenie

Powyższe – z konieczności tylko cząstkowe – analizy wpływu chrześcijaństwa na kulturę Stanów Zjednoczonych pozwalają na kilka wniosków. Nie ulega
wątpliwości, że bardzo silnym motywem, który legł u podstaw tego kraju, było
pragnienie stworzenia prawdziwie chrześcijańskiego społeczeństwa przez ludzi,
którzy będą stanowić „nowy Izrael”. „Mit założycielski” znalazł odzwierciedlenie nie tylko w uchwalonej Konstytucji USA (z pionierską zasadą separacji państwa i religii), ale przejawiał się (nieustannie podsycany przez liderów protestanckich) w codziennej egzystencji szybko rozwijającego się narodu. Siłę tego mitu
podtrzymywały i spontanicznie ożywiały kolejne fale europejskich imigrantów,
systematycznie „amerykanizowane” przez miejscowych. Nieodłącznym elementem amerykańskiego stylu życia jest specyficzna obecność chrześcijaństwa w życiu publicznym w postaci civil religion. Po kryzysie związanym z ekspansją se-
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kularyzmu (herezja intelektualistów po II wojnie światowej), w latach 80. XX w.
nastąpiło jej odrodzenie. Złożyła się na to z jednej strony żarliwa retoryka religijna prezydenta Ronalda Reagana, z drugiej – ofensywa konserwatywnych
środowisk protestanckich, które wnet sprzymierzyły się z konserwatywnymi
publicystami katolickimi. Mimo więc narastania w społeczeństwie religijnego
indyferentyzmu, życie polityczno-publiczne współczesnej Ameryki nasycone
jest akcentami religijnymi, a deklarowanie wiary w Boga jest odbierane pozytywnie. Wyraźne odrodzenie religijne, choć obejmuje jedynie część społeczeństwa, sprawia, że Ameryka – w odróżnieniu od Starego Kontynentu (Europy)
– jawi się jako kraj wyraźnie chrześcijański. Znajduje to wyraz nie tylko w publicznej retoryce o charakterze religijnym, ale przede wszystkim w codziennej
egzystencji obywateli USA, niezwykle mocno osadzonej w lokalnych wspólnotach chrześcijańskich.
Christianity in American Culture
Summary
This paper constitutes out of necessity only a partial/fragmentary analysis of the
influence of Christianity on the culture of the United Sates. There is no doubt that the
wish to create a truly Christian society which could be a “new Israel” was a strong
motive which became the underlying cause for the founding of the USA. The “founding myth” has been reflected not only in the proclaimed constitution with a pioneering
principle of separating the state from the religion but also present in everyday life of
a rapidly developing nation, continually fuelled by Protestant leaders. The power of the
myth was sustained and spontaneously stimulated by the successive waves of European immigrants systematically Americanized by the local population. The inseparable element of American lifestyle is a specific presence of Christianity in the public
sphere in the form of civil religion. After the crisis associated with the expansion of
secularism (intellectuals’ heresy after the Second World War) there was a great revival
of Christianity in the eighties of the previous century. It was influenced by a fervent
religious rhetoric of President R. Reagan and by the attack of Protestant conservatives soon allied with conservatism of Catholic writers/publicists. Despite the growing
attitudes of religious indifference, political and social life of contemporary America
is permeated with religious elements, declaration of faith in God being perceived positively. A marked religious revival although encompassing only some part of the society makes America, in contrast to Europe, a country of a clearly Christian character.
S ł o w a k l u c z o w e : chrześcijaństwo, USA, kultura
K e y w o r d s : Christianity, USA, culture
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Chrześcijaństwo a kultury w Ameryce Łacińskiej

Wielokulturowość, słowo popularne w ostatnich latach, określające zróżnicowanie współczesnych społeczeństw, trafnie opisuje sytuację Ameryki Łacińskiej. Latynoamerykanin – jak często się podkreśla – to człowiek, którego kultura wyrasta z tradycji indiańskich, europejskich, chrześcijańskich, afrykańskich
i częściowo także azjatyckich. W wyniku pięćsetletniej historii – pisali biskupi
zgromadzeni na Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo
Domingo – powstało całe spektrum kultur dziś ulegających przemianom pod
wpływem nowych zjawisk i trendów1. Faktyczny pluralizm nie oznacza jednak
braku jedności kulturowej. Ameryka Łacińska – aktualnie region o największej
liczbie katolików – osiąga ją dzięki unifikacyjnym procesom metysażu biologicznego i kulturowego, w którym kluczową rolę odegrały i nadal odgrywają
projekty ewangelizacyjne realizowane przez Kościół katolicki, a w ostatnich
dziesięcioleciach także inne wyznania chrześcijańskie. Niniejszy artykuł ma na
celu systematyzację zagadnień związanych z obecnością chrześcijaństwa w dynamicznie zmieniających się kulturach latynoamerykańskich, która może posłużyć za punkt wyjścia do dalszych badań.

I. Aspekty historyczne

Problematyka stosunku chrześcijaństwa do kultur w dziejach Ameryki
Łacińskiej jest ważna z kilku powodów. Od pięciu wieków Kościół katolicki
towarzyszy spotkaniu kultur tego regionu. Przeszłość – czego dowodzą prace
historyków i teologów oraz dokumenty eklezjalne – zajmuje także ważne miejsce w formowaniu aktualnej świadomości Latynoamerykanów. Nagromadzone
 CELAM, IV Conferência Geral do Episcopado Latino-americano. 1–28 de outubro de
1992, Edições Loyola, São Paulo 1993 [dalej SDoC], nr 18, 244, 247.
1

90

Ks. Andrzej Pietrzak SVD

doświadczenia w pewnym stopniu określają działania chrześcijan w kontekście
najnowszych zjawisk społeczno-kulturowych.
Współczesne latynoamerykańskie opracowania teologiczne i historyczne
często poruszają temat konkwisty, pierwszej ewangelizacji i czasów kolonialnych. Warto w tym miejscu przytoczyć charakterystyczną dla intelektualistów
latynoskich klasyfikację postawy chrześcijaństwa wobec kultur, opracowaną
przez Enrique Garcíę Ahumadę. Chilijski teolog twierdzi, że złożone zjawisko spotkania Europejczyków z Nowym Światem należy opisywać w sposób
pełny i wystrzegając się uproszczeń. Jego zdaniem, bezwarunkowo trzeba
uwzględnić aspekty negatywne, wieloznaczne i pozytywne wydarzeń, jakie
miały miejsce po 1492 r. Nie można zapominać, że przybycie Hiszpanów
i Portugalczyków doprowadziło ostatecznie do zniszczenia kultur indiańskich
i do wymuszonej asymilacji autochtonicznych mieszkańców kolonizowanych
ziem2. Poszukiwanie prawdy wymaga akceptacji zarówno tego faktu, jak również innych negatywnych zjawisk, jakie miały wówczas miejsce. Chodzi tu
zwłaszcza o: 1) połączenie ewangelizacji z konkwistą i wyzyskiem; 2) złe
traktowanie Indian przez niektórych chrześcijan; 3) skandaliczny przykład życia przybyszów z Europy; 4) znikome włączenie do wiary chrześcijańskiej
wartości i dorobku kultur indiańskich; 5) niedomagania katechezy, zwłaszcza
biblijnej; 6) niewolnictwo Afrykanów oraz niezadowalająca ewangelizacja
i brak inkulturacji w ich świat.
Zdaniem E. Garcíi Ahumady, podczas konkwisty, pierwszej ewangelizacji
i w czasach kolonialnych funkcjonowały instytucje, takie jak patronat królewski, Inkwizycja i encomienda, których rolę trudno jednoznacznie ocenić. Pomimo niedomagań w ich funkcjonowaniu i wątpliwości związanych ze sposobem realizowania określonych zadań – co przyznaje E. García Ahumada i inni
badacze – ewangelizacja (a tym samym spotkanie chrześcijan z kulturami indiańskimi i afrykańskimi) przynosiła skutki pozytywne. Wartość kulturogenną
miały zwłaszcza takie zjawiska, jak: 1) świadectwo męczenników i świętych,
zarówno indiańskich, jak i europejskich; 2) uwzględnienie w legislacji i administracji królewskiej etyki chrześcijańskiej; 3) obrona praw i sprawiedliwości;
4) połączenie ewangelizacji z podnoszeniem standardów cywilizacyjnych; 5) nakaz ewangelizacji pokojowej oraz obrona praw Indian i niewolników; 6) wysiłek
ewangelizatorów zmierzający do zrozumienia kultury i jej opisu, nauki języka,
tworzenia słowników i gramatyk; 7) zastosowanie katechizmów adaptowanych
do mentalności ewangelizowanych grup; 8) jednolita, wytrwała i ofiarna pra2
 Typowy pogląd badaczy przeszłości Ameryki Łacińskiej na ten temat wyrażają na przykład
słowa: „Świątynie upadły obrócone w pył i popiół; idoli zniszczono, a księgi święte pochłonęły
płomienie; ale dawni bogowie nie przestali żyć w sercu Indian i w niektórych miejscowościach ich
obecność można odczuć nawet dziś […] z siłą o wiele większą niż świętych Kościoła”. W. Krickeberg, Las antiguas culturas mexicanas, Fond de Cultrua Económica, Meksyk 1993, s. 125.
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ca ewangelizacyjna3. Należy dodać, że powyższy temat, zwłaszcza zagadnienie
wyniszczenia biologicznego i kulturowego Indian i niewolników afrykańskich,
ma dla Kościoła, teologów i środowisk intelektualnych w Ameryce Łacińskiej
podobne znaczenie, jak temat Holokaustu społeczności żydowskiej dla Europejczyków.
W interpretacji związków chrześcijaństwa z kulturami w przeszłości należy
także uwzględnić koncepcję christianitas jako modelu społeczeństwa oraz monokulturową wizję świata i wiary. W teokratycznych i zaprawionych w bojach
z islamem społecznościach iberyjskich, które następnie dokonały ewangelizacji
i rozwinęły kolonie w Nowym Świecie, była raczej niedostępna i niemożliwa
inna wizja świata. Agenor Brighenti przypomina znaną opinię historyków, że
religia w tego typu społeczeństwie była fundamentem tożsamości kulturowej
i narodowej. Ówczesny katolicyzm tworzył podwaliny państwowości, a religijna tożsamość jednostki oznaczała członkostwo w Kościele i wskazywała na
pochodzenie społeczne. Przynależność do Kościoła identyfikowała osobę: oznaczała bycie obywatelem państwa, gwarantowała więc opieką nie tylko Kościoła,
ale też królów. Czynnikiem decydującym o przynależności do wspólnoty wiary
było nie tyle osobiste nawrócenie, ile fakt urodzenia się pod jurysdykcją katolickiego władcy oraz chrzest4. Naturę tych związków oddaje właściwie Fernando de los Ríos, który pisze, że państwo „uznało siebie, zgodnie z ideami
św. Augustyna, feudałem transcendentnego celu, który reprezentował Kościół”5.
Dlatego w czasach kolonialnych mówi się o funkcjach misyjnych państwa, charakterystycznej symbiozie władz świeckich i kościelnych, państwie jako organizmie pośrednim służącym celom nadrzędnym (transcendentnym, religijnym).
Fakt ten miał daleko idące konsekwencje dla utrwalania kultury lub jej elementów inspirowanych chrześcijaństwem.
Kontrowersyjne fakty i krytyczne interpretacje spotkania chrześcijaństwa
z kulturami Ameryki Łacińskiej nie są jednak w stanie zaprzeczyć pozytywnej
 E. García Ahumada, La primera evangelización de América, „Medellín” 66(1991), s. 240–
256. Por.: L. Boff, El conflicto de los modelos de evangelización para América Latina. Reflexiones a propósito de los 500 años, „Revista Latinoamericana de Teología” 9(1992) nr 25, s. 23–41;
I. Ellacuría, Quinto centenario de América Latina. ¿Descubrimiento o encubrimiento?, „Revista
Latinoamericana de Teología” 7(1990) nr 21, s. 271–282; E. García Ahumada, La primera evangelización de América, „Medellín” 66(1991), s. 240–256; A. Gutiérrez, V centenario de la primera
evangelización de América Latina, „Teología IUSI” 1992 (julio-diciembre), s. 63–75; G. Gutiérrez,
Hacia el quinto centenario, „Nuevo Mundo” 1990 nr 40, s. 5–13; A. Martín González, La primera
evangelización. Delimitación de las fuentes jurídico-históricas, „Estudios Teológicos” 8(1981) nr
15 2, s. 67–110; B.E. Porros Cardozo, Significación histórica y pastoral del V. centenario del ayer al
hoy de la evangelización, „Teología IUSI” 1991 (agosto-diciembre), s. 7–47.
4
A. Brighenti, Por una evangelización inculturada. Principios pedagógicos y pasos metodológicos, Paulinas, Bogota 1997, s. 18.
5
 F. de los Ríos, Religión y estado en España del siglo XVI, Edit. Renacimiento, Sevilla 20073,
s. 66.
3
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roli, jaką odegrało chrześcijaństwo w tym rejonie świata. Warto w tym miejscu
przytoczyć opinię Jana Pawła II, który otwierając sympozjum w Rzymie w 500.
rocznicę wyprawy Kolumba, powiedział, że w ewangelizacji Ameryki Łacińskiej, podobnie jak w każdym dziele człowieka, były rzeczy trafne i nietrafne,
światła i cienie. Było jednak więcej świateł niż cieni, a świadczą o tym owoce tego czasu, które dziś, po 500 latach, dostrzegamy w Ameryce Łacińskiej:
Kościół żywy i dynamiczny, który reprezentuje dziś znaczącą część Kościoła
powszechnego6.
Do takich świateł należy zaliczyć przede wszystkim kulturotwórczą i cywilizacyjną funkcję iberyjskiego chrześcijaństwa katolickiego. Dawne kultury
indiańskie i niewolników afrykańskich, pomimo wzniosłości, nie były wolne
od wad i wypaczeń7 oraz – jak każda kultura – podlegały pewnym zmianom
związanym naturalnie z ich rozwojem. Biorąc pod uwagę dynamikę ówczesnego
świata, trzeba przyznać, że mieszkańcy Ameryki tak czy inaczej byli narażeni
(„skazani”) na spotkanie z „innością”, która w każdym wypadku prowadziłaby
do szoku kulturowego, cywilizacyjnego i epidemiologicznego oraz inicjowałaby
procesy asymilacyjne i akulturacyjne. Taki wpływ miała cywilizacja hiszpańska
i portugalska, która była bardziej przyjazna ludom autochtonicznym niż polityka
kolonizacyjna prowadzona np. przez Anglosasów. Chociaż ten rodzaj argumentacji nie usprawiedliwia krzywd i zniszczeń dokonanych w czasach kolonialnych, godny jest jednak uwagi.
Mówiąc o historii związków chrześcijaństwa i kultur w Ameryce Łacińskiej
należy jeszcze wspomnieć o jego spotkaniu z kulturami afrykańskimi, które –
jak już nadmieniono – były raczej marginalizowane w społecznościach kolonialnych. Tymczasem duchowni chrześcijańscy starali się bronić ludność afrykańską przed wyzyskiem przez właścicieli ziem i faktorii, a także organizowali
te społeczności w bractwa religijne. Bractwa te były miejscem podtrzymania
tradycji kulturowo-religijnych, akulturacji i inkulturacji. Kultury afrykańskie,
pomimo ich niedowartościowania i marginalizowania w czasach niewolnictwa,
współcześnie stały się ważnym komponentem tożsamości narodowej państw latynoskich.
Dla pełnego obrazu spotkania kultur latynoskich i chrześcijaństwa trzeba
też pamiętać o społeczności emigrantów z Europy i Azji, masowo osiedlanych
w XIX i XX w. w różnych rejonach Ameryki Łacińskiej8.
6
Juan Pablo II, Discurso del Santo Padre a los participantes en el Simposio, w: Pontificia
Commisssio pro America Latina, Historia de la evangelización de América. Trayectoria, identidad
y esperanza de un Continente. Simposio internacional. Ciudad del Vaticano, 11–14 de mayo de
1992, Libereria Editrice Vaticana, Vaticano 1992, s. 6.
7
J.M. Iraburu, Hechos de los apóstoles de América, Fundación Gratis Date, Pamplona 20033,
s. 5, 34 nn., 133 nn.
8
 Na temat obecności Azjatów w Ameryce Łacińskiej por. A. Pietrzak, Imigranci z Azji
w dziejach Ameryki Łacińskiej, w: Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, red. M.F. Gawry-
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II. Współczesne kultury latynoamerykańskie

W przeszłości Ameryki Łacińskiej wiodącą rolę, z punktu widzenie religijnego, odgrywał katolicyzm. Jednakże dziś ok. 20% populacji przynależy do
wspólnot protestanckich. Z punktu widzenia doktrynalnego postawę Kościoła
katolickiego wobec kultur określają znane i szeroko omawiane w literaturze
ustalenia Soboru Watykańskiego II i posoborowe nauczanie Magisterium Ecclesiae9. Stanowisko wspólnot protestanckich wyrażają dokumenty Światowej
Rady Kościołów. Protestanci, podobnie jak katolicy, opowiadają się za kontekstualizacją dzieł ewangelizacyjnych i teologii. Wspólnoty typu pentekostalnego
charakteryzuje natomiast postawa kontrkulturowa, fundamentalistyczna i konserwatywna. Pomimo zasygnalizowanych różnic katolicy i protestanci w Ameryce Łacińskiej stoją przed wspólnymi wyzwaniami: poszukiwanie właściwego
kształtu chrześcijańskiej wiary w różnorodności kultur ulegających szybkim
przemianom.
1. W Ameryce Łacińskiej wyzwanie dla współczesnego chrześcijaństwa stanowią przede wszystkim aglomeracje miejskie z ich mentalno-kulturową specyfiką10. Jeśli w połowie XX w. większość Latynoamerykanów zamieszkiwała
raczej regiony wiejskie, to dziś ok. 78% żyje w miastach. W Argentynie, Urugwaju i Wenezueli wskaźniki populacji miejskiej przekraczają nawet 90%, w Boliwii, w Brazylii, Chile i Kubie – 80%, a w Kolumbii, Meksyku i Peru – 70%.
Miasta stały się miejscem przyśpieszonych i często bolesnych przemian, powodowanych między innymi porzuceniem dawnych, kulturowo ustalonych relacji międzyludzkich, wartości, wzorców zachowań, symboli, rytuałów i braku
typowych dla kultur rolniczych odniesień do transcendencji. W środowiskach
miejskich zrodził się konflikt pomiędzy tradycyjnymi formami obyczajowymi
i zachowaniami religijnymi praktykowanymi w środowisku rolniczym a ideałami promowanymi w wielkich aglomeracjach. W tej sytuacji działania katolików i instytucji eklezjalnych zmierzały w dwóch kierunkach. Z jednej strony
szukano form pomocy przybywającym do miast, sposobów ochrony ich praw
i godności oraz zapobiegania wielkomiejskim patologiom; z drugiej strony –
przystosowano istniejące struktury pastoralne i tworzono nowe, aby skutecznie
odpowiadać na potrzeby ludności osiedlającej się w miastach. Grupy typu pencki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 513–526.
9
 Por np. H. Carrier, Ewangelia i kultury: od Leona XIII do Jana Pawła II (Wiara i Kultura,
1), tłum. L. Kamińska, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej Fundacja Jana Pawła II – Pallottinum II, Rzym–Warszawa 1990; W. Kawecki, Kościół i kultury w dialogu (od Leona XIII do Jana
Pawła II), Homo Dei, Kraków 2008.
10
 Por: N. Agositni, A cidade e a evangelização, „Convergência” 35(2000) nr 336 (outubro),
s. 471–488; Ameryka Łacińska – przestrzeń i społeczeństwo, red. A. Dembicz, CESLA, Warszawa
1992; A. Pietrzak, Kościół katolicki wobec procesu urbanizacji w Ameryce Łacińskiej, w: Z. Kupisiński, S. Grodź, Pluralizm kulturowy i religijny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 236–245.
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tekostalnego tworzyły raczej wspólnoty fundamentalistyczne, argumentując to
kryzysem wartości tradycyjnych11.
Odwołując się do znanej tezy Zygmunta Baumana o płynnej nowoczesno12
ści , można powiedzieć, że właśnie rodzące się kultury miejskie są przykładem jej trafności. Tam właśnie mamy do czynienia z niespotykanym wcześniej
w dziejach pluralizmem kultur i religii, a tym samym ogromnym zróżnicowaniem postaw, wartości i symboli. Ta charakterystyczna płynność kulturowa, jak
podkreśliła Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących w instrukcji Erga migrantes caritas Christi13, stawia współczesnemu chrześcijaństwu wymóg inkulturacji.
2. Cywilizacyjne przemiany nie oznaczają jednak całkowitego zaniku kultur rolniczych ani związanych z nimi wartości, symboliki i wzorców zachowań.
Dotychczas właśnie wiejskie środowiska były głównym adresatem działań
Kościoła, a życie wspólnot eklezjalnych było sprzęgnięte z rytmem przyrody
i wkomponowane w kulturę wiejską. Nie można jednak zapominać, że część populacji w Ameryce Łacińskiej, także w miastach, nadal pozostaje pod wpływem
religijności i kultury wiejskiej. Ta religijność i kultura jest również istotna dla
zrozumienia tzw. religijności popularnej14 i procesów, jakie zachodzą w aglomeracjach miejskich.
Ludność regionów wiejskich żyje w zgodzie z cyklem przyrody, a w miastach obserwuje się tęsknotę za taką harmonią. Zmieniające się pory roku, rządzące nimi prawa – co ma smak pewnej misteryjności – stanowiły do pewnego
momentu naturalny kontekst relacji z Bogiem Stwórcą, Opatrznością; przyroda nadawała oczywisty rytm pracy i modlitwie. Podobnie do niedawna inaczej
wyglądały relacje społeczne. Skupiska ludzkie nie były duże, kontakty bardziej
osobiste. Wspólnota wiejska – pomimo podziału społecznych i konfliktów –
ostatecznie stanowiła sieć relacji opartych na wzajemnej pomocy i związkach
rodzinnych. Radości i smutki, sukcesy i porażki, miłość i cierpienie, życie
i śmierć miały tam konkretne imię i twarz; codzienność była wolna od anonimowości i osamotnienia. W regionach rolniczych – co często podkreśla się
w literaturze latynoamerykańskiej – ludzie odnosili się do Boga spontanicznie
Szerzej na ten temat: A. Pietrzak, Kościół katolicki wobec procesu urbanizacji w Ameryce
Łacińskiej, w: Z. Kupisiński, S. Grodź, Pluralizm kulturowy i religijny, Wydawnictwo KUL, Lublin
2010, s. 236–245.
12
 Tenże, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge 2000.
13
 Nr 36.
14
 Chodzi tu o termin, który w języku polskim najczęściej tłumaczy się jako religijność ludowa. Paweł VI docenił jej znaczenie i opisał ją w EN 48: „Tak w tych regionach, gdzie Kościół
jest wrośnięty już od wielu stuleci, jak i tam, gdzie właśnie zapuszcza korzenie, powstają niekiedy
u ludu szczególne zwyczaje, za pomocą których wyraża się poszukiwanie i wiarę w Boga. Te nawyki uważane długo za niedość czyste, a nieraz traktowane z odrazą, dzisiaj prawie wszędzie uważane
są ze strony współczesnych ludzi za nowy sposób dociekania i poznania”.
11
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i naturalnie; dzięki obcowaniu z przyrodą zwracali się do Boga jako Stwórcy
i opatrznościowego Dawcy środowiska, w którym żyli i od którego zależeli. Ich
religijność była wtopiona w rytm życia-natury, a kalendarz liturgiczny Kościoła to potwierdzał. Takie znaczenie mają nadal kościelne festyny, kult świętych,
zwłaszcza Bogurodzicy. Kościół i liturgia były wkomponowane w życie rodzinne, stanowiły nieodzowny element kulturowego universum.
Postawa Kościoła wobec środowisk rolniczych ewoluowała wraz z rozwojem społeczeństw w Ameryce Łacińskiej. Na Konferencji Ogólnej Episkopatu
Latynoamerykańskiego w Medellín problematyka wsi pojawiła się w kontekście
głównego tematu dokumentu końcowego, tj. sprawiedliwości i pokoju. Dostrzegając przemiany, jakie zachodziły wówczas w regionach rolniczych i konieczność promowania ludności wiejskiej, stawiano między innymi postulat tworzenia ośrodków miejskich, które umożliwiłyby chłopom i ich rodzinom dostęp
do dóbr kultury, opieki zdrowotnej, poprawnego zagospodarowania przestrzeni,
rozwoju duchowego i dały możliwość uczestnictwa w podejmowaniu decyzji.
Zdaniem biskupów obradujących w Medellín, promocja środowisk wiejskich
mogłaby wesprzeć konieczny proces industrializacji i zwiększyć udział ludności w dostępie do dóbr cywilizacji miejskiej15. Zwrócono także uwagę na
konieczność polepszenia warunków życia rolników, robotników wiejskich i ich
rodzin w miejscach ich zamieszkania. Domagano się stworzenia dla nich godnych warunków życia i pracy, zauważono potrzebę upodmiotowienia chłopów
poprzez organizowanie związków zawodowych i kooperatyw rolników, zwiększenie ich udziału w komercjalizacji produktów, w życiu politycznym i planach
gospodarczych, sugerowano wychowanie liderów środowisk wiejskich związanych z Kościołem i jego doktryną społeczną16. Późniejsze Konferencje Ogólne w Puebla, Santo Domingo i Aparecidzie, chociaż odbywały się już w innym
kontekście społecznym i eklezjalnym, podtrzymały postulat promocji środowisk
i kultur wiejskich17.
3. Wyzwanie dla chrześcijaństwa w Ameryce Łacińskiej stanowią także
kultury populacji indiańskiej. Od czasów konkwisty były one zazwyczaj marginalizowane i niedowartościowane. Nadal pozostają jednak ważnym komponentem społeczności latynoamerykańskich, zwłaszcza w rejonie Mezoameryki
15
 II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín 1968. Conclusiones, w:
Episcopado Latinoamericano, Conferencias Generales, Paulinas, Santiago de Chile 1993 [dalej:
MdC], s. 109–223, nr 1,14.
16
 Tamże 1,1; 1,4; 1,9; 1,12; 6,1.
17
 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Puebla 1979, Conclusiones, w:
Episcopado Latinoamericano, Conferencias Generales, Paulinas, Santiago de Chile 1993 [dalej:
PbC], s. 257–464, nr 35, 68, 1246; SDoC 110; 119; 167; 172; 174; 189; V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Brasil, mayo 2007. Documento conclusivo,
Centro de Publicaciones CELAM, Bogotá 2007, nr 83, 173, 510, 519.
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i Andów18. Choć groziło im, że zostaną zniszczone przez państwowe projekty faworyzujące kreowanie jednej tożsamość narodowej, Ameryka Łacińska
od lat przeżywa renesans świadomości etnicznej i kulturowej. Ta sytuacja jest
skutkiem wieloletnich ruchów pozarządowych, angażujących zarówno samych
Indian, jak i instytucje państwowe, środowiska naukowe, jednostki, Kościół katolicki i misjonarzy19.
W 2. połowie XX w. doszło do radykalnej zmiany postawy katolików wobec kultur indiańskich. Zaniechano etnocentrycznych metod ewangelizacji na
rzecz docenienia podmiotowości i autonomii; skierowano się ku inkulturacji
i dialogowi kulturowo-religijnemu. Jak to było w czasach pierwszej ewangelizacji (warto tu wspomnieć taką postać jak Bartolomé de las Casas) chrześcijanie
stanęli w obronie ludzkich praw i godności. Podstawową metodą ewangelizacji
w ostatnich dziesięcioleciach jest asertywna obecność i świadectwo chrześcijańskiego życia. Przyczyny tej zmiany są złożone, ale warto przypomnieć, że
oprócz postępu naukowego, ustaleń Soboru Watykańskiego II oraz ruchów tożsamości etnicznej duże znaczenie miał manifest antropologów z 1971 r., znany
jako Deklaracja z Barbados20. Zawarte w Deklaracji wskazania inspirowały i nadal inspirują działania nie tylko antropologów, ale także misjonarzy katolickich
oraz protestanckich, zwłaszcza pochodzących z tzw. wspólnot-Kościołów historycznych.
4. Sytuacja ludności pochodzenia afrykańskiego w Ameryce Łacińskiej jest
kolejnym wyzwaniem dla chrześcijaństwa21. Ważnym kontekstem tego dialogu
Ok. 2005 r. rozmieszczenie Indian w Ameryce Łacińskiej przedstawiało się następująco:
Argentyna – 3%; Boliwia – 55%; Brazylia – 0,2%; Chile – 5%; Ekwador – 25%; Gwatemala – 33%;
Honduras – 7%; Kolumbia – 1%; Kostaryka – 1%; Meksyk – 30%; Nikaragua – 5%; Panama –
6%; Paragwaj – 2%; Peru – 45%; Salwador – 1%; Wenezuela – 2%. Zestawienie opracowane na
podstawie Uniwersalnej Encyklopedii PWN (2006, wyd. elektroniczne). Powyższe dane trzeba potraktować jednak orientacyjnie. Klasyfikacja i wyliczenia, kto jest Indianinem, nie są jednoznaczne.
Uwaga ta dotyczy także ustaleń populacji pochodzenia afrykańskiego, o której niżej.
19
Arias-Schreiber, La cultura como horizonte; E Krotz, El indigenismo en México, Filosofía
de la cultura. red. D. Sobrevilla, Editorial Trotta, Madrid 1998, s. 163–178; J. Tamayo Herrera, El
indigenismo en el Perú, Bolivia y Ecuador (siglo XX), w: Filosofía de la cultura, red. D. Sobrevilla, Editorial Trotta, Madrid 1998, s. 179–195; C. García, Activismo indígena en Latinoamérica:
nuevos estudios, nuevos enfoques sobre los movimientos sociales étnicos, „Anuario de Estudios
Americanos” 2(2003) nr 60, s. 692–702; A. Pozern-Zieliński, Między indygenizmem, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 2004; G. Arciniegas, El continente de siete colores. Historia de la cultura
en América Latina, Buenos Aires 1965, s. 50–95.
20
 International Work Group for Indigenous Affairs, Declaration of Barbados. IWGIA Document no. 1, Copenhagen 1971.
21
W 2005 r. rozmieszczenie ludności pochodzenia afrykańskiego w Ameryce Łacińskiej
przedstawiało się następująco: Brazylia – 5%; Dominikana – 11%; Ekwador – 3%; Gwatemala –
2%; Haiti – 94%; Honduras – 2%; Kolumbia – 4%; Kostaryka – 3% (?); Kuba – 11%; Nikaragua
– 9%; Panama – 14%(?); Paragwaj – 1%; Peru (?); Portoryko – 8%; Wenezuela – 10%. Zestawienie
opracowane na podstawie Uniwersalnej Encyklopedii PWN (2006, wyd. elektroniczne). C.R. de
18
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jest historyczne doświadczenie niewolnictwa i przymusowej pracy. Zgromadzeni na Konferencji Ogólnej w Santo Domingo biskupi określili niewolnictwo
jako „nieznany holokaust” i – za przykładem Jana Pawła II – prosili Boga i potomków niewolników o wybaczenie22. Antonio Aparecido da Silva z naciskiem
przypomina, że cztery wieki nie wystarczyły, aby wymazać kulturę i sposób
percepcji Boga właściwe Afrykanom. Niemniej, po dziś dzień istnieją nierozwiązane problemy będące wynikiem świadomego wyniszczania ich tożsamości.
Współcześnie wracają one z dużym natężeniem, powodując konsternację23. Brazylijski teolog twierdzi, że mentalność i dominacja kulturowa pro-zachodnioeuropejska nie pozwoliła na konieczną inkulturację liturgii w świat symboliki,
rytuałów i wartości Afrolatynoamerykanów. Wierny Afrykanin był ostatecznie
i nadal pozostaje ofiarą „ubiałowienia” chrześcijaństwa, które przejawia się
np. w liturgii. Musi on zrezygnować z kongady24, używania własnych instrumentów
muzycznych, tańca. Tym samym ludzie Kościoła uniemożliwiają im uznanie
swoich korzeni we wspólnocie, której są członkami – twierdzi wspomniany
teolog25.
Afrolatynoamerykanie – twierdzi Aparecido da Silva – są dzisiaj grupą, która znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, politycznej i społeczno-kulturowej. Jednakże potrzebują oni nie tyle współczucia, co sprawiedliwości26.
Teza ta znalazła także potwierdzenie na Konferencji w Puebla. Biskupi, mówiąc
o ekstremalnym ubóstwie społeczeństwa, podkreślili, iż w ubogich należy rozpoznać cierpiącego Chrystusa. Wśród najbardziej potrzebujących wymieniali
także Afrolatynoamerykanów, którzy żyją zepchnięci na margines społeczny,

Almeida, Cultos afro-brasileiros. Desafio para a pastoral da Igreja católica no Brasil, CELAM.
Os grupos afro-americanos. Analises e pastoral, Edições Paulinas, São Paulo 1982 [dalej: GAA],
s. 214–251; E. Bartolucci, Orientações pastorais para o trabalho com grupos afro-americanos,
GAA, s. 254–291; E. Cuesta Pino, Historia de los Encuentros de la Pastoral Afroamericana,
„Revsta CLAR” 44(2006) nr 3 (Julio/Septiembre), s. 69–72; B. Kloppenburg, Os afro-brasileiros
e a umbanda. CELAM. Os grupos afro-americanos. Analises e pastoral, Edições Paulinas, São
Paulo 1982, s. 185–211; B. Kloppenburg, Ensayo de una nueva posición frente a la “umbanda”.
DEMIS. Antropología y evangelización. Un problema de Iglesia en América Latina, Departamento
de Misiones, Bogotá 1969, s. 243–264; J.H. Valencia Barco, A religiosidade do mundo negro, GAA,
s. 129–161; L. Sédar Senghor, Libertad, negritud y humanismo, Tecnos, Madryt 1970; L.M. Ansón,
La negritud, Revista de Occidente, Madrid 1973.
22
SDoC 20, 30, 84, 299, 302, 246, 137, 246, 420 nn., 550 nn.
23
A. Aparecido da Silva, Desafios teológico-pastorais a partir da causa dos afro-brasileiros,
w: C. Brandão i in., Inculturação e libertação, Paulinas, São Paulo 1986, s. 183.
24
 Congado, congada – symboliczna ceremonia króla Konga – inscenizacja połączona ze śpiewam i tańcami. Przywieziona do Brazylii przez niewolników. Zawiera elementy chrześcijańskie
i afrykańskie, dlatego jest uważana za formę synkretyczną.
25
A. Aparecido da Silva, Desafios teológico-pastorais…, s. 184.
26
 Tamże, s. 178.
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w nieludzkich warunkach; można ich uznać – jak stwierdzili biskupi – za najuboższych z ubogich. Zdecydowana większość tej populacji to katolicy27.
5. Zjawisko ubóstwa w Ameryce Łacińskiej znajduje wśród naukowców
różne wyjaśnienia. Należy do nich teoria kultury ubóstwa lub teoria kultur marginalnych. Na podstawie badań Oscara Lewisa28 przyjęto, że ubóstwo nie oznacza tylko „mieć niewiele” – jak zazwyczaj rozumie się tę sytuację – ale wiąże
się ono ze zbiorem przekonań i wzorców zachowań, które rodzą się w sytuacji
biedy, zwłaszcza długotrwałej i naznaczonej koniecznością biologicznego przeżycia. Tak ukształtowana kultura ubóstwa może być przekazywana z pokolenia
na pokolenie i jest czynnikiem utrudniającym polepszenie sytuacji socjalnej29.
W taki sposób ubóstwo jest rozumiane w dokumencie końcowym Konferencji Ogólnej Episkopatu Latynoamerykańskiego w Santo Domingo. Stwierdza
się w nim, że marginalizacja ekonomiczna i społeczna znacznej części narodów
latynoamerykańskich stworzyła prawdziwą kulturę ubogich. Ludzie dotknięci ubóstwem nauczyli się żyć w takiej sytuacji, funkcjonować jako jednostki,
rodziny i społeczności. Chroniczny głód i niedostatek, niepewność jutra, brak
mieszkań, problemy zdrowotne, upokarzania i podejrzliwość społeczna, brak
dostępu do edukacji, brak przygotowania zawodowego – to tylko niektóre czynniki determinujące codzienne życie ubogich. Jednak można dostrzec pewne pozytywne skutki takiego stanu rzeczy. Ubóstwo (i jego implikacje) uczy takich
wartości, jak solidarność, stawianie relacji międzyosobowych ponad dobrami
materialnymi, ufność Opatrzności Bożej, zdolność radosnego świętowania. Cechą wyróżniającą taką kulturę (w porównaniu z innymi, zamożnymi grupami)
jest zdolność dzielenia się. Niemniej kultura środowiska ubogich powinny być
także obszarem ewangelizacji i inkulturacji. Taka jest rola tzw. opcji na rzecz
ubogich30.
6. Elity społeczne zawsze odgrywały istotną rolę w działalności Kościoła
w Ameryce Łacińskiej, a praca z tymi środowiskami to kolejny obszar dialogu.
W czasach kolonialnych związki elit z Kościołem wyznaczała w znacznej mierze
instytucja patronatu i były one typowe dla społeczności christianitas. W różnych odmianach i modyfikacjach taki model relacji dominował także w wieku
XX. Po Soborze Watykańskim II, pomimo krytyki ze strony środowisk zainteresowanych odnową Kościoła i żądania reform społeczno-politycznych, w do27
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że opis „duszy i kultury afrykańskiej”, którego dokonał Paweł VI w orędziu Africae terrarum (nr 7–14), przybliża także wartości i religijność Afrolatynoamerykanów.
28
Zwłaszcza jego książki Five families. Mexican case studies in the culture of poverty, Basic
Books, New York 1959.
29
 Por. A. Pietrzak, Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła, Referat Misyjny,
Pieniężno 2002, s. 31–69.
30
 CELAM, Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana. Jesucristo ayer, hoy
y siempre (cf. Hebreos 13,8). Documento de Trabajo, CELAM, Bogotá 1992, nr 178–180.
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kumentach eklezjalnych podkreślano konieczność objęcia troską pastoralną elit,
a zwłaszcza polityków, armii, ekonomistów, liderów ruchów społecznych i zawodowych, ludzi kultury, środowisk studenckich31.
Należy jednak zauważyć, że duchowni, teolodzy latynoamerykańscy oraz
liderzy chrześcijańscy byli i nadal pozostają krytyczni wobec stanowiska elit,
kiedy opowiadają się one za radykalnym podziałem na rządzących i rządzonych,
twórców kultury i jej konsumentów, a ich działania negują podmiotowość osoby
i jej godność. Kościół docenia znaczenie elit w życiu społecznym, naukowym
i artystycznym, ale pod warunkiem, że zachowują stanowisko pro-wspólnotowe, nie stanowią przeszkody dla rozwoju i funkcjonowania innych społeczności, zwłaszcza nie utrudniają im partycypowania w życiu społeczno-gospodarczym i nie odmawiają podmiotowości kulturowej. Natomiast elity ekonomiczne
krytykowane są wówczas, gdy nie służą całemu społeczeństwu i przedkładają
dobrobyt ponad inne wartości życia społecznego; elity polityczne – gdy sankcjonują niesprawiedliwy podział społeczeństwa oraz wymuszają bezwzględne
posłuszeństwo kreowanym przez siebie zasadom.
W pismach teologów latynoamerykańskich i w dokumentach eklezjalnych
mówi się często o konieczności uczestnictwa w życiu społecznym wszystkich
jego członków. Teksty te wyrażają sprzeciw wobec pozbawienia obywateli możliwości uczestniczenia w decyzjach elit społeczno-politycznych i sprawowania
obywatelskiej kontroli nad życiem społecznym. W przeciwieństwie do dawnej
teologii, która mówiła raczej o posłuszeństwie wobec elit i władzy, współczesna
teologia latynoamerykańska wskazuje na ich funkcję służebną. Jest to pochodna
inkulturacyjnego dialogu jaki teolodzy i biskupi prowadzą z bolączkami życia
Latynoamerykanów w świetle społecznej nauki Kościoła. Po Konferencji Ogólnej w Puebla ważną rolę w tym dialogu odgrywały trynitarne kategorie jedności i współuczestnictwa. Ukazywano nie tylko ich teologiczny sens, ale także
praktyczne implikacje dla życia eklezjalnego i społeczno-politycznego. Stały się
one, podobnie jak idee społeczeństwa obywatelskiego32, przeciwwagą dla liberalizmu w jego skrajnych, indywidualistycznych wersjach.
7. Świat współczesny cechuje szybki postęp naukowy i rozwój technologii,
co stwarza nieznane dotąd możliwości działań oraz kreuje nowe sposoby rozumienia człowieka i świata. Coraz większą rolę odgrywają odkrycia naukowe,
ciągle udoskonalane urządzenia, sprawnie działające, zasobne instytucje33. Stąd
uwaga Kościoła, także w Ameryce Łacińskiej, kieruje się także w stronę tzw.
cyberkultury.

MdC 7; SDoC 537 nn.
Godna uwagi jest także amerykańska filozofia polityczna takich myślicieli jak R. Bellah,
A. MacIntyre, M. Sandel, Ch. Taylor, M. Walzer, A. Etzioni.
33
 E. Cescon, Ser discípulos num tempo de mudança, REBr 268(2007), s. 950.
31
32

100

Ks. Andrzej Pietrzak SVD

Dziś rewolucja naukowo-techniczna – przypominają teolodzy latynoamerykańscy – wyznacza rytm życia, a wiedza staje się główną osią struktur narodowych i światowych, zastępując dawne sposoby funkcjonowania osób
i społeczeństw. Rośnie społeczne i polityczne znaczenie nowych technologii informacyjnych oraz pozycja właścicieli zarządzających nimi korporacji. W konsekwencji zmieniają się lub zostają osłabione funkcje klasycznych instytucji
społecznych, dotychczas kreujących życie. Spektakularne osiągnięcia nauki
i techniki absolutyzują tzw. rozum instrumentalny (istotne staje się to, co użyteczne) ze szkodą dla rozumu integralnego, racjonalności integralnej, takiej, która uwzględnia problematykę sensu życia i wartości humanistycznych34.
Zdaniem biskupów latynoamerykańskich, cyberkultura i technokracja, chociaż przemieniają świat, powielają zastane podziały; są bezradne wobec dawnych i nowych wyzwań. Obserwuje się na przykład zjawisko przepaści digitalnej. Wzrasta przepaść pomiędzy tymi, którzy mają dostęp do nowych technologii i informacji, a tymi, którzy – ze względu na brak umiejętności lub brak środków ekonomicznych – takiego dostępu nie posiadają lub jest on ograniczony.
Przepaść ta charakteryzuje się także rozłamem pomiędzy wirtualnym światem
użytkowników informatyki a ich światem rzeczywistym, osobistym i społecznym35.
8. Kolejnym wyzwaniem dla chrześcijaństwa jest wspomniana już religijność i kultura popularna (ludowa). Obok problematyki życia społecznego należy
ona do tematów często poruszanych przez teologów i dokumenty eklezjalne36.
Znaczenie religijności i kultury popularnej polega na tym, że opisują „duszę”
latynoamerykańską i tym samym wyjaśniają do pewnego stopnia problematykę
społeczną i religijną Ameryki Łacińskiej. Religijność i kultura ludowa to religijność populacji żyjącej w regionach rolniczych i w ubogich dzielnicach aglomeracji miejskich. Jednakże pewne jej cechy można odnaleźć także w zamożniejszych warstwach społecznych.
Religijność ludowa jest pochodną dawnego i współczesnego spotkania
Ewangelii z kulturami Ameryki Łacińskiej. Można ją uznać za jedną z form
 Tamże, s. 950 nn.
SDoC 26; 280; 547 nn.; E. Cescon, Ser discípulos…, s. 953.
36
 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii (14 XII 2001); MdC 6; PbC 283, 457; SDoC 2, 18, 21, 26, 36, 45, 85, 106, 147,
247, 250, 470–483, 543 nn.; J. Damrosz, Rozwój pojęć podstawowych w polskiej nauce o kulturze
ludowej po 1939 r., Ossolineum, Wrocław 1988; F. Galindo, El protestantismo fundamentalista.
Una experiencia ambigua para América Latina, Editorial Verbo Divino, Estella 1992, s. 87–98;
J.L. Gonzalez, T.M. van Ronzelen, Religiosidad popular en el Perú, Centro de Estudios y Publicaciones CEP, Lima 1983; D. Irarrázaval, Religión popular, w: I. Ellacuría, J. Sobrino, Mysterium
liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, t. 2, Editorial Trotta, Madrid
1990, s. 345–347; J.C. Lima Vaz, Religiosidade popular e evangelização no Brasil, „Communio”
[wyd. braz.] 7(1992) nr 59, s. 349–380.
34
35
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inkulturacji chrześcijaństwa w społeczeństwa latynoamerykańskie, owoc pracy Kościoła ostatnich pięciu wieków. Zdaniem biskupów zgromadzonych na
konferencji w Puebla, pobożność współistniejąca z kulturą ludową ma szereg
cech pozytywnych, takich jak: 1) wymiar trynitarny; 2) wiara w Opatrzność
Bożą i Boga, który jest Ojcem; 3) ukierunkowanie religijności na osobę Chrystusa wyrażone w uroczystościach Bożego Narodzenia, kulcie Dzieciątka Jezus,
Męce Pańskiej, pobożności eucharystycznej, kulcie Najświętszego Serca Pana
Jezusa; 4) rozbudowany kult Bogarodzicy i duchowości maryjna; 5) kult świętych; 6) kult zmarłych; 7) wartość i godność osoby ludzkiej i życia; 8) braterska
solidarność; 9) świadomość grzechu i potrzeby zadośćuczynienia; 10) bogate
formy wyrazu wiary poprzez śpiewy, obrazy, zachowania rytualne, kolory, taniec – przekraczające sztywny racjonalizm; 11) celebracja wiary w powiązaniu
z czasem (uroczystości religijne) i miejscem (sanktuaria, świątynie); 12) pielgrzymowanie do miejsc świętych, które wyraża nie tylko wiarę w Boga, ale
także jest symbolem istnienia człowieka, życia chrześcijańskiego i związku
z pasterzami Kościoła – reprezentantami Boga na ziemi; 13) ekspresywne, radosne i wspólnotowe celebrowanie wiary; 14) znaczenie życia sakramentalnego
i sakramentaliów; 15) związek uczuciowy z papieżem; 16) zdolność do poświęceń, cierpienia i czynów heroicznych, także w wyznawaniu wiary; 17) wartość
modlitwy; 18) akceptacja innych ludzi. Jednakże, zdaniem biskupów latynoamerykańskich, ten typ religijności nie jest pozbawiony mankamentów. Chodzi
głównie o cechy typowe dla religijności ancestralnej, naznaczonej zabobonami,
magią, fatalizmem i fetyszyzmem. Nie zawsze poprawne, z punktu widzenia
doktryny chrześcijańskiej, są także zachowania obrzędowe, przeradzające się
w skrajny i swoisty rytualizm religijny. Cechą negatywną tego rodzaju religijności jest również idolatryczny kult władzy. Jest to religijność, której brakuje
rzetelnej formacji katechetycznej (ignorancja religijna) i która ma tendencję do
statecznego archaizowania wiary i synkretycznych jej reinterpretacji37.

Podsumowanie

Problematykę spotkania chrześcijaństwa i kultur latynoamerykańskich,
zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym, można by poszerzyć
jeszcze o zagadnienie ogólnych tendencji w kulturze charakterystycznych dla
współczesnego świata, zwłaszcza kultury euroatlantyckiej, z którą Ameryka
Łacińska jest niewątpliwie związana. Podobnie jak Europa, społeczności latynoamerykańskie także doświadczają głębokich przemian pod wpływem idei
moderny i post-moderny, sekularyzmu i współczesnych ideologii społeczno37

 PbC 444–469.
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-politycznych, hegemonii środków masowego przekazu oraz powszechnego
dziś napięcia między procesem globalizacji i dowartościowaniem tradycji lokalnych. Kościół katolicki z uwagą obserwuje te przemiany w oczekiwaniu na
tzw. kulturę nadchodzącą. Jednakże nie może to być oczekiwanie bierne, na
co wielokrotnie zwracali uwagę papieże – Jan Paweł II i Benedykt XVI oraz
Episkopat Latynoamerykański. Ameryka Łacińska, podobnie jak chrześcijanie
w pierwszych wiekach, stoi przed wyzwaniem sensotwórczej inkulturacji wiary w Zmartwychwstałego w świat wartości, symboli i doświadczenia obecnych
i nadchodzących pokoleń.
Christianity and the Latin American Cultures
Summary
The purpose of the article is to systematize the main issues related to the encounter
of Christianity with Latin American cultures. The study is based on both Latin American theological publications and various documents of the Roman Catholic Church.
In the first part the problem of Christianity’s encounter with cultures of this region
from historic perspective is discussed by pointing out to its negative, ambiguous and
positive aspects. The second part is devoted to classification of culture circles, significant from the point of view of evangelization and inculturation (cultures of urban
agglomeration, rural regions, Indian and Afro-Latin American cultures, poverty, elites, cyber culture and popular culture). In the final section we paid attention to the
issue of up-coming culture and its trends (modernism and postmodernism, secularism,
socio-political ideologies, the role of mass media, the tensions between globalization
process and appreciation of local traditions).
S ł o w a k l u c z o w e : kultura, Ameryka Łacińska, inkulturacja, teologia kultury,
teologia latynoamerykańska, Kościół katolicki
K e y w o r d s : culture, Latin America, inculturation, theology of culture, catholic
Church
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Problematyka dialogu chrześcijaństwa
z kulturą chińską

I. Kilka uwag historycznych

Szeroko pojęty dialog chrześcijaństwa z kulturą chińską sięga historycznie
VII w., gdy chrześcijaństwo w jego wschodnio-syryjskiej formie dotarło to stolicy dynastii Tang (618–907), Chang’an. Świadectwem tego pierwszego spotkania jest tzw. inskrypcja „nestoriańska” na kamiennym pomniku z Xi’an, która
mówi o rozprzestrzenieniu się tej formy chrześcijaństwa (zwanej jingjiao, czyli
„religią światła”) na terenie ówczesnych Chin, zwłaszcza na tzw. jedwabnym
szlaku, od ok. 635 r. W licznych klasztorach dokonywano wówczas przekładów
ksiąg chrześcijańskich na język chiński, a ich wysoki poziom świadczy o głębokiej inkulturacji chrześcijaństwa, co zakłada jego dialog z ówczesnymi religiami, przede wszystkim buddyzmem i daoizmem1. Warto tu wskazać na fakt,
że np. w tłumaczeniu pojęcia logos nestorianie posłużyli się pojęciem Dao i że
krzyż „nestoriański” (bez korpusu) osadzony jest w kwiecie lotosu, symbolizującym buddyzm2. Właśnie ten znak krzyża stał się symbolem tej wczesnej chińsko-chrześcijańskiej syntezy: „Jezus i Budda w objęciach”3. Jednak już w IX w.
nestorianizm, jako jedna z tzw. „religii obcych” (podobnie jak manicheizm
 Na temat historii tzw. „nestorianizmu” w Chinach zob. Handbook of Christianity in China,
red. N. Standaert, t. 1: 635–1800, Leiden 2001 [dalej: HCC 1], s. 1–42 (tu dalsza literatura); Jingjiao. The Church of the East in China and Central Asia, red. R. Malek, Sankt Augustin–Nettetal
2006, z obszerną literaturą (s. 499–698); Hidden Treasures and Intercultural Encounters. Studies
on East Syriac Christianity in China and Central Asia, red. D.W. Winkler, Li Tang, Wien–Münster
2009.
2
Zob. na ten temat R. Malek, Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa. Przegląd problematyki
i impresje ikonograficzne, w: Oblicza Jezusa Chrystusa w kulturach i religiach świata, red. T. Szyszka, A. Wąs (Dialog Kultur i Religii, 2), Warszawa 2007, s. 113–139, 191–224.
3
 Tak określił to pierwsze spotkanie chrześcijaństwa z kulturą chińską religioznawca M. von
Brück, What Do I Expect Buddhists to Discover in Jesus? Christ and the Buddha Embracing Each
Other, w: Buddhist Perceptions of Jesus. Papers of the Third Conference of the European Network
of Buddhist-Christian-Studies (St. Ottilien 1999), red. P. Schmidt-Leukel, J.Th. Götz, G. Köberlin,
St. Ottilien 2001, s. 158–175.
1
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i buddyzm), które rozpowszechniły się w Chinach epoki Tang, został zakazany, a klasztory zburzone. Pewne idee nestoriańskie zadomowiły się w daoizmie.
Przez prawie trzy stulecia świat chrześcijański nie podejmował prób spotkania
z kulturą chińską. Dopiero w XIII i XIV w., w mongolskiej epoce Yuan (1280–
1367), kiedy na zlecenie papieża udali się do Chin franciszkanie i dominikanie, m.in. Giovanni del Carpini, Wilhem Rubruck, Benedykt Polak, Giovanni de
Montecorvino, Odorico de Pordenone (wcześniej był tam Marco Polo) doszło
do pewnych form dialogu4. Misja dominikańsko-franciszkańska, która miała
się przyczynić m.in. do ochrony Europy przed islamem (chodziło o tzw. pax
mongolica), nie była jednak skierowana bezpośrednio do Chińczyków, lecz do
mongolskich okupantów i upadła wraz z końcem tej obcej dynastii (1368 r.). Ta
pierwsza misja Kościoła rzymskokatolickiego w Chinach nie pozostawiła po sobie jednak wielu śladów w sensie kościelnym i teologicznym. Dzisiaj wiadomo,
że w epoce Yuan kwitł również nestorianizm, o czym świadczą liczne pomniki
kamienne oraz grobowce ze znakiem „nestoriańskiego” krzyża i szczątkami inskrypcji, które odnajdujemy zarówno na północy (np. w Mongolii Wewnętrznej), jak i na południu Chin (zwłaszcza w Quanzhou). Według znanych z tego
czasu relacji, na dworze chanów odbywały się regularne dysputy przedstawicieli
różnych religii (daoizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa, islamu i in.), których celem było przekonanie elity mongolskiej o słuszności i wyższości własnej religii.
Po prawie 200 latach przerwy, pod koniec XVI w., nastąpiło trzecie spotkanie chrześcijaństwa z kulturą epoki Ming (1668–1644)5. Tym razem byli to jezuici, którzy zachęceni przykładem św. Franciszka Ksawerego od 1583 r. z Michele Ruggierim (1543–1607) i Matteo Riccim (1552–1610) na czele rozpoczęli
to spotkanie. Jezuici zajęli się przede wszystkim studium języka i kultury chińskiej, którą reprezentował w ich przekonaniu konfucjanizm. Tłumaczyli i pisali
po chińsku książki o tematyce chrześcijańskiej, pielęgnowali kontakty z chińskimi uczonymi, jak np. Xu Guangqi (1562–1633), Li Zhizao (1565–1630) i Yang
Tingyun (1562–1627) – próbowali więc na wysokim poziomie prowadzić dialog
z elitą chińską, rozumiejącą siebie wprawdzie oficjalnie jako konfucjańską, prywatnie jednak wyznającą również buddyzm czy daoizm. Ricci i większość jezuitów oraz przedstawicieli innych zakonów (franciszkanów, dominikanów, augustianów, którzy przybywali do Chin po 1633 r.) zwalczali dominujące wśród
ludu chińskiego buddyzm, daoizm i religijność ludową jako zabobon. Tylko nie4
 Na temat spotkania chrześcijaństwa z Chinami w epoce Yuan zob. m.in.: HCC 1, s. 43–111
(tu dalsza literatura); Sinica Franciscana, t. 1: Itinera et Relationes Fratrum Minorum saeculi XIII
et XIV. Collegit, ad fidem codicum redegit ed adnotavit P. Anastasius Van den Wyngaert OFM, Quaracchi–Firenze 1929; A.C. Moule, Christians in China before the Year 1550, London 1930; Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku, red. J. Strzelczyk,
Poznań 1993, z obszerną literaturą (s. 315–333).
5
 Różne aspekty tego spotkania przedstawia HCC 1, s. 113–906 (z odpowiednimi danymi
bibliograficznymi).
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liczni (jak np. M. Ruggieri) byli gotowi uznać tę właśnie religijność za reprezentatywną kulturę ówczesnych Chin6. Ta trzecia próba spotkania chrześcijaństwa
z Chinami, mimo wielu ewidentnych sukcesów (m.in. zainspirowanie cesarza
do wydania tzw. edyktu tolerancyjnego w 1692 r. oraz uzyskanie sporej liczby
konwertytów), zakończyła się – ze względu na spór akomodacyjny (rozstrzygnięty przez Rzym w 1715 r.) i zakaz wyznawania chrześcijaństwa sformułowany
w kolejnych edyktach cesarskich (od 1724 r.) – formalnym fiaskiem. Chrześcijaństwo w Chinach „funkcjonowało” od tego czasu de facto na dwóch płaszczyznach: (a) teoretycznej, jako „zachodnia doktryna”, z którą chińscy uczeni raz
po raz podejmowali dialog lub polemikę na płaszczyźnie intelektualnej oraz (b)
religijno-kościelnej, która jednak pozostawała przez ponad dwa stulecia w ukryciu, izolując się od kultury chińskiej i odrzucając jej religijne aspekty jako zabobon. Jakkolwiek Kościół katolicki formalnie zniósł w 1939 r. zakaz udziału
katolików w czci oddawanej Konfucjuszowi i przodkom, to we wspólnotach katolickich zakorzeniła się – pokutująca do dzisiaj – niechęć, a także niezdolność
do komunikacji z niechrześcijanami.
Ponowne oficjalne spotkanie czy raczej konfrontacja chrześcijaństwa z Chinami stała się możliwa dopiero pod koniec mandżurskiej epoki Qing (1644–
1911), czyli po tzw. wojnach opiumowych (1840–1842) i „nierównych układach”, wskutek których zezwolono obcym mocarstwom na działalność handlową
w niektórych portach (m.in. Hongkong, Tianjin, Szanghaj, Qingdao), a niektóre
z tych miast portowych stały się wręcz miastami „obcymi”, z obcym wojskiem
i zarządem, kościołami i szkołami7. W cieniu działalności tych mocarstw, handlujących m.in. bronią i opium, przybywali również misjonarze (tym razem
protestanci, katolicy i prawosławni). Początkowo działali oni tylko w tych otwartych portach, a później, pod ochroną obcych wojsk i ze specjalnym immunitetem, udawali się do wnętrza kraju, rozbudowując stacje misyjne, które stawały
się „terenem obcym” pod protektoratem obcych mocarstw. Dochodziło tu do
ciągłych tzw. „przypadków misyjnych” (jiao’an), czyli konfliktów z władzami
lokalnymi. Przy tej niemal ciągłej konfrontacji o pozytywnym dialogu z kulturą
chińską nie mogło być oczywiście mowy. Wzrastała też niechęć Chińczyków
do obcych i ich religii, określanej jako yangjiao (religia „barbarzyńców”). I tak
w 1900 r. doszło do tzw. powstania bokserów, skierowanego przede wszystkim przeciwko imperializmowi i kolonializmowi obcych mocarstw w Chinach,
6
Zob. na ten temat J. Beckmann, Die katholischen Missionare und der Taoismus, „Neue
Zeitschrift für Missionswissenschaft” 26(1970), s. 1–17. Beckmann jako pierwszy z misjologów
odważył się zakwestionować słuszność postawy ojca Ricci, który obstawał przy dialogu z konfucjańską elitą i tzw. „ewangelizacją od góry”: „Ricci ze swoją adaptacją konfucjanizmu nie szedł być
może najwłaściwszą drogą. Właściwą drogę (dialogu z daoizmem i religijnością ludową) wyczuwał
raczej jego poprzednik Michele Ruggieri”. Tamże, s. 17.
7
Historię tego okresu przedstawia Handbook of Christianity in China, red. R.G. Tiedemann,
t. 2: 1800–present, Leiden–Boston 2010 [dalej: HCC 2].
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nieoszczędzającego jednak także „obcej religii” chrześcijańskiej. W czasie powstania zginęło ponad 30 tysięcy chrześcijan, mających kontakty z Kościołami:
katolików, protestantów oraz prawosławnych8.
Ten dość długi, czwarty okres konfrontacji zakończył się, jak wiadomo, najpierw upadkiem cesarstwa chińskiego w 1911 r. i powstaniem Republiki Chińskiej w 1912 r. (trwającej do dzisiaj na Tajwanie), a potem – niejako po raz drugi
– powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w 1949 r.9 Chrześcijaństwo a Chiny po 1949 r. to już inny, piąty etap, który można podzielić na dwie
części: pierwszą – lata 1949–1982, czyli od powstania ChRL poprzez „rewolucję kulturalną” (1966–1976), śmierć Mao Zedonga (1976), skazanie „bandy
czworga” (1979), aż do 1982 r. z nową konstytucją ChRL i z tzw. „Dokumentem nr 19” KP Chin o zliberalizowaniu polityki religijnej w nowej sytuacji oraz
z otwarciem się Chin na świat i modernizację; i drugą – czas po roku 1982 do
dzisiaj10. Wzajemne stosunki chrześcijaństwa, tzn. Kościołów chrześcijańskich
i Chin w tym czasie, to właściwie nie historia spotkania czy dialogu tylko systematycznej kontroli ze strony państwa chińskiego.

II. Prolegomena

Spotkanie chrześcijaństwa z kulturą chińską nie zawsze prowadziło więc do
dialogu – były również, jak wspomniano wyżej, okresy konfrontacji, apologetyki i tzw. „chrześcijańskiej okupacji” Chin. Było też odwrotnie – prześladowanie,
ucisk i kontrola ze strony państwa chińskiego. Generalizując, można stwierdzić,
że do rzetelnego dialogu z kulturą chińską doszło tylko w epoce Tang („nestorianizm”) oraz w epoce Ming (Matteo Ricci), a potem dopiero po Soborze
Watykańskim II – aczkolwiek nie na terenie Chin kontynentalnych, tylko na
Tajwanie, w Hongkongu i w Makao.
Mowa o dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską wymaga jednakże dalszych jeszcze uściśleń. W dotychczasowym piśmiennictwie (szczególnie kościelnym i teologicznym) mówi się bowiem o „kulturze chińskiej” jako czymś
monolitycznym i rozumie się ją na ogół jako „kulturę konfucjańską”, co można
by słusznie powiedzieć o epoce Ming oraz początkach epoki Qing, ale co nie
8
 Na temat powstania bokserów zob. HCC 2, s. 338–343 (z bibliografią). W tymże tomie
HCC znajdują się też rozdziały poświęcone różnym aspektom tego okresu konfrontacji chrześcijaństwa z ówczesną kulturą chińską. Zob. także K.J. Rivinius, Religia i polityka, misje i kolonializm
w Chinach, „Chiny dzisiaj” 2009 nr 1, s. 44–48; 2009 nr 2, s. 39–42; 2009 nr 3, s. 46–49.
9
 Na temat tego etapu historii chrześcijaństwa w Chinach zob. R. Malek, Spojrzenie na historię misji w Chinach (1946–1996), „Nurt SVD” 1997 nr 1, s. 90–104.
10
Zob. R. Malek, Sytuacja Kościoła katolickiego w ChRL (1949–1989), „Znaki czasu” 1991
nr 23, s. 160–175.
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jest adekwatne gdy chodzi o epokę Tang, Yuan oraz drugą połowę epoki Qing,
okres Republiki Chińskiej, a także czas po 1949 r., czyli okres ChRL. „Kultura
chińska” była i jest bowiem czymś niezmiernie zróżnicowanym i posiadającym
różne oblicza w kolejnych epokach historii Chin, a także w różnych geograficznie i etnicznie częściach tego kraju. Kwestia ta zostanie jeszcze podjęta niżej.
Artykuł niniejszy koncentruje się na niezmiernie palącym problemie dialogu chrześcijaństwa z dzisiejszymi Chinami, tzn. kulturą (i polityką) ChRL11
i stawia pytanie, czy dialog z Chinami, rozumiejącymi siebie jako państwo ateistyczne i komunistyczne, będącymi jednak w swych kulturowych i duchowych
korzeniach krajem wielu tradycji religijnych, w ogóle jest możliwy, a jeśli tak, to
w jakiej formie? Jakie są perspektywy tego dialogu i jakie wyzwania?
Hans Küng i Julia Ching twierdzą w swojej znanej książce Christentum und
chinesische Religion (München 1988, s. 19 n.), że znaki czasu wskazują dzisiaj
na lepsze możliwości dialogu niż to było w przeszłości i że na Chiny należy
patrzeć i wziąć je poważnie również z perspektywy kulturalnej, filozoficznej
i religijnej. Z tezą tą należy się zgodzić, jednakże rzeczywistość dialogu chrześcijaństwa z tym, co nazywamy „kulturą chińską” przedstawia się z różnych
powodów kompleksowo, a na sprzyjające znaki czasu trzeba niestety jeszcze
poczekać. Celem wprowadzenia należy tu zwrócić uwagę na ważne faktory, które niejako programują problematykę dialogu w Chinach. Jest to, po pierwsze,
ciągle aktualne rozróżnienie między tradycjami rodzimymi (daoizm, religia ludowa, konfucjanizm) czy też zintegrowanymi formami religijności (buddyzm,
który przyszedł wprawdzie z Indii, zakorzenił się jednak w kulturze chińskiej,
stając się buddo-daoizmem) oraz tzw. religiami obcymi (chrześcijaństwo i islam). W ramach polityki religijnej chrześcijaństwo bywa nadal systematycznie
wyodrębniane nie tylko jako religia obca, ale także jako tzw. religia zachodnia
(yangjiao), przy czym rozróżnia się katolicyzm (Tianzhujiao lub jiujiao, tzn. „religię Pana Niebios” lub „starą religię”) oraz protestantyzm (Jidujiao lub xinjiao,
tzn. „naukę Chrystusa” lub „nową religię”). Sami chrześcijanie natomiast żyją
w swoich wspólnotach, przeważnie wiejskich, w izolacji od niechrześcijan i ateistów. Dialog ekumeniczny czy religijny nie jest praktykowany, a na niektórych
terenach Chin izolacja ta prowadzi nawet do określania chrześcijan jako minzu,

11
Artykuł niniejszy nie podejmuje problematyki dialogu na Tajwanie, w Hongkongu i Makao – jakkolwiek nie zostaje ona całkowicie wykluczona. Jednakże wspomniane terytoria stanowią
zupełnie inne konteksty dialogu i wymagałyby osobnych analiz. Problematyka dialogu w ChRL
jest natomiast podejmowana jak dotąd bardzo rzadko (na ogół w ramach monolitycznego obrazu
Chin). Specyfikę problemu przedstawiłem w artykule China – ein Ort des interreligiösen Dialogs?
Bemerkungen zur chinesischen Heterotopie, w: Viele Wege – ein Ziel. Herausforderungen im Dialog
der Religionen und Kulturen. Festgabe für Georg Evers zum 70. Geburtstag, red. L. Bertsch i in.,
Freiburg im Br. 2006, s. 285–315.
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czyli grupy etnicznej12. Chrześcijanom, zarówno katolikom, jak i protestantom, nadal jest zabronione (ze strony ich Kościołów) używanie tradycyjnych
chińskich symboli religijnych, uczestnictwo w tradycyjnych świętach czy ceremoniach (np. pogrzebowych czy też w kulcie przodków), które uważane są za
sprzeczne z wiarą chrześcijańską i traktowane jako zabobony (mixin). Podział
więc na chrześcijan i niechrześcijan jest ostry – nie dziwi więc etykietowanie
chrześcijan jako zwolenników religii „obcej” czy „zachodniej”, a pytanie, czy
można być jednocześnie chrześcijaninem i Chińczykiem pojawia się ciągle na
nowo13. Nie dziwi też w tym kontekście fakt, że wielu Chińczyków szuka „niekościelnych” form chrześcijaństwa i że – jak to zostanie jeszcze ukazane – dialog
chrześcijaństwa z kulturą chińską odbywa się właściwie poza instytucjonalnymi
Kościołami14. Oczywiście międzyludzkie kontakty chrześcijan i niechrześcijan
są także w ChRL na porządku dziennym, wykluczają one jednak bardzo delikatną płaszczyznę religijną i duchową.
Te i inne faktory sprawiają, że teorie dialogu religijnego sformułowane poza
Chinami, nawet w Azji, w kontekście chińskim okazują się być dość nieadekwatne. Sytuacja chińska stanowi więc wyzwanie dla teorii czy teologii dialogu, szczególnie jeśli dialog między religiami rozumieć będziemy w duchu Jana
Pawła II, który powiedział, że dialog religijny w jego najgłębszych wymiarach
jest „zawsze dialogiem zbawienia”, ponieważ jest znakiem niekończącego się
dialogu Boga z ludzkością, a celem ludzkich inicjatyw jest właśnie ten dialog
Boga z człowiekiem odkryć, rozjaśnić oraz zrozumieć15.
Dialog religijny, niezależnie od jego kontekstu, potrzebuje przede wszystkim partnerów. Kim są jednak partnerzy dialogu w Chinach? I czy muszą być
oni ludźmi wierzącymi, religijnymi? Jest to skomplikowane pytanie, które zoZob. na ten temat materiały zebrane przez socjologa religii Richarda Madsena, China’s Catholics. Tragedy and Hope in an Emerging Civil Society, Berkeley 1999, zwł. s. 53–56. Zob. także
R. Malek, Das Christentum und seine Erscheinungsformen in der Volksrepublik China, w: China.
Ansichten, Einsichten, Aussichten (Studien zur Religionsfreiheit, 6; Idea-Dokumentation 6/2004),
K. Brandt, Th. Schirrmacher, Wetzlar–Bonn–Hamburg 2004, s. 129–153; Wu Gaoshou, Wang Jie,
Życie katolików we wsi Dong’ergou oraz ich ukierunkowanie na Absolut, „Chiny dzisiaj” 2008
nr 1, s. 30–42.
13
 Kwestię tę dyskutują m.in. S. Lokuang, Wie kann man gleichzeitig echter Chinese und echter Christ sein?, „Concilium” 15(1979), s. 400–401; E.S. Tang, Kann man zugleich wahrhaft Christ
und Chinese sein?, „Concilium” 15(1979), s. 402–404.
14
 Problem ten omawiam również w artykule Postrzeganie chrześcijaństwa przez współczesnych intelektualistów chińskich, w: Chrześcijaństwo i Kościół w Chińskiej Republice Ludowej
(Dialog Międzyreligijny, 6), oprac A. Koszorz, tłum. A. Koszorz, P. Pachciarek, Warszawa 2003,
s. 35–43.
15
Jan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, 13 XI 1992.
Tekst ang. i wł. zob. vatican.va (Jan Paweł II, Przemówienia, 1992). Zob. też R. Malek, Dialog
zbawienia. Religie niechrześcijańskie jako wzbogacenie wiary w świetle wypowiedzi Jana Pawła II,
„Homo Dei” 49(1980) nr 1, s. 11–17.
12
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stanie podjęte w niniejszym artykule. Ponadto, według uniwersalnych norm,
dialog religii wymaga wolności religijnej, rozumianej jako niezbywalne prawo człowieka16. Wolność ta, jak wiadomo, nie jest jednak (ciągle jeszcze) dana
w ChRL – jest to sytuacja, która trwa od 1949 r. i ma decydujący wpływ na
(nie)możliwość rzetelnego dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską. W jakim
więc kontekście odbywa się (jeśli w ogóle) dialog w Chinach? Czy jest tak, że
jeśli pewne faktory, np. odpowiedni religijni partnerzy, nie istnieją, dialog nie
może dojść do skutku lub też nie może przynieść owoców?17 Niemiecki religioznawca i buddolog Michael von Brück oraz chiński religioznawca Whalen Lai
stwierdzają w ich wspólnym dziele Buddhismus und Christentum, że w Chinach
panują zupełnie inne uwarunkowania dialogu niż w Indiach czy Sri Lance i uważają, że pytanie o dialog religii w Chinach jest drugorzędne w porównaniu z poszukiwaniem humanizmu, który uzasadnia tożsamość narodową oraz umożliwia
międzynarodową współpracę. Jeśli więc w Chinach mowa o dialogu, to raczej
z tej pragmatycznej i politycznej perspektywy18.
Powyższe uwagi wstępne wskazują wystarczająco na fakt, że gdy chodzi
o Chiny w zakresie dialogu mamy do czynienia ze swego rodzaju heterotopią19
i wyzwaniem dla sformułowanych w Kościołach chrześcijańskich teorii i programów dialogu. Chiny dają tym samym okazję do tego, by spojrzeć na kwestię
dialogu z innej perspektywy i w zupełnie innych „ramach”, nie zawsze porównywalnych z innymi kontekstami20. Chińska sytuacja radykalnie kwestionuje
czy wręcz podważa ogólnie przyjmowane założenia i idee dialogu religii. Sytuacja chińska uświadamia nam bardzo wyraźnie problemy, treści, opcje i założenia dialogu w ogóle. Spojrzenie na Chiny prowadzi więc też do pytania: czy
w dialogu religii można/należy uwolnić się od pewnych założeń filozoficzno-religijnych bazujących na zachodnich koncepcjach i ideach?
16
Zob. K. Lehmann, Das Christentum – eine Religion unter anderen? Zum interreligiösen
Dialog aus katholischer Perspektive (Eröffnungsreferat des Vorsitzenden), w: „Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz”, 27 IX 2002, s. 2. Zob. także G. Schubert, China und die
Menschenrechte. Zu den Möglichkeiten und Grenzen eines kritischen Dialogs, „KAS Auslandsinformationen” 1997 nr 4, s. 50–63; K.H. Pohl, Zwischen Universalismus und Relativismus. Gedanken zu
einem interkulturellen Dialog mit China, „Asien” 71(1999), s. 17–40.
17
 Faktory te omawia H. Waldenfels, Hermeneutik interkultureller Begegnung. Christentum
und chinesisches Denken: eine Fallstudie, w: tenże, Gottes Wort in der Fremde. Theologische Versuche II, Bonn 1997, s. 436–457.
18
Buddhismus und Christentum. Geschichte, Konfrontation, Dialog, München 1997, s. 108,
136.
19
 Pojęcie heterotopii, w sensie „zupełnie odmiennego miejsca”, używam tu za francuskim
sinologiem F. Jullien, Der Umweg über China. Ein Ortswechsel des Denkens, Berlin 2002, s. 15
(wyd. pol.: Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji, tłum. M. Falski,
Kraków 2006).
20
 F. Jullien, Der Umweg über China, s. 96 n.
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Heterotopia dialogu w Chinach oznacza więc fakt, że dialog chrześcijaństwa z kulturą chińską odbywa się tam (lub się nie odbywa) na zupełnie innych
warunkach i na zupełnie innych płaszczyznach niż w innych kontekstach oraz
że posiada on zupełnie inne wymiary. Teoretyczny (teologiczny) dialog chrześcijaństwa z maoizmem, prowadzony w Kościołach Zachodu w latach 70., oraz
rozwinięta w ten sposób chrześcijańsko-maoistyczna wizja historii zbawienia
(gesta Dei per Sinenses) potwierdzają chińską heterotopię dialogu oraz podważalność zachodnich kryteriów21.
Na czym więc polega heterotopia dialogu w Chinach? Decyduje o niej (III.1)
jego kontekst, następnie (III.2) jego partnerzy oraz (III.3) formy i treści. W tych
ramach artykuł niniejszy jest (IV) refleksją na temat wyzwań, szans i perspektyw dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską. Refleksja ta podjęta tu zostanie
nie z punktu widzenia teologii, lecz będzie raczej religioznawczo-fenomenologicznym opisem status quo. Na zakończenie (V) przypomniane zostaną niektóre
wypowiedzi papieża Jana Pawła II odnośnie do dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską.

III. heterotopia dialogu w Chinach
1. Kontekst, tzn. podłoże chińskiej heterotopii

W porównaniu z Chinami cesarskimi (do 1911 r.) oraz czasem Republiki
Chińskiej (od 1912) sytuacja religii, a tym samym kontekst dialogu religijnego,
zmieniły się po utworzeniu ChRL w 1949 r. i w następnych latach „Nowych
Chin” radykalnie. Zarówno w tradycji chrześcijańskiej, jak i w świecie chińskim
miały miejsce poważne wydarzenia, które ten kontekst stworzyły i ukształtowały, by wymienić tutaj choćby rewolucję kulturalną (1966–1976), Sobór Watykański II (1962–1965), otwarcie Chin na Zachód (po 1982 r.), wysiłki modernizacyjne za rządów Deng Xiaoping (1904–1998), przystąpienie Chin do ONZ
i WTO, i inne. W procesach tych doszło do krytyki i gruntownych przeobrażeń
zarówno w starej chińskiej tradycji oraz w tradycji marksistowsko-komunistyczno-chińskiej, jak i w tradycji zachodnio-chrześcijańskiej. Powstała więc zupełnie nowa, zmieniona sytuacja, która postawiła tzw. „problem religii” (zongjiao
wenti), a tym samym problem dialogu chrześcijaństwa z Chinami w całkowicie
nowym świetle22. Ponadto, wskutek ogólnego wzrostu wykształcenia, rozwoju
21
Streszczenie tej problematyki i dalszą literaturę zob. R. Malek, Gesta Dei per Sinenses.
Reminiscencje na temat chrześcijaństwa i ‘Nowych Chin’, „Chiny dzisiaj” 2009 nr 2, s. 43–48.
22
 Przemiany w ocenie historycznych spotkań chrześcijaństwa z Chinami przedstawia Zhang
Wenju, Nowa ocena misji chrześcijańskich w nowożytnych Chinach, „Chiny dzisiaj” 2008 nr 4,
s. 33–37. Zob. także Gao Shining, Chrześcijaństwo a Chiny współczesne, „Chiny dzisiaj” 2006 nu-
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badań naukowych i coraz większej liczby publikacji, a także w związku z rozszerzonymi kontaktami międzynarodowymi zmieniło się w Chinach postrzeganie religii w ogóle, a w szczególności chrześcijaństwa. Poza strukturami partyjnymi i państwowymi mówi się dziś wręcz o swego rodzaju renesansie religii23.
W tym zmienionym kontekście rozwinęły się jednak, co zostanie jeszcze
ukazane, tylko bardzo specyficzne formy dialogu. Związane jest to przede
wszystkim z tradycyjnym, panującym w oficjalnej doktrynie państwowej do dzisiaj (mimo wszelkich zmian), rozumieniem religii24. Rozumienie religii w Chinach po roku 1949 odróżnia się z jednej strony od Chin tradycyjnych – jest ono
marksistowsko-komunistyczne, z drugiej jednak strony stwierdzić można bardzo
frapującą kontynuację ortodoksyjno-konfucjańskiego rozumienia i traktowania
religii25. Zarówno bowiem tradycyjne ortodoksyjno-konfucjańskie, jak i marksistowsko-komunistyczne rozumienie religii w Chinach bazuje na rozróżnieniu
między ortodoksją (zheng) i heterodoksją (xie)26. W tych ramach traktowanie
różnych religii było już w tradycyjnych Chinach, od dynastii do dynastii – różne
i zależne od aktualnie panującej linii politycznej. Wszystkie formy religijności
chińskiej i religie obce, które znajdowały się poza państwową ortodoksją konfucjańską, uważane były (aczkolwiek nie zawsze i nie wszystkie, bo zależało to od
upodobań cesarza) za heterodoksję, zabobony lub sekty – odmawiano im wręcz
prawa nazywania się religią czy doktryną (jiao)27. Religie mogły rozwijać się
i działać tylko wtedy, gdy zostały przez państwo uznane i umieszczone w hiemer wstępny, s. 39–45; taż, Kościół katolicki a współczesne społeczeństwo chińskie, „Chiny dzisiaj”
2009 nr 1, s. 36–41; 2009 nr 2, s. 27–29.
23
Zob. na ten temat R. Malek, ‘Gorączka religijna’ w Chinach? Na marginesie pewnego zjawiska, „Nurt SVD” 31(1997) nr 2, s. 13–29.
24
Zob. tenże, Religion – Ideologie – Kultur. Bemerkungen zum Religionsverständnis im traditionellen und heutigen China, w: Religion als Gegenstand der Philosophie, red. G. Wieland, Paderborn 1997, s. 11–47.
25
Wskazałem na to w artykule Frapujące podobieństwa. Polityka tradycyjnego i współczesnego państwa chińskiego wobec religii, w: Problemy społeczno-religijne świata na progu trzeciego
tysiąclecia, red. W. Lizak i in., Warszawa–Krynica Morska 2002, s. 265–276.
26
Literatura na temat tego problemu jest olbrzymia. Zob. np. R. Malek, Der traditionelle
chinesische Staat und die Religion(en), w: Zwischen Autonomie und Anlehnung. Die Problematik
der katholischen Kirche in China, theologisch und geschichtlich gesehen, red. R. Malek, W. Prawdzik, Sankt Augustin–Nettetal 1989, s. 31–53; tenże, Herausgeforderte Orthodoxie: Der chinesische
Staat und die neue Religiosität, „Religion – Staat – Gesellschaft” 2(2001) nr 2, s. 243–269; Fan
Hao, The Rationality of Modern Confucianism and the Nostalgia for Confucian Orthodoxy, „Social
Sciences in China” 22(2001) nr 1, s. 109–126. Rozróżnienie to odgrywało poważną rolę już w czasie
misji jezuitów w Chinach – zob. E. Zürcher, A Complement to Confucianism. Christianity and Orthodoxy in Late Imperial China, w: Norms and the State in China, red. Chun-chieh Huang, E. Zürcher, Leiden–New York–Köln 1993, s. 70–92; E. Zürcher, Confucian and Christian Religiosity in
Late Ming China, „The Catholic Historical Review” 83(1997), s. 614–653.
27
Zob. na ten temat także R. Malek, Teoria i praktyka chińskiej polityki religijnej, w: Kościół
w Chinach. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, pr. zb., Pieniężno 1989, s. 207–218.
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rarchii wierzeń oraz podporządkowane kontroli władzy centralnej (cesarskiej).
Jeśli jakaś religia nie uznała tego porządku za najwyższy, była określana jako
„niebezpieczna” i prześladowano ją za nielojalność wobec państwa – przestawała więc być jego „partnerem”. Procesy te można prześledzić na przykładzie
nestorianizmu w dynastii Tang, gdy dialog chrześcijaństwa z kulturą chińską
oznaczał dialog z protegowanymi wówczas daoizmem i buddyzmem, czy też
w epoce Ming i na początku Qing, gdy Matteo Ricci i jezuici prowadzili dialog
z panującą wówczas ortodoksją konfucjańską, ignorując (zwalczając – tak jak
konfucjańskie państwo) jednocześnie kulturę chińską reprezentowaną wówczas
większościowo przez religijno-ludowy buddo-daoizm. Misjonarze końca epoki
Qing i Republiki nie prowadzili dialogu w ogóle, gdyż cała tradycja chińska
uznana została z pogańską i zabobonną, a tym samym nadającą się jedynie do
radykalnego wykorzenienia. W ChRL priorytetem od początku był dialog religii
nie między nimi samymi, ale z instytucjami nowego komunistycznego państwa.
W tym też celu każda z religii zmuszona była założyć własne Stowarzyszenie
Patriotyczne, które w rezultacie było jedynym partnerem uprawnionym do dialogu. Żadna religia w Chinach nie była w stanie działać niezależnie od władzy na różnych jej szczeblach i wymknąć się spod kontroli państwa chińskiego.
Stopień wolności religijnej („partnerstwa”) dyktowany był w Chinach zawsze
stopniem gotowości do współpracy z władzą centralną i lokalną, rozumianą jako
patriotyzm (aiguo).
Z punktu widzenia warstwy rządzącej – obojętnie, czy rozumiała ona siebie
jako „konfucjańska”, czy też, jak dzisiaj, jako marksistowska i komunistyczna o „chińskiej specyfice” – Chiny w gruncie rzeczy nie potrzebują religii, nie
potrzebują żadnej innej doktryny niż ortodoksja państwowa. Ponieważ religia
będzie jednak istnieć – jak pouczają rządzących teoretycy religii – należy ją
włączyć w struktury państwowe w celu legitymacji władzy i utrzymania jedności narodu czy też w procesy modernizacji, w celu poprawy międzynarodowego
oblicza Chin. Religia i wszelka religijność muszą więc być zawsze kontrolowane, absorbowane lub izolowane. Podporządkowanie się państwowej ortodoksji
pozostaje nadal jedynym i podstawowym warunkiem tzw. „normalnego” funkcjonowania religii w ogóle i jej funkcji jako „partnera” wszelkiego dialogu.
Dzisiejsze podstawowe (marksistowsko-leninowskie) założenia polityki
państwa chińskiego wobec religii zawarte są w Konstytucji ChRL oraz „Dokumencie nr 19” (oba dokumenty pochodzą z roku 1982)28. Konstytucja w art. I,
nr 36 gwarantuje wolność religijną i ochronę „normalnych aktywności religijnych” oraz stwierdza, że żadna religia nie może być kontrolowana przez
jakąkolwiek władzę obcą. Z konstytucji wynika jednocześnie, że tylko propagowanie ateizmu jest dopuszczalne. Działalność religii ograniczać się ma do
 Niemieckie tłumaczenie tych dokumentów zob. D. MacInnis, Religion im heutigen China.
Politik und Praxis, red. R. Malek, Sankt Augustin–Nettetal 1993.
28
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uznanych miejsc kultu, czyli świątyń, klasztorów i kościołów. Pełny tekst tego
artykułu brzmi następująco:
„Obywatele Chińskiej Republiki Ludowej cieszą się wolnością wyznania. Żadnym
organom państwowym, organizacjom społecznym, osobom indywidualnym nie
wolno zmuszać obywateli do wyznawania lub niewyznawania jakiejkolwiek religii, zabroniona jest również ich dyskryminacja za wyznawanie lub niewyznawanie
jakiejkolwiek religii. Państwo ochrania normalne aktywności religijne. Nikomu
nie wolno wykorzystywać religii w celach naruszania porządku publicznego,
przynoszenia szkody zdrowiu obywateli lub wyrządzania szkód państwowemu
systemowi oświaty. Organizacje religijne i sprawy religijne nie podlegają kontroli
sił zagranicznych”.

Ta konstytucyjna postawa państwa wobec religii – opierająca się na (a) socjalizmie, (b) dyktaturze proletariatu, (c) przewodniej roli KP Chin oraz (d) myśli
Marksa, Lenina, Mao Zedonga oraz Deng Xiaopinga – „uzupełniana” jest niemal ciągle nowymi dokumentami partyjnymi i rządowymi oraz interpretowana
przez przywódców państwa i partii, a także urzędników z Biura ds. Religijnych
(BSR) przy Radzie Państwa. Aktualnie ideą przewodnią w polityce religijnej jest
budowanie harmonijnego społeczeństwa29. Religia uważana jest za integralną
i trwałą część kultury chińskiej, a „kultura religijna” (zongjiao wenhua), oparta
na podstawach etycznych (daode) oficjalnie uznanych religii, ma stać się składnikiem tego harmonijnego społeczeństwa – w tym zakresie i w takich celach
wszystkie religie wezwane są przez władze państwowe do „dialogu”.
Aktualne kontekstualne (polityczne) ramy dialogu ograniczone są więc przez
(1) konstytucję z roku 1982, do której w 2004 r. dodano fragment o prawach
człowieka, (2) „Dokument nr 19” z 1982 r. oraz (3) nowe przepisy religijne.
Żaden z tych dokumentów nie jest i oczywiście być nie może podstawą dialogu
między religiami ani też dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską – stanowią
one raczej o jego praktycznej niemożliwości.
2. Partnerzy dialogu w Chinach

Dialog religii, dialog chrześcijaństwa z kulturą chińską wymaga partnerstwa. Nie istnieje dialog bez kontaktów osobistych czy instytucjonalnych, bez
rozmów czy praktyk religijnych. Prawdziwy dialog wymaga, by użyć tu sformułowania Hansa Waldenfelsa, „wzajemności i wymiany między równoprawnymi partnerami, tzn. wolnymi osobami, które cieszą się tymi samymi prawami
Szczegóły na ten temat zob. R. Malek, Hexie shehui: Nowa utopia? Budowa harmonijnego
i stabilnego społeczeństwa chińskiego oraz rola religii, „Azja-Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka –
Gospodarka” 2008 nr 11, s. 201–208.
29
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i tym samym szacunkiem w oczach drugiego” 30. Dialog może się odbywać tylko
w przekonaniu, że żadna ze stron nie będzie chciała opanować drugiej i że żadna
strona nie będzie uważała, że inna jest w nieprawdzie czy też, że jest heterodoksją lub „złym kultem” (xiejiao). Tylko wtedy, gdy uzna się partnera za równego
sobie, będzie się w stanie przyjąć jego inicjatywy i krytykę. Gotowość dialogu
oznacza więc wyrzeczenie się wszelkiego autorytetu. To wyrzeczenie odróżnia
zasadniczo dialog od monologu31.
W kontekście chińskim powstaje jednak pytanie, kim są partnerzy dialogu w tym wprawdzie wieloreligijnym kraju, który jednak prowadzi ateistyczną
i restryktywną politykę religijną wobec wszelkich form religijności. Czy potencjalnym religijnym partnerom dialogu w Chinach jest w ogóle dane samodzielnie rozpocząć i prowadzić dialog? Czy chrześcijaństwo w jego instytucjonalnej
formie Kościoła katolickiego i Kościołów protestanckich jest zdolne do prowadzenia dialogu z kulturą chińską? Kim są więc partnerzy chrześcijaństwa w jego
dialogu z kulturą chińską?
We wspomnianym „Dokumencie nr 19” ChRL uznaje oficjalnie tylko pięć
wielkich religii jako zgodnych z ortodoksją państwową: buddyzm (fojiao), daoizm (daojiao), islam (yisilanjiao), protestantyzm (jidujiao) oraz katolicyzm
(tianzhujiao)32. Wszelkie inne formy, a więc „sekty”, falungong, tzw. katolicki
„Kościół podziemny” czy też protestanckie „Kościoły domowe” nie są zarejestrowane i są tym samy heterodoksyjne lub „złe” (xie), w związku z czym należy
je zwalczać – nie mogą więc być „partnerami” jakiegokolwiek dialogu. Natomiast próby oficjalnie uznanych religii, by zyskać więcej autonomii, czyli stać
się bardziej samodzielnymi „partnerami”, duszone są w zarodku.
Każda z oficjalnie uznanych religii posiada Stowarzyszenie Patriotyczne,
które ma wyłączne prawo reprezentować daną religię (czyli być „partnerem”),
a z drugiej strony zobowiązane jest implementować politykę religijną partii
i państwa wewnątrz danej religii33. Wiadomo jednak, że chińska religijność
to o wiele więcej niż tych pięć oficjalnie uznanych religii. Dialog jednak, jeśli
w ogóle, odbywać się może tylko z tymi religiami i wśród nich, przy czym głównym „partnerem” jest komunistyczne państwo w jego różnorodnych strukturach
i instytucjach. W ChRL stwierdzamy więc ze względu na wspomniane konsteH. Waldenfels, Hermeneutik interkultureller Begegnung, s. 440.
 Na temat tych zasad dialogu zob. O.F. Bollnow, Das Gespräch als Ort der Wahrheit, „Universitas” 35(1989) nr 2, s. 113–122.
32
 Należy tu zauważyć, że w języku chińskim i w praktyce politycznej protestantyzm (Jidujiao,
„nauka Chrystusa”) i katolicyzm (Tianzhujiao, „nauka Pana Niebios”) stanowią pod względem nazewnictwa dwie odrębne religie. Do niedawna nie istniało pojęcie „chrześcijaństwa” w ogóle, chińscy
religioznawcy stworzyli więc neologizm Jidu zongjiao, tzn. dosłownie „religia Chrystusowa”.
33
Stowarzyszenia te charakteryzuje Andrzej Halimarski w artykule Państwo a Kościół w Chinach, „Myśl Marksistowska” 1988, nr 3(21), zwł. s. 165–175. Zob. także R. Malek, Kilka uwag na
temat Kościoła katolickiego w Chinach, „Chiny dzisiaj” 2006 numer wstępny, s. 34–39.
30
31
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lacje niezmierną asymetrię partnerów dialogu. Uwidacznia się ona szczególnie
podczas dorocznego spotkania przedstawicieli władz państwowych i partyjnych
z przedstawicielami religii z okazji chińskiego Nowego Roku. Spotkanie to,
zwane „spotkaniem herbacianym” (chahui), jest obligatoryjne dla oficjalnych
przedstawicieli religii i służy przede wszystkim promulgacji aktualnie panującej
polityki religijnej i wzmacnianiu harmonii i stabilności w kraju. Jest to więc
monolog władzy.
W ChRL istnieje wiele instytucji państwowych „zajmujących się” religiami
i uprawiających asymetryczny dialog czy raczej monolog. Nad implementacją
rządowej i partyjnej polityki religijnej czuwa założone w roku 1951 Biuro ds.
Religii – jeden z ważniejszych „partnerów” dialogu wszystkich religii. Funguje
ono jednocześnie jako „pomost” między rządem i KP Chin a tzw. Stowarzyszeniami Patriotycznymi, które każda oficjalnie uznana religia zmuszona została
w latach 50. XX w. założyć. Schematycznie partyjne i państwowe jednostki „administracji” religii w ChRL, czyli oficjalnych „partnerów” dialogu, przedstawić można następująco: (1) KP Chin, która decyduje o polityce religijnej rządu
chińskiego, Kongres Narodowy (Parlament) oraz Front Jedności Narodowej.
Dokumenty tego szczebla to m.in. Konstytucja i „Dokument 19”. (2) Centralne Biuro ds. Religii jest organem wykonawczym centralnej polityki religijnej
i wydaje własne rozporządzenia, które dotyczą implementacji centralnej polityki
religijnej. (3) Biura ds. Religii na szczeblu prowincji, regionów autonomicznych, miast wydzielonych, powiatów etc. wcielają centralną politykę religijną
na płaszczyźnie lokalnej. Również i te biura wydają dokumenty, które dotyczą
lokalnej polityki religijnej. (4) Stowarzyszenia Patriotyczne poszczególnych
religii (daoizmu, buddyzmu, islamu, protestantyzmu i katolicyzmu34), których
przedstawiciele zasiadają w Kongresie Narodowym i w Konferencji Konsultatywnej Narodu Chińskiego na szczeblach lokalnych, wcielają politykę religijną
państwa i partii wewnątrz danej religii. Stowarzyszenia te posiadają własne statuty zaaprobowane przez Biuro ds. Religii. (5) Organizacje właściwe dla poszczególnych religii (np. Chińska Konferencja Biskupów, Chińska Rada Kościołów, organizacje kierujące „wewnętrznym” życiem buddyzmu, daoizmu czy
islamu, uczelnie religijne kształcące personel religijny) próbują uzyskać pewną
autonomię, kontrolowane są jednak przez Stowarzyszenia Patriotyczne oraz lokalne Biura ds. Religii. Stowarzyszenia Patriotyczne prowadzą własne Komitety
Stowarzyszenie Patriotyczne Kościoła Katolickiego zasługuje w naszym na szczególną
uwagę, gdyż w liście z 2007 r. papież Benedykt XVI orzekł, że Stowarzyszenie to nie jest zgodne
z nauką Kościoła – podobnie zresztą jak oficjalna Chińska Konferencja Biskupów nie odpowiada
prawu kanonicznemu (CIC). Gremia te i ich członkowie stracili więc z punktu widzenia Kościoła
katolickiego prawo do bycia kościelnymi, katolickimi partnerami dialogu. Polskie tłumaczenie listu
zob. „Chiny dzisiaj” 2007 nr 2, s. 22–38. Uwagi na temat listu papieża zob. R. Malek, Ku pojednaniu w Chinach, „Pastores” 2008 nr 3(40), s. 124–138.
34
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ds. Kontaktów z Zagranicą, których członkowie biorą udział w różnych krajowych i międzynarodowych spotkaniach na temat dialogu.
Kto i kiedy weźmie udział w konferencji międzynarodowej poświęconej
dialogowi czy też pokojowi, tzn. kto będzie chińskim partnerem dialogu, ustala
Biuro ds. Religii i Stowarzyszenie Patriotyczne. Przy różnych okazjach przedstawiciele religii w Chinach zmuszeni są na zlecenie Biura ds. Religii wydawać
oświadczenia na temat innych religii – jak to było np. w przypadku falungong
czy też przeciwko kanonizacji 120 chińskich męczenników przez papieża Jana
Pawła II w 2000 r. Oficjalne czasopismo Biura ds. Religii „Zhongguo zongjiao”
(Religie chińskie) zamieszcza niemal w każdym numerze „forum religii”, tzn.
wypowiedzi przedstawicieli oficjalnie uznanych religii na aktualne tematy.
Mimo że jest to zorganizowana i kontrolowana wymiana poglądów, można ją
uznać przynajmniej za możliwość oficjalnego prezentowania poglądów i pozycji poszczególnych religii35. Nie jest to jednak dialog religii. Biuro ds. Religii
posiada również własne wydawnictwo (Zongjiao chubanshe), w którym ukazuje
się pokaźna liczba dość dobrych publikacji na temat różnych religii, a także na
temat dialogu religii, łącznie z dialogiem chrześcijaństwa z kulturą chińską.
Innym gremium, w którym prowadzona jest specyficzna forma dialogu, jest
Komisja Religijna Konferencji Konsultatywnej Narodu Chińskiego, w której
spotykają się przedstawiciele oficjalnie uznanych religii, będący członkami tej
konferencji na różnych płaszczyznach (narodowej, prowincjalnej, powiatowej).
Przy konferencji istnieje też od roku 1994 Chiński Komitet Religii i Pokoju
(Zhongguo zongjiaojie heping weiyuanhui), do którego należą oficjalni przedstawiciele religii, czyli Stowarzyszeń Patriotycznych. Ponadto Front Jedności
Narodowej posiada własną komisję religijną i reguluje sprawy religii we własnych wydziałach na płaszczyźnie narodowej, prowincjalnej i powiatowej. Tylko te gremia i wydziały są wyłącznymi i legalnymi „partnerami” dialogu czy
raczej uczestnikami asymetrycznej konfrontacji różnych poglądów religijnych
z marksistowsko-komunistyczną, chińską ortodoksją.
Nie bez znaczenia dla pewnych form dialogu w Chinach po 1979 r. było
reaktywowanie Instytutu Religii Świata przy Chińskiej Akademii Nauk Społecznych oraz powstawanie instytutów badających religie czy chrześcijaństwo
w Akademiach Nauk na szczeblu centralnym i prowincjalnym oraz na różnych
uniwersytetach, czyli instytucji, które – jak się jeszcze okaże – są w Chinach oficjalnymi i poważnymi partnerami dialogu. Członkowie tych instytucji działają
w strukturach państwowych, są jednak w pewnym sensie niezależni od polityki
 Czasopismo opublikowało m.in. materiały z następujących dyskusji: Dialog religijny i pokój, 2003 nr 10, s. 24–29; ‘Konstrukcja’ kultury religijnej, 2003 nr 11, s. 24–29; Społeczna rola religii, 2003 nr 12, s. 22–27; Ekstremizm religijny, 2004 nr 2, s. 14–19; Dlaczego należy uwspółcześniać
myśl religijną?, 2004 nr 7, s. 14–19; Ekologiczna mądrość religii a nauki przyrodnicze, 2004 nr 8,
s. 13–18; Przyszłość religii w Chinach, 2004 nr 12, s. 16–21; Pozycja religii i socjalizmu w dzisiejszym społeczeństwie, 2005 nr 5, s. 24–29.
35

Problematyka dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską

117

bądź też prowadzą niepolityczny, akademicki dialog na płaszczyźnie intelektualnej czy duchowej. W tych kręgach religię rozumie się jako część kultury
chińskiej i mówi się o „kulturze religijnej” (zongjiao wenhua). Chrześcijaństwo
nie jawi się tu jako Kościół katolicki (Tianzhujiao) czy protestancki (Jidujiao),
tylko jako jedna religia chrześcijańska, Jidu zongjiao; postrzegane jest przy tym
jako zakorzeniona już religia chińska, która nie posiada charakteru religii obcej
(waijiao), zachodniej, związanej z kolonializmem czy imperializmem. „Zachodniość” chrześcijaństwa stanowi dziś – wręcz przeciwnie – o jego atrakcyjności,
bo związana jest ze współczesnością i modernizacją oraz etycznymi alternatywami dla społeczeństwa chińskiego. Chiński religioznawca He Guanghu, analizując przyczyny zainteresowania i atrakcyjności chrześcijaństwa, stwierdza:
„Niezależnie od wszystkich innych ważnych tematów, idee chrześcijańskie ukazały
się intelektualistom […] tak nowe, pociągające, pełne bogactwa i tak subtelne, że
chrześcijaństwo – z tematu, który zasługiwał (kiedyś) najwyżej na wzgardę – stało
się tematem, który zasługuje przynajmniej na dogłębne studium. Bałamutne, nieforemne monstrum stało się nagle aniołem – całkowicie akceptowalnym, a nawet
pociągającym, aczkolwiek ciągle jeszcze w obcej postaci! Można sobie wyobrazić,
jak interesujące a nawet ekscytujące było to odkrycie”36.

Wspomniani uczeni z Akademii Nauk i uniwersytetów prowadzą intensywny dialog z „kulturą chrześcijańską” i innymi kulturami religijnymi – dialog
ten polega wszakże na intensywnym religioznawczym badaniu chrześcijaństwa,
odbywa się więc na płaszczyźnie teoretycznej poprzez konferencje, tłumaczenia na język chiński, publikacje i wymianę naukową. Celem tego dialogu jest
pogłębienie wiedzy i rozumienia – nie jest to więc egzystencjalna wymiana poglądów i doświadczeń ludzi religijnych, choć coraz częściej dochodzi do takiej
właśnie formy dialogu. W ramach tych inicjatyw do Chin zapraszani są z wykładami chrześcijańscy teologowie i filozofowie, kardynałowie, biskupi, księża
i świeccy. Prowadzą oni dialog z przedstawicielami kultury i nauki chińskiej, i to
w pierwszym rzędzie nie w placówkach kościelnych i wśród chrześcijan, lecz
w państwowych instytutach i na uniwersytetach, a tylko okazyjnie w seminariach duchownych. Ich wykłady dotyczące zagadnień religijnych, teologicznych
czy filozoficznych publikowane są w naukowych czasopismach, podlegających
państwowej cenzurze. Tego typu dialog, nawet jeśli nie można go uznać za dialog religijny, przynosi jednak owoce i należy go uznać za prolegomenę do przyszłego dialogu religii.
Według Liu Xiaofeng, profesora filozofii na uniwersytecie w Guangzhou
i tłumacza literatury chrześcijańskiej, naukowe badanie chrześcijaństwa jest
w ChRL „kulturowo-teoretycznym typem chrześcijaństwa”, reprezentującym
Przyczyny i cechy rosnącego zainteresowania chrześcijaństwem wśród chińskich intelektualistów, „Chiny dzisiaj” 2007 nr 1, s. 43–46.
36
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nie konfesyjną dogmatykę, lecz po prostu „naukę chrześcijańską”. Przez inkorporację tej „nauki chrześcijańskiej” do systemu szkolnictwa wyższego oraz
struktury Akademii Nauk, chrześcijaństwo stało się w Chinach „strukturalnym
elementem” kultury chińskiej, nawet jeśli ta pojmuje siebie jako ateistyczną
i marksistowsko-komunistyczną. Oznacza to, że dzisiejszy system kulturowy
Chin umożliwia swego rodzaju wewnętrzny dialog między chrześcijaństwem
a kulturą chińską, a nawet inkulturację „nauki chrześcijańskiej” w dzisiejszych
Chinach. Ponieważ dzisiejsza kultura chińska zdominowana jest przez pochodzące z Zachodu idee marksizmu i komunizmu, jest to dialog wewnętrzny, dialog między ideami i koncepcjami pochodzącymi z kręgu kultury chrześcijańskiej37. Według Liu Xiaofeng istnieją poważne szanse, że przez taki właśnie dialog chrześcijaństwo stanie się – podobnie jak buddyzm w przeszłości – religią
chińską i należeć będzie integralnie do kultury chińskiej, przyjmującej dzisiaj
inne niż w przeszłości kształty. W tym duchu pekiński filozof Li Zehou zaprasza
swoich studentów, by studiowali chrześcijaństwo jako jądro tego, co nazywa
„globalnym procesem modernizacji kultury chińskiej”. Li Zehou, który nie jest
chrześcijaninem, uważa, że chrześcijaństwo oznacza dla dzisiejszych Chin niezwykle ważny wkład duchowy.
W ramach akademickiego dialogu „kultur religijnych” powstał w Chinach
jeszcze inny rodzaj partnerstwa, mianowicie dialog z wielkimi myślicielami
wielkich religii świata żyjącymi w przeszłości. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo,
to partnerami współczesnych Chińczyków są np. Ojcowie Kościoła, Orygenes,
Tertulian, Dionizy Areopagita, św. Augustyn, Bonawentura, Duns Szkot, św. Tomasz z Akwinu, Fryderyk Nietzsche, Max Weber, Rudolf Otto, Lew Tołstoj,
Rabindranath Tagore, Martin Buber, Paul Tillich, Karl Rahner, Karl Barth, Jürgen Moltmann, Hans Küng, Walter Kasper, Johann B. Metz, Joseph Ratzinger,
a także Józef M. Bocheński, Leszek Kołakowski, Paul Evdokimov i Nikołaj
Bierdiajew oraz wielu innych38.
Uwzględniając sytuację Kościołów chrześcijańskich w Chinach, ich spowodowaną przez długie lata izolacji od Kościoła powszechnego tradycyjność oraz
ekskluzywne działanie ad intra, można podstawnie stwierdzić, że dialog między chrześcijaństwem a kulturą chińską odbywa się dzisiaj poza Kościołami,
że odbywa się on (niemal wyłącznie) na płaszczyźnie intelektualnej wśród inteligencji i uczonych, zainteresowanych chrześcijaństwem39. Dezyderat dialogu
37
Zob. Liu Xiaofeng, Die akademische Erforschung des Christentums im kulturellen System
des Kommunismus, „China heute” 1996 nr 6, s. 178–183.
38
 Niektóre dzieła wymienionych tu myślicieli przetłumaczone są na język chiński, a ich liczba
ciągle rośnie.
39
Określa się ich często mianem „chrześcijan kulturowych”, a jednym z najbardziej znanych
przedstawicieli tej grupy jest Liu Xiaofeng. „Chrześcijanie kulturowi” interesują się teologią i filozofią zachodnią, tłumaczą chrześcijańską literaturę na język chiński, fascynują się filmami Kieślowskiego i Zanussiego, publikują książki i czasopisma, organizują kongresy i sympozja na temat
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między intelektualistami a przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich jest
nadal otwarty i bywa okazyjnie podejmowany, Kościoły nie są jednak niestety
do takiego dialogu intelektualnie i strukturalnie przygotowane40.
W wymienionym wyżej kontekście do instrumentów dialogu w ChRL zaliczyć należy czasopisma i książki oraz ludzi piszących lub tłumaczących dzieła chrześcijańskie na język chiński. Są to specyficzne platformy i instrumenty
dialogu międzykulturowego i religijnego. Znane i wpływowe czasopisma chińskich intelektualistów, jak np. Ershiyi shiji (Wiek XXI, Hongkong), Xiandai
(Współczesność, Szanghaj), Dushu (Lektura, Pekin), Wenhua Zhongguo (Chiny i kultura), Jidujiao sixiang pinglun (Regent Review of Christian Thoughts),
Duihua (Dialog), Jidujiao wenhua pinglun (Przegląd i komentarze na temat kultury chrześcijańskiej), i inne, są de facto forami dialogu chińskich nauczycieli
akademickich z chrześcijaństwem na tematy religijne (łącznie z teologicznymi)
i społeczne. Odbywa się tu nie tylko dialog między światopoglądem religijnym
a chińską zsekularyzowaną i zdominowaną przez materializm chińską współczesnością, lecz także z religijną i kulturową przeszłością – łącznie z historią
misji.
Same religie i Kościoły w ChRL bardzo mało udzielają się w dialogu religii – nie tylko z przyczyn religijno-politycznych. Wyjątkiem jest chiński buddyzm, który pielęgnuje intensywne (ale kontrolowane) kontakty z buddyjskimi
partnerami z Azji Wschodniej – uprawiany jest więc wewnątrzbuddyjski dialog.
Tenże buddyzm (czy jego przedstawiciele w Chinach) nie jest jednak zbytnio
zainteresowany dialogiem z chrześcijaństwem i vice versa. Dialog religii nie
posiada więc jak dotąd rzeczywistych partnerów, podobnie zresztą jak dialog
ekumeniczny Kościołów chrześcijańskich. Wniosek brzmi więc następująco:
dialog chrześcijaństwa z kulturą chińską odbywa się w ChRL poza Kościołami
albo odbywa się on geograficznie poza Chinami (wyjątkiem są tu, jak wyżej
wspomniano, Tajwan, Hongkong i Makao). Potencjalni i naturalni partnerzy
chrześcijańscy w ChRL, tzn. Kościoły, księża, pastorzy, siostry zakonne, seminaria i konwenty, osoby wykształcone teologicznie, nie są jak na razie przygotowani do – skądinąd religijno-politycznie i tak prawie niemożliwego – dialogu
chrześcijaństwa. Zob. na ten temat m.in. Christianity and Modernization. A Chinese Debate, red.
Ph.L. Wickeri, L. Cole, Hong Kong 1995, a tu szczególnie artykuł Li Pengye, The Attitude of Contemporary Chinese Intellectuals Towards Christianity, s. 59–77. Zob. też R. Malek, Postrzeganie
chrześcijaństwa przez współczesnych intelektualistów chińskich.
40
Zob. np. apel chińskiego religioznawcy Zhu Xiaohong opublikowany w Jidu zongjiao yu
Zhongguo wenhua [Chrześcijaństwo a kultura chińska], Beijing 2004, s. 376–390. Niemiecki
przekład Über die Bewegung zur Verstärkung der theologischen Reflexion im chinesischen Christentum. Ein Aufruf zu Dialog und Kooperation, „Aktuelle China-Nachrichten” 2005 nr 75, s. 1–4.
Zob. także Wang Zhicheng, Si Zhu, Zongjiao duoyuan lun yu Zhongguo dangdai Jidujiao shenxue
jianshe [Pluralizm religijny a konstrukcja współczesnej teologii chińskiej], „Jidujiao yu Zhongguo
wenhua congkan” 6(2003), s. 4–14.
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religijnego, a ich zainteresowanie dialogiem religii jest minimalne. Po stronie
kościelnej na ogół nie odczuwa się tego faktu jako problemu czy mankamentu. Kościoły zajęte są bowiem jak na razie sobą i swoją własną problematyką
eklezjalną (przede wszystkim sprawą pojednania wewnątrzkościelnego). Jest to
poniekąd także dziedzictwo historii misji, w której wszelki kontakt z religiami
niechrześcijańskimi (pogańskimi) był zakazany. Dochodzi do tego bardzo mizerna recepcja myśli Soboru Watykańskiego II41, szczególnie deklaracji Nostra
aetate oraz innych ważnych dokumentów kościelnych, jak np. encykliki Ecclesiam suam czy adhortacji Evangelii nuntiandi. Wspomniany już list papieża
Benedykta XVI do Kościoła w Chinach z 2007 r. nie tylko nie zachęca do dialogu z tradycjami niechrześcijańskimi, lecz – ze zrozumiałych przyczyn – nawet
dialogu ekumenicznego ani międzyreligijnego nie wspomina. Ponadto Kościół
ChRL – największego kraju azjatyckiego – nie posiada jak dotąd właściwego
miejsca w pracach Federacji Azjatyckich Konferencji Biskupów (FABC). Dotychczasowe wypowiedzi FABC na temat dialogu z kulturą chińską pozostają na
płaszczyźnie teoretycznej i nie dotyczą dzisiejszej kultury chińskiej42.
Przypomnieć tu należy, że Kościół katolicki w ChRL ze względu na jego
uwarunkowania historyczno-polityczne nie był w stanie wziąć udziału w posoborowych przeobrażeniach teologii i nie mógł zmienić swego „stosunku do religii niechrześcijańskich” w duchu Nostra aetate. Widoczne jest to w wykształceniu księży i sióstr zakonnych (nie wspominając tu o świeckich, których formacja
duchowa pozostaje nadal na etapie teologii trydenckiej), a także w katolickich
publikacjach. Oficjalne pismo katolickie Zhongguo Tianzhujiao (Chiński Kościół Katolicki) dopiero w latach 90. XX w. opublikowało kilka drobnych artykułów na temat dialogu43. Oficjalne gremia Kościoła katolickiego tylko okazyjnie i dość ogólnie zajmują się kwestią dialogu z kulturą chińską. Sporadycznie
słyszy się, że klerycy czy siostry zakonne odwiedzają klasztor buddyjski lub
daoistyczny czy też meczet. Konkretne formy dialogu nie zostały jednak jak
dotąd rozwinięte. Od niedawna ukazuje się w instytucie i wydawnictwie Sapientia, prowadzonymi przez diecezję pekińską, czasopismo Tianzhujiao yanjiu lunji
(Journal of Catholic Studies) podejmujące problematykę dialogu religii z perspektywy myśli Soboru Watykańskiego II. Autorami są jednak na ogół uczeni
niechrześcijańscy lub autorzy zagraniczni.
41
 Recepcja Soboru Watykańskiego II rozpoczęła się w ChRL dopiero po roku 1982. Zob. na ten
temat R. Malek, Zugang auf Umwegen. Zur Rezeption des II. Vaticanums in China, „Verbum SVD”
46(2005) nr 3, s. 239–259.
42
Dokumenty FABC znaleźć można w Internecie (FABC Papers).
43
Zob. np. Wang Hansong, Kongzi de shenxue sixiang [Teologiczna myśl Konfucjusza],
„Zhongguo Tianzhujiao” 1995 nr 4, s. 24–26; tenże, Laozi de shenxue sixiang [Teologiczna myśl
Laozi], „Zhongguo Tianzhujiao” 1995 nr 5, s. 29–32; tenże, Liezi de shenxue sixiang [Teologiczna
myśl Liezi], „Zhongguo Tianzhujiao” 1996 nr 4, s. 37–38.
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Właściwi partnerzy dialogu w ChRL, tzn. wspólnoty religijne i kościelne,
nie tylko ze względów religijno-politycznych nie są w stanie nawiązać czy rozwinąć odpowiednich kontaktów w duchu dialogu. Próby dialogu ekumenicznego czy religijnego bez udziału organów państwowych czy też partyjnych nadal
uznawane są za subwersywne i dlatego już w zalążku są dławione. Z drugiej
strony teologia Kościołów chrześcijańskich nie stoi na odpowiednim poziomie,
by dialog z kulturą chińską zainicjować i prowadzić – odbywa się on wiec poza
wspólnotami religijnymi i kościelnymi.
3. Formy i treści dialogu: Przekład jako dialog

Formy i treści dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską (właściwie należałoby raczej mówić o dialogu kultury chińskiej z chrześcijaństwem) zależne
są od partnerów dialogu – niektóre z nich zostały już wymienione. Zapytajmy
jednak, czy prowadzony w ChRL dialog na wspomnianych płaszczyznach odróżnia się od dyskursu akademickiego? Pytanie to dotyka kwestii rozumienia
chrześcijaństwa i teologii w Chinach44: czy współczesne akademickie zainteresowanie chrześcijaństwem jest teologią, swego rodzaju „teologią niekościelną”
i czy można w takim wypadku mówić o dialogu religii?
Dialog religii jest oczywiście czymś więcej niż dyskusją akademicką czy wymianą poglądów na temat doktryny czy teologii. Dialog implikuje, że partnerzy
są przedstawicielami żywej tradycji i wspólnoty, tzn. że się z tą tradycją identyfikują i w danej wspólnocie żyją. To jednak oznacza, że dialog religijny zakłada
wspólnotę religijną oraz że partnerzy spotykają się i prowadzą dialog, bazując na
tej właśnie wspólnocie. Amerykański religioznawca i znawca Chin John Berthrong twierdzi, że to właśnie tożsamość religijna odróżnia partnerów dialogu religijnego od partnerów innych form wymiany akademickiej45. Ponadto w dialogu
O rozumieniu chrześcijaństwa w Chinach pisze religioznawca Zhuo Xinping (Religion und
Kultur aus chinesischer Sicht, „Dialog der Religionen” 3[1994], s. 197 n.): „[Das Christentum]
gewinnt seine Kraft weniger aus der chinesischen Kirche mit all ihren traditionellen Verbundenheiten, sondern hauptsächlich aus einer ganz neuen Generation, nämlich aus derjenigen der Religionswissenschaftler, Philosophen, Theologen, Schriftsteller, Dichter, Künstler und anderer Gelehrter,
die sich für die christliche Kultur sehr interessieren und damit die traditionelle chinesische Kultur
umzuformen und zu erhalten versuchen. Sie sehen in der christlichen Kultur eine der bedeutungsvollen Entwicklungstendenzen der Weltgeschichte […] Sie sehen darin einen starken Impuls für ihr eigenes Denken mit seinen zwei Extremen, der konfuzianischen und daoistischen bzw. buddhistischen
Lebensanschauung. […] Sie sehen den kulturellen Wert des Christentums nicht nur im Abendland,
sondern auch für China. Das meint nämlich das sogenannte ‚kulturelle Verständnis’ der Religion im
allgemeinen und des Christentums im besonderen”.
45
J. Berthrong, Tao and Logos: Confucian-Christian Dialogue, „China Notes” 25(1986–87)
nr 1, s. 433. Zob. tenże, New Confucian Spirituality in Interreligious Dialogue, w: Confucian Spirituality. red. Tu Weiming, M.E. Tucker, t. 2, New York 2004, s. 422–439. Krytycznie z koncepcją
44
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religii, tzn. np. w dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską, chodziłoby nie tylko o rozmowę i wymianę poglądów, lecz o wszelkie pozytywne i konstruktywne
spotkania poszczególnych osób czy wspólnot w celu wzajemnego zrozumienia
i wzbogacenia, także na płaszczyźnie praktyk religijnych. Gdy chodzi o Chiny
to konstatujemy w tym zakresie pewne trudności, względnie odmienność. Nie
mamy bowiem żadnych danych np. na temat wspólnych praktyk religijnych (jak
np. w Hongkongu, na Tajwanie oraz w Makao) w ramach dialogu, co podyktowane jest faktem, że przynajmniej część aktualnych partnerów asymetrycznego
dialogu w ChRL to ludzie niezwiązani z żadną religią. Najbardziej powszechnymi formami dialogu religii w ChRL są natomiast publikacje, konferencje oraz
naukowe badanie „kultury religijnej” religii świata, przede wszystkim „kultury
chrześcijańskiej”. W tej ostatniej formie natomiast szczególnie ważną rolę odgrywa tłumaczenie dzieł chrześcijańskich na język chiński.
3.1. Publikacje

Mając przed oczyma chińskie i zachodnie publikacje na temat dialogu
chrześcijaństwa z kulturą chińską z jednej strony i wielowarstwową rzeczywistość kontekstu chińskiego, do którego należy materializm, hedonizm, ateizm,
sekularyzacja itd. – z drugiej, należy zapytać, czego te publikacje właściwie
dotyczą. Co mają one wspólnego z dzisiejszą „kulturą chińską”? Prowadzi się
w nich „dialog” z koncepcjami, które należą do przeszłości i w oczach światłych Chińczyków niekoniecznie posiadają znaczenie dla Chin współczesnych
czy też przyszłości społeczeństwa chińskiego. He Guanghu stwierdza, że chińscy intelektualiści nie znaleźli w tych dawnych koncepcjach zadowalających
odpowiedzi na wiele spośród dręczących ich pytań46. Jest to więc swego rodzaju
„komparatystyka religijna”, a w niektórych wypadkach „etyka porównawcza”,
która posiada bez wątpienia wartość heurystyczną, nie jest jednak dialogiem
chrześcijaństwa z kulturą chińską. Po stronie kościelnej prowadzi się ten dialog z dawnymi tradycjami i koncepcjami także po to, by stwierdzić, co w nich
„nadaje” się do inkulturacji, tzn. bada się te tradycje pod kątem ich możliwego
wkładu i pożytku dla rodzimej teologii chrześcijańskiej, dla tzw. etosu światowego czy też innych globalnych wizji powstałych na Zachodzie.
Punktem wyjścia dialogu religii winna być jednakże żywa tradycja – oczywiście w jej historycznych uwarunkowaniach, wiara i refleksja ludzi żyjących
w różnych przekonaniach religijnych i oczekujących odpowiedzi na palące
problemy współczesnego człowieka. Gdy chodzi o ChRL, ale także częściowo
Berthronga dyskutuje L. Pfister, Along the Road of Ruist-Christian religious and Philosophical Dialogues. A Critical Review of John H. Berthrong’s ‘All under Heaven: Transforming Paradigms in
Confucian-Christian Dialogue’, „Ching Feng” 41(1998) nr 2, s. 199–223.
46
He Guanghu, Przyczyny i cechy…, s. 44.
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Hongkong, Tajwan i Makao, to prowadzi się wprawdzie dialog, jest to jednak
bardziej komparatystyka religijno-historyczna, którą można w najlepszym wypadku zaklasyfikować jako przygotowanie do dialogu religii. Ta niezadowalająca sytuacja podyktowana jest po stronie chrześcijańskiej przede wszystkim
obrazem Chin i chińskiej religijności, jakim dysponujemy i jaki ukształtowany
został w oparciu o historię misji, a tu przede wszystkim na podstawie jezuickiego
(jednostronnego) widzenia kultury chińskiej jako monolitycznie konfucjańskiej.
Należy zgodzić się z teologiem z Hongkongu Lai Pan-chiu, który postuluje, by
opierając się w dialogu na religijnych tradycjach chińskich i ich koncepcjach,
koniecznie widzieć je i rozumieć w świetle dzisiejszego kontekstu i dzisiejszego obrazu świata. Twierdzi, że każda koncepcja „winna zostać przebadana co
do jej relewancji dla dzisiejszej rzeczywistości socjalnej, co do jej aktualnego
znaczenia i co do jej adekwatności” 47. W innym wypadku nie będziemy zdolni
stwierdzić, co właściwie stanowi dzisiaj kulturę chińską.
Co dominuje w dzisiejszej kulturze chińskiej, zarówno w ChRL, jak
i w Hongkongu, Makao i na Tajwanie? Co nurtuje społeczeństwo chińskie? Jakie
są to problemy, koncepcje, wizje i idee? Z kim więc chrześcijaństwo winno prowadzić dialog? W Kościołach chrześcijańskich mówimy o dialogu chrześcijaństwa z „religiami chińskimi”, z „kulturą chińską”, „z Chinami” itd. Co to jednak
oznacza i co się za tym kryje? Można by tu sparafrazować słowa francuskiego
znawcy Chin Guy Sormana i stwierdzić, że w publikacjach o dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską dominuje ahistoryczna wizja Chin, „według której
Chiny nie składają się z Chińczyków, lecz ulepione są z chińskości”48. Także
w dialogu „kulturowa ciągłość” i jedność są wygodniejsze i bardziej „nadają” się
do dialogu niż pluralizm. W dzisiejszej kulturze chińskiej nie dominuje jednak
już tradycja konfucjańska, daoistyczna czy też buddyjska ani neokonfucjanizm
odnowiciela myśli konfucjańskiej Zhu Xi (1130–1200), ani też idealizm filozofa
Wang Yangming (1472–1528)49. Przeważająca buddo-daoistyczna, ludowa religijność w Chinach idzie ręka w rękę bądź też zmaga się z dominującym agnostycyzmem, ateizmem, materializmem i konsumizmem, a nie z konfucjanizmem
47
Religionen Chinas und christliche Heilsgeschichte, w: Christentum im Reich der Mitte. Aktuelle Thesen und Texte aus China, red. M. Gänßbauer, Hamburg 1998, s. 162. Lai Pan-chiu sam
odkrył problematykę ochrony środowiska jako ważny temat dialogu – zob. Christian Ecological
Theology in Dialogue with Confucianism, „Ching Feng” 41(1998) nr 3–4, s. 309–344; Between
Anthropocentrism and Ecocentrism: Eco-theology and Confucian-Christian Dialogue, „Ching
Feng” 2(2001) nr 1–2, s. 35–56; Ecological Theology in Dialogue. Introducing the Main Theme
[Duihua zhong de shengtai shenxue] (w jęz. chińskim), „Daofeng” 2003 nr 18, s. 11–22.
48
Rok koguta. O Chinach, rewolucji i demokracji, tłum. W. Nowicki, Warszawa 2006, s. 210.
49
 Na temat tych aspektów dialogu zob. Cheng Chung-yi, Critique and Reconciliation: On
the Dialogue between Contemporary Neo-Confucian Philosophy and Christianity, „Ching Feng”
1(2000) nr 1, s. 35–46; Zhang Xianglong, The Philosophical Feature of Confucianism and Its Position in Inter-cultural Dialogue: Universalism or Non-universalism?, „Frontiers of Philosophy in
China” 4(2009) nr 4, s. 483–492.
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czy nawet marksizmem-komunizmem. Na niektórych obszarach Chin żyją wielkie grupy muzułmanów (Ujgurowie i ludność Hui)50, a na południu Chin spotykamy mniejszości narodowe, a więc wyznawców tzw. religijności pierwotnej. Na czym miałby więc dialog chrześcijaństwa z „kulturą chińską” polegać?
Kto i z kim winien prowadzić dialog? Odpowiedź na te pytania wywnioskować
można częściowo z powyższych rozważań. Powtórzmy tu jednak, że aktualnie
teologia Kościołów chrześcijańskich nie stoi na odpowiednim poziomie, by zainicjować i prowadzić dialog z wielowarstwową kulturą chińską, odbywa się on
wiec poza wspólnotami religijnymi i kościelnymi. W tym kontekście na uwagę
zasługuje inna forma „dialogu” w ChRL, jaką stanowią konferencje.
3.2. Konferencje

Od lat 80. XX w. akademickie konferencje i różnego rodzaju teatralnie inscenizowane fora (Forum Buddyjskie, Forum Daoistyczne, Forum Konfucjańskie) są bardzo popularną formą dialogu w Chinach (notabene Kościoły chrześcijańskie nie zdołały jak dotąd stworzyć Forum Chrześcijaństwa). Spotkania te,
zorganizowane przy udziale władz państwowych i przedstawicieli danych religii z całego świata, wydały rozpropagowane medialnie orędzia dotyczące także
dialogu religii, który jednak podporządkowany jest w nich głównemu celowi
polityki państwa chińskiego, mianowicie: harmonii społecznej i globalnej wizji
harmonii, w której Chiny odgrywają przewodnią rolę51.
Na uwagę zasługują jednak nie tylko te wielkie fora, lecz niezliczone lokalne
konferencje, które włączały pewne aspekty dialogu w swoje programy. Koncentrując się na chrześcijaństwie wymienić tu można przykładowo konferencję
pt. „Kościół katolicki a kultura”, która odbyła się w dniach od 2 do 5 grudnia
2002 r. w Pekinie i w której udział wzięli katolicy i niekatolicy. Konferencja ta
dotyczyła dialogu religijnego w duchu Soboru Watykańskiego II. Referentami
byli również wykładowcy akademiccy nienależący do jakiegokolwiek Kościoła52. W tym samym roku odbyła się w Pekinie doroczna konferencja chińskich
akademików zajmujących się chrześcijaństwem. Temat brzmiał: „Chrześcijaństwo w kontekście sekularyzacji”. Referentami byli niewierzący naukowcy, do
udziału zaproszono jednak także przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich53.
Także w 2002 r. odbyła się w Szanghaju konferencja na temat „Religia, moralność i zagadnienia społeczne”, podczas której chińscy i zachodni uczeni,
a także przedstawiciele oficjalnych religii w Chinach, dyskutowali o relacji mię Na temat islamu w Chinach zob. m.in. Wang Jianping, Jedność w różnorodności. Ożywienie
islamu w dzisiejszych Chinach, „Chiny dzisiaj” 2010 nr 1, s. 29–36.
51
Zob. np. orędzia I i II Forum Buddyjskiego, „Chiny dzisiaj” 2007 nr 1, s. 18 n., 29 n.; 2008
nr 3, s. 17 n.; 2009 nr 2, s. 4 n. Na temat Forum Daoizmu zob. „Chiny dzisiaj” 2007/3, s. 9 n.
52
 Raport z konferencji zob. „China heute” 2004 nr 1–2, s. 15.
53
Zob. raport w „China heute” 2004 nr 1–2, s. 16.
50
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dzy religiami a rozwojem świadomości etycznej i społecznej54. Innym przykładem, z roku 2002, jest zorganizowana przez katolicki instytut „Wiara” (Xinde)
w Shijiazhuang (prowincja Hebei) konferencja na temat „Religia – środowisko
– dialog religijny”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele oficjalnych
religii, nauczyciele akademiccy i politycy (członkowie partii) odpowiedzialni
za religie w ramach Konferencji Konsultatywnej Prowincji Hebei. Interesujący jest fakt, że na konferencji tej dokonano ważnych rozróżnień między dialogiem międzyreligijnym (zongjiaojian duihua) i dialogiem wewnątrzreligijnym
(zongjiaonei duihua), dyskutując przy tym o inkluzywizmie (baorong lun) i pluralizmie (duoyuan lun), tak jak problematyka ta jawi się w pismach zachodnich
teoretyków dialogu (m.in. Johna Hicka, Paula F. Knittera, Raimona Panikkara),
których dzieła przetłumaczone są na język chiński55. Listę konferencji można by
wydłużyć o wiele dalszych56. Na jednej z nich (z 2005 r.) przedstawiciel Chińskiej Akademii Nauki, a więc niechrześcijanin, przedstawił inicjatywę Jana Pawła II dotyczącą modlitwy religii o pokój w Asyżu i omówił deklarację Nostra
aetate. Po raz pierwszy też wszyscy uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia
w katolickiej liturgii i w modlitwach, co przez niechrześcijan zostało ocenione
pozytywnie57.
3.3. Badania naukowe

Mimo licznych konferencji, które – jak wspomniano – zdają się tylko niekiedy i na skromną skalę przyjmować rzeczywiście formę dialogu religii, o systematycznym i egzystencjalnym (żywym) dialogu religii w ChRL nie można mówić.
Kontrola religii oraz restrykcje polityczne, narzucanie głównej linii politycznej
(np. harmonia społeczna) na wszelkie spotkania religii i teologię, uniemożliwia
jak dotąd ich pełny rozwój. Podstawową, w pewnym sensie niepolityczną formą dialogu pozostaje nadal akademickie zainteresowanie „kulturą religijną” czy
„kulturą chrześcijańską”, znajdujące wyraz w licznych przekładach literatury
chrześcijańskiej na język chiński. Przekłady odgrywały w całej historii misji
w Chinach, będącym krajem druku i książki, niezmiernie ważną rolę – były one
nie tylko ważnym instrumentem przekazu i inkulturacji wiary chrześcijańskiej,
Zob. „China heute” 2002 nr 3, s. 72 n.
Zob. np. Leimeng Panika (Raimon Panikkar), Zongjiaonei duihua. The Intrareligious Dialogue, Beijing 2001. Różne teorie dialogu i ich przedstawicieli (zwł. J. Hicka) omawia Wang Zhicheng, Zongjiao, jieshi yu heping. Dui Yuehan Xike zongjiao duoyuanlun zhexue de jianshexing
yanjiu, Chengdu 1999. Zob. także Shi Jianda, Zongjiao duihua zhi jiehuo [Wprowadzenie w dialog
religii], „Shijie zongjiao wenhua” 2006 nr 1, s. 27–30; Zhang Zhigang, Lun wu zhong zongjiao duihua guan [Pięć teorii dialogu religii] (w jęz. chińskim), „Shijie zongjiao wenhua” 2010 nr 2, 1–7.
56
 Informacje o dalszych konferencjach zob. np. „Chiny dzisiaj” 2007 nr 2, s. 15 n.
57
Zob. raporty w UCANews z 9 i 15 III 2005 (dostępne także w Internecie); „Sunday Examiner” 27 III 2005, s. 3.
54
55
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lecz także formą dialogu. Wiele książek misjonarzy, w tym bardzo wpływowe
teksty Matteo Ricciego (1552–1610), Giulia Aleniego (1582–1649) i innych, powstało w formie dialogu (pytanie–odpowiedź) między chrześcijańskim misjonarzem a chińskim (konfucjańskim!) uczonym, czyli potencjalnym konwertytą58.
Gdy chodzi o przekłady w ChRL – mamy do czynienia ze swoistym fenomenem. Według Liu Xiaofeng i He Guanghu tłumaczenia zachodniej klasyki marksistowskiej i socjologicznej dokonywane w instytutach i na uczelniach
państwowych w latach 50. i 60. ubiegłego wieku przyczyniły się do osiągnięcia
aktualnego poziomu w badaniu chrześcijaństwa59 i położyły podwaliny dzisiejszego akademickiego dialogu „kultury chińskiej” z chrześcijaństwem. Przekład
starej i współczesnej literatury chrześcijańskiej na język chiński stanowi według wpływowego czasopisma akademickiego „Ershiyi shiji” (Wiek XXI) jedno
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w ChRL. Paradoksalnie nigdy w przeszłości nie przetłumaczono tak wielu dzieł chrześcijańskich na język chiński jak
to się stało w ChRL, tzn. po 1949 roku60.
Podsumowując, można stwierdzić, że jakkolwiek egzystencjalny dialog
chrześcijaństwa z kulturą chińską w ChRL się nie rozwinął, to jednak akademickie badanie chrześcijaństwa przez chińskich uczonych oraz intelektualny
dialog na płaszczyźnie konferencji, publikacji, a przede wszystkim przekładów,
dał wiele ważnych impulsów dialogowi religijnemu poza Chinami, w Azji i na
Zachodzie. Wystarczy tu wymienić choćby takie nazwiska jak Liu Xiaofeng, He
Guanghu, Gao Shining, Zhuo Xinping (mimo że nie są oni członkami żadnego
z Kościołów chrześcijańskich) i dostrzec ich rolę w prowadzonym na Zachodzie
dialogu z kulturą chińską.

IV. Chiny: Miejsce niedokończonego dialogu

Nawet jeśli uznamy, że istnieją w ChRL specyficzni partnerzy i formy dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską, to – generalnie – osiągnięcia dialogu znane
z historii misji, szczególnie z epoki Tang oraz Ming i początków Qing, ze względu na uwarunkowania polityczne po roku 1949 nie są w praktyce kontynuowane.
 Na temat pracy translatorskiej misjonarzy zob. HCC 1, zwł. s. 600–631.
 Por. Liu Xiaofeng, Die akademische Erforschung des Christentums im kulturellen System
des Kommunismus, „China heute” 1996 nr 6, s. 178–183; He Guanghu, Gegenwärtige Situation und
Aussichten einer ‘chinesischsprachigen christlichen Theologie’ in der akademischen Welt Chinas,
„China heute” 1996 nr 6, s. 225 n.
60
 Przegląd inicjatyw translatorskich oraz ich związku z dialogiem zob. Fanyi yu xina. Dagong
shenxue he Hanyu shenxue. Translation and Adoption. Ecumenical Theology and Christian Theology in Chinese, red. D.H.N. Yeung, P. Raabe, Xianggang 2004.
58
59
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Niewiele też wskazuje na to, że sytuacja ta zmieni się radykalnie w najbliższym
czasie. Dialog religii wymaga bowiem wolności i zaufania61.
Chiny były w przeszłości miejscem dialogu religijnego, nawet jeśli dialog
ten przybrał – szczególnie w wiekach XIX i XX – formę ostrej polemiki i konfrontacji z kulturą chińską, polemiki zapoczątkowanej właściwie już w tzw.
sporze akomodacyjnym, który był swego rodzaju dialogiem religijnym. Ale
także Chiny współczesne posiadają wspaniałe przykłady ludzi dialogu, jak na
przykład o. Wincenty Lebbe (1877–1940) – człowiek dialogu z kulturą chińską
w jej politycznym i społecznym wymiarze; abp Celso Costantini (1876–1958) –
który zainicjował dialog na płaszczyźnie sztuki religijnej; norweski pastor Karl
Ludvig Reichelt (1877–1952) – odważny pionier dialogu z buddyzmem; wielcy
tłumacze klasyki chińskiej na języki zachodnie James Legge (1815–1897) i Richard Wilhelm (1873–1930), a także liczni konwertyci, zarówno w Kościołach
protestanckich, jak i w Kościele katolickim, by wymienić tu choćby anglikanina
Wu Leichuan (1869–1944) czy katolika Wu Jingxiong (1899–1986).
Na temat dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską w historii napisano już
bardzo wiele i pod różnymi etykietami: wymiana, konfrontacja, akcja i reakcja, relacje chińsko-zachodnie, wymiana kulturalna, itd. Wydaje się niekiedy,
jak gdyby w Kościołach chrześcijańskich pisanie na temat dialogu w historii
misji były właśnie dominującą formą dialogu dzisiaj. Jest jednak jasne, że dialog
religii, szczególnie zaś dialog chrześcijaństwa z kulturą chińską nie może żyć
wyłącznie ani ze swojej bogatej historii, ani z „komparatystyki religijno-historycznej”. Sytuacja w Chinach zmieniła się przecież w porównaniu z różnymi
epokami historii radykalnie – nawet jeśli uznamy, że są pewne frapujące „stałe”.
Należy więc – by przytoczyć tu słowa Felixa Wilfreda – na nowo wpatrywać
się i wsłuchiwać w dzisiejszą sytuację, w aktualnie panującą kulturę chińską,
ponieważ wszystkie religie stoją dziś przed wspólnymi zadaniami o olbrzymim
wymiarze i znaczeniu dla całej ludzkości62.
Cytowany już He Guanghu uważa, że wszystkie religie mogą się w Chinach
spotkać i prowadzić dialog, jednakże powinny one przede wszystkim otworzyć
się na dzisiejszego człowieka i same się niejako „zdeformalizować”63. On sam
chciałby przyczynić się do dialogu z chrześcijaństwem. Dialog ten nie może
jednak polegać na tym, że wykorzystuje się tylko to, co jest podobne, by się
„inkulturować”. He Guanghu widzi w takiej postawie niebezpieczeństwo syn61
Zob. na ten temat R. Madsen, Sekularyzacja a współczesna polityka religijna w Chinach,
„Chiny dzisiaj” 2010 nr 2, s. 31–38; B. Vermander, Christianity and the Development of China’s
Civil Society. A Comparaative and Prospective Analysis, „Inter-Religio” 2000 nr 37, s. 3–15
62
 F. Wilfred, Asiatische Theologie an der Wende zum neuen Jahrhundert. Unbeantwortete
Fragen und neue Horizonte, „EMW Informationen” 1999 nr 119, s. 15. Zob. także Gu Xuewu, Die
Perspektiven des interkulturellen Dialogs zwischen China und Europa (Gedanken zur Zukunft, 10),
Bad Homburg 2004.
63
You xin wu ti [Serce bez słów], Beijing 1997, s. 315, 346.
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kretyzmu64. Dialog winien się opierać na żywym spotkaniu i egzystencjalnym
doświadczeniu. Jeśli bowiem, jak stwierdzają Michael von Brück i Whalen Lai,
idee i koncepcje religijne nie zostaną odniesione do rzeczywistości, do prawdziwego życia ludzi, pozostają abstrakcją65. W ten sposób i dialog pozostanie
w sferze abstrakcji – co można krytycznie zarzucić dialogowi prowadzonemu
z Zachodu czy też w Hongkongu i na Tajwanie, zarówno w Kościele katolickim,
jak i w Kościołach protestanckich, z tym, co nazywa się „kulturą chińską”, rozumianą (niemal wyłącznie) jako „konfucjańska”.
Wiadomo, że spór akomodacyjny oraz jezuickie postrzeganie Chin i ich kultury jako konfucjańskiej przekazane nam przez filozofów oświecenia, do dzisiaj
kształtuje nasz obraz Chin. Także dzisiaj przyjmuje się w Kościołach chrześcijańskich na Zachodzie, że wszyscy Chińczycy byli, są i muszą być konfucjanistami, że właśnie konfucjanizm reprezentuje „chińską duszę”. Takie spojrzenie
na Chiny, ta etykieta, zasłania jednak Chiny w ich wielowarstwowej rzeczywistości, także religijnej. Jest to swego rodzaju „fantom konfucjanizmu”, który
i dzisiaj nie pozwala chrześcijańskim partnerom na Zachodzie zwrócić się ku
rzeczywistej kulturze chińskiej, panującej w społeczeństwie chińskim66. Chiny rodem ze świata fantazji, mówi wspomniany już Guy Sorman, „wciąż nie
pozwalają zobaczyć Chin rzeczywistych”67. Kogo jednak interesują „prawdziwe Chiny”? – pyta ten sam autor. „Chiny muzealne” są przecież wygodniejsze.
Gdzie pozostaje jednak dialog z ateizmem, marksizmem i komunizmem, materializmem, hedonizmem, konsumizmem, sekularyzmem itd.?68 Co z chińską
buddo-daoistyczną religijnością ludową, dominującą dzisiaj na nowo nie tylko
na wsi, z politeizmem, synkretyzmem (sektami)? – dotyczy to zresztą nie tylko
ChRL, lecz także Hongkongu, Tajwanu i Makao. Teza, że Chiny nigdy właściwie nie były konfucjańskie w tym sensie, w jakim to rozumiemy na Zachodzie,
nie pasuje ani sinologom, ani Kościołom, będącym spadkobiercami jezuickiej
wizji Chin.
Nie ulega wątpliwości, że Chin nie można zrozumieć bez Konfucjusza i jego
doktryny, tak samo, jak nie można zrozumieć Europy bez chrześcijaństwa. Jednakże ani Chin nie można zamknąć w Dialogach konfucjańskich, ani też Europy
w Ewangeliach. Ani Chiny, ani Europa nie są czcigodnym tekstem czy muzeum.
Dzisiejszy dialog chrześcijaństwa z kulturą chińską musi więc wpierw odkryć,
64
Zob. jego artykuł Jenseits von Ost und West. He Guanghus neue Balance, „China heute”
17(1998) nr 2–3, s. 53–56.
65
M. von Brück, W. Lai, Buddhismus und Christentum, s. 147.
66
Wgląd w aktualny stan i dynamikę kultury chińskiej daje m.in. The Cambridge Companion
to Modern Chinese Culture, red. K. Louie, Cambridge 2008.
67
Rok koguta…, s. 12.
68
Są to aspekty, na które zwracał uwagę papież Jan Paweł II, np. w encyklice Centesimus
annus, szczególnie w rozdz. 2: Rok 1989, także w kontekście Chin. Zob. także Gao Shining, Chrześcijaństwo a Chiny współczesne.
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czym ta kultura jest, czym żyje faktycznie społeczeństwo chińskie. Kościołom
chrześcijańskim w Chinach i chrześcijanom poza nimi przypada więc dzisiaj
bardzo trudne zadanie, by dialog sprowadzić na właściwą płaszczyznę, by nie
był on tylko spekulacją i komparatystyką idei, tak by doprowadzić do rzeczywistego spotkania żywej religii chrześcijańskiej z żywą kulturą chińską, czymkolwiek byłaby ona wypełniona69. Do religijnych tradycji chińskich należy przy
tym – jak postuluje teolog Lai Pan-chiu – podejść bardziej krytycznie niż dotychczas, gdyż niekoniecznie są one dla dzisiejszego Chińczyka czymś żywym
i znaczącym70.
Chrześcijaństwo uczestniczy dzisiaj, by użyć tu słów Zygmunta Kubiaka
sprzed ponad 40 lat, „w podróży największej i najtrudniejszej ze wszystkich,
która wymaga od nas zarówno rezygnacji z wielu zastarzałych nawyków, jak
też odważnego przyjmowania nowych rozwiązań i nowych obowiązków”71.
Dzisiejsza kultura chińska i społeczeństwo Chin niejako zmuszają nas do tego.
Ponowny dialog chrześcijaństwa z kulturą chińską, stwierdza Benoit Vermander,
jezuita z Tajwanu i członek Papieskiej Rady ds. Kultury, winien być twórczym
procesem, w którym stworzone zostaną w Chinach nowe wartości, kategorie
i modele, nadające sens historii, budujące teraźniejszość i kładące podwaliny
pod przyszłość. Konieczna jest więc większa interakcja między chrześcijaństwem i jego Kościołami a Chinami, ich społeczeństwem i kulturą – interakcja,
która ukaże, że chrześcijaństwo ma egzystencjalne znaczenie i w teraźniejszości, i dla przyszłości72.

V. Grób Matteo Ricciego w Pekinie jako wezwanie do dialogu

Na zakończenie, jednocześnie jako wspomnienie papieża Jana Pawła II
(1920–2005), któremu dialog z żywą kulturą chińską we wszystkich jej aspektach leżał szczególnie na sercu, przypomnieć tu wypada niektóre z jego wypowiedzi na temat dialogu chrześcijaństwa z Chinami. Są to wypowiedzi, które na
nowo wzywają do podjęcia niedokończonego dialogu. Już w roku 1981, podczas
69
Odnośne refleksje znaleźć można m.in. u D.L. Overmyera, Chinese Religions as Part of the
History of Salvation. A Dialogue with Christianity, „Ching Feng” 40(1997), s. 1–14. Zob. też Zhuo
Xinping, Das Christentum und die chinesische Kultur, w: Wege der Theologie: an der Schwelle
zum dritten Jahrtausend. Festschrift für Hans Waldenfels zur Vollendung des 65. Lebensjahres, red.
G. Riße i in., Paderborn 1996, zwł. s. 758.
70
Religionen Chinas und christliche Heilsgeschichte, s. 164.
71
Z. Kubiak, Literatura pomostem między kulturami Azji i Europy, „Tygodnik Powszechny”
31(1977) nr 46, s. 5.
72
B. Vermander, Christianity and the Development…, s. 5.
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podróży apostolskiej do Azji, Jan Paweł II wezwał w Manili także Kościół chiński do dialogu religijnego i ekumenicznego73:
„Wszyscy chrześcijanie muszą […] zaangażować się w dialog z wierzącymi
różnych religii, tak aby rozwijały się wzajemne zrozumienie i współpraca; tak aby
wartości moralne mogły się umocnić, tak aby Bóg mógł być czczony przez wszystkie stworzenia. Należy pracować nad stworzeniem odpowiednich dróg do urzeczywistnienia tego dialogu wszędzie, szczególnie jednak w Azji, na kontynencie,
który jest kolebką starożytnych kultur i religii. Chrześcijanie innych Kościołów,
podobnie jak katolicy, muszą działać wspólnie w poszukiwaniu pełnej jedności
po to, aby Chrystus jeszcze bardziej objawiał się w miłości swoich wyznawców.
Podziały, które wciąż istnieją między wyznawcami imienia Jezusa Chrystusa, powinny być bodźcem do żarliwej modlitwy i odmiany serca, tak aby zostało dane
doskonalsze świadectwo Ewangelii. Co więcej, chrześcijanie podadzą ręce wszystkim ludziom dobrej woli, którzy dzielą ich wiarę w nieocenioną godność osoby
ludzkiej. Będą oni działać wspólnie dla stworzenia sprawiedliwszego i bardziej pokojowego społeczeństwa, w którym pierwszeństwo mają potrzeby biednych. Azja
jest kontynentem, na którym wartości duchowe są bardzo cenione i gdzie poczucie
religijne jest głębokie i wrodzone: ochrona tego cennego dziedzictwa musi być
wspólnym zadaniem wszystkich”.

W związku z 400. rocznicą przybycia Matteo Ricciego do Chin w 1982 r.
Jan Paweł II wygłosił kilka przemówień, w których przedstawia tego pioniera
misji chrześcijańskich w Chinach jako przykład dialogu. W przemówieniu na
Uniwersytecie Gregoriańskim papież powiedział, że Matteo Ricci był pierwszym, „który potrafił wejść w żywą kulturę i społeczeństwo chińskie” i że „owo
zakorzenienie się w kulturę […] dotyczyło nie tylko pojęć i pracy misyjnej, lecz
realizowało się także w osobistym świadectwie życia”. Papież wyraził nadzieję,
że zostaną wypracowane odpowiednie struktury dialogu:74
„W świetle ducha dialogu i otwarcia, jaki charakteryzuje Sobór, metoda pracy misyjnej ojca Ricci jawi się jak nigdy dotąd żywa i aktualna. […] Zdołał on stworzyć
pomost między Kościołem a kulturą chińską, który dziś jeszcze okazuje się trwały
i pewny, pomimo niezrozumienia i trudności pojawiających się w przeszłości
i nadal się odnawiających. Jestem przekonany, że Kościół może bez obaw podążać
tą samą drogą, ze spojrzeniem zwróconym w przyszłość. Możemy ufać, że przeszkody mogą być usunięte, że zostanie znaleziony stosowny sposób i odpowiednie
struktury do nawiązania na nowo dialogu i że dialog ten pozostanie wciąż otwarty”.
73
AAS 73(1981), s. 391–398. Tłum. pol. zob. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1981 nr 6,
s. 15–16. Te i inne wypowiedzi Jana Pawła II o Matteo Riccim zebrane zostały w „Chiny dzisiaj”
2010 nr 2, s. 14–20.
74
AAS 75(1983), s. 39–46. Tłum. pol. zob. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1982 nr 10,
s. 10–11.
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W tym samym przemówieniu Jan Paweł II stwierdził, że grób ojca Ricci,
który leży dzisiaj w dziedzińcu Wyższej Szkoły Partyjnej w Pekinie, „[…]
przypomina ziarno pszeniczne, ukryte w ziemi, które ma przynieść obfity plon.
Jest też wymownym wezwaniem, skierowanym tak do Rzymu, jak i do Pekinu,
o podjęcie na nowo dialogu przezeń zapoczątkowanego z tak wielką miłością
i powodzeniem”.
I  w końcu, w 1990 r., już po upadku komunizmu w Europie Wschodniej,
w przemówieniu do członków Papieskiej Rady Kultury papież powiedział:
„Chiny znajdują się na drodze poszukiwania nowych przeznaczeń na miarę ich
tysiącletniej kultury. Nie ulega wątpliwości, że ich bogate walory humanistyczne
oraz ich pragnienie odnowienia łączności z kulturami aktualnego świata, mogą
wnieść także w same Chiny nowe zasoby energii. Z tęsknotą wyczekuję dnia,
w którym będziecie mogli […] w sposób szczególny wzbogacić tym cennym
wkładem Wasz dialog kultur i Ewangelii”75.

Wypowiedzi te pozostają aktualne także dzisiaj, po zakończeniu obchodów
400-lecia śmierci ojca Ricci w roku 2010. Podjął je zresztą papież Benedykt XVI,
stwierdzając z tej okazji:
„[…] ojciec Ricci jest szczególnym przykładem szczęśliwej syntezy przepowiadania Ewangelii i dialogu z kulturą ludu, do którego się ją zanosi. […]
Właśnie wtedy, gdy niesie Ewangelię, ojciec Ricci odkrywa u swoich słuchaczy
prośbę wymagającą głębszego zastanowienia – w ten sposób spotkanie umotywowane przez wiarę staje się także dialogiem między kulturami – dialogiem
bezinteresownym, wolnym od pragnienia władzy ekonomicznej czy politycznej,
przeżywanym w przyjaźni, dialogiem, który sprawia, że dzieło o. Ricci i jego
następców stanowi jeden z najwyższych i najszczęśliwszych punktów w relacjach
pomiędzy Chinami a Światem Zachodnim”76.

The Question of the Christian Dialogue with Chinese Culture
Summary
This article focuses on an extremely urgent problem of today’s Christian dialogue
with China, i.e. the culture (and politics) of the People’s Republic of China (PRC) and
asks whether a Christian dialogue with China – which understand herself as an atheist
 Tłum. pol. zob. Stolica Apostolska a Chiny współczesne, s. 182.
 Tłum. pol. zob. „Chiny dzisiaj” 2010 nr 4, s. 15 n. Zob. też list Benedykta XVI z okazji przygotowań do 400. rocznicy śmierci M. Ricci, „Chiny dzisiaj” 2009 nr 3, s. 19. Na temat roli przyjaźni
w dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską na przykładzie ojca Ricci zob. bp F. Follo, Matteo
Ricci: Przyjaźń i kontakty międzyludzkie, „Chiny dzisiaj” 2010 nr 4, s. 23–26.
75
76
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and Communist state, which, however, is a country of many religious traditions, is
possible, and if so in what form? What are its prospects and challenges?
The starting point of the article, after some historical remarks, is a kind of heterotopy of the dialogue in Chinese context, involving (III.1.) the historical and political
context, then (III.2) its partners, and finally (III.3) its forms and contents. In this framework, this article is (IV) reflection on the challenges, opportunities and prospects of
the Christian dialogue with Chinese culture. This reflection is not taken here from the
standpoint of theology, but is rather a phenomenological description of the status quo.
At the end of the article (V) some statements of Pope John Paul II with regard to the
dialogue of Christianity with Chinese culture are quoted as a kind of summary.
The article states a great asymmetry of partners of the dialogue in China caused
by the restrictive religious policy. There are some forms of dialogue which, however,
are realized outside of the institutionalized Christianity, i.e. the Christian Churches.
The Churches themselves, due to their historical background, are not very interested
in or prepared for an inter-religious dialogue.
S ł o w a k l u c z o w e : kultura chińska, dialog, chrześcijaństwo, partnerzy i formy dialogu, tradycje religijne
K e y w o r d s : Chinese culture, dialogue, Christianity, partners and forms of the
dialogue, religious traditions
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Chrześcijaństwo a kultura koreańska
Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie relacji chrześcijaństwa
do kultury koreańskiej, innymi słowy będzie to próba odpowiedzi na pytanie:
jaki wpływ wywiera chrześcijaństwo na kulturę koreańską i odwrotnie? Problemem tutaj jest nie samo pojęcie chrześcijaństwa, lecz pojęcie kultury koreańskiej. W historii myśli koreańskiej trudno jest bowiem wyraźnie oddzielić religię
od filozofii. Filozofia (światopogląd), religia i kultura są jednoznaczne z „filozofią życia”. Chodzi zarówno o filozofię, jak i religijność, która jest filozofią życia.
Klasycznym przykładem jest szamanizm, który nie jest ani wyłącznie filozofią,
ani wyłącznie religią. Trudno jest też jasno oddzielić filozoficzny konfucjanizm
od konfucjanizmu religijnego. Metodologicznie jednak można rozróżnić między
filozofią, religią a religijnością ludową.
Jeśli chodzi o rodzimą filozofię koreańską, na pewno jest to szamanizm jako
forma rodzimej religii i filozofii. Oprócz szamanizmu w historii myśli koreańskiej ważne znaczenie odegrał również konfucjanizm, buddyzm i taoizm.
Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, musimy uwzględnić w kulturze koreańskiej
znaczenie Kościoła katolickiego, protestanckiego i prawosławnego. Na szczególną uwagę zasługuje również teologia koreańska, która wynika z kultury koreańskiej. W historii Kościoła katolickiego w Korei ważną rolę odegrali męczennicy koreańscy, dlatego też poświęcimy im nieco uwagi.
I. Kultura koreańska
1. Religia rodzima

Wiadomości, które posiadamy na temat wczesnej historii rodzimej religii
Korei1, są bardzo skąpe. Do dzisiaj zachowało się kilka zapisów, które pochodzą
 Na ten temat por. A. Kość, Filozoficzne podstawy prawa koreańskiego, „Roczniki Nauk
Prawnych” 14(2004 ) z. 1, s. 6–10; H.-Y. Cho, Koreanischer Schamanismus, Hamburg 1982;
1
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z pierwszej połowy królestwa Koryo (918–1392). Najstarsze znane mity koreańskie, zapisane na przełomie XII i XIII w., odnoszą się do powstania wczesnych
królestw i zawierają tylko nieliczne wzmianki odnoszące się do religijności ludowej.
Przyjęcie przez Koreę trzech głównych tradycji religijnych z Chin, tj. taoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu, było wynikiem nie tylko geograficznej
bliskości Korei z Państwem Środka, ale również bliskich w owym czasie relacji politycznych między tymi dwoma narodami. Wpływ kultury chińskiej na
wschodniego sąsiada rozpoczął się jeszcze przed okresem Trzech Królestw.
Szczególnie silny był on w okresie od IV do VII w. Po zjednoczeniu Półwyspu Koreańskiego regularna wymiana kulturalna z Chinami była kontynuowana,
jako że Korea była państwem płacącym haracz Cesarstwu Chińskiemu. Kontakty z innymi państwami sąsiednimi, głównie z Japonią, były znikome, ponieważ
kultura japońska nigdy nie cieszyła się wśród Koreańczyków takim respektem,
jakim cieszyła się kultura chińska.
Trzy główne tradycje religijne, które z Chin do Korei napływały stopniowo
w ciągu całej historii Korei, zostały przetransponowane i zaadaptowane w różnym stopniu do społecznych, duchowych i intelektualnych warunków panujących na Półwyspie Koreańskim. W wyniku tej osobliwej inkulturacji te trzy
główne tradycje religijne w Korei różnią się od ich chińskich odpowiedników.
Na przykład koreański taoizm jest zasadniczo taoizmem filozoficznym. Nie posiada własnej hierarchii kapłanów, świątyń i rytuałów. Jego ideologia zawarta
jest głównie we wróżbach i geomantyce. Jednakże problem ludzkiego życia po
śmierci i magiczne transformacje, tematy charakterystyczne dla taoizmu religijnego, są widoczne w koreańskich opowiadaniach ludowych. Podobnie buddyzm
zaadaptował się do kultury koreańskiej przez „wchłonięcie” pokaźnej liczby
miejscowych bóstw koreańskich i włączenie rytualnych praktyk ludowych do
swojej liturgii. Nawet fundamentalistyczne podejście do neokonfucjanizmu,
podjęte przez władców królestwa Choson (1392–1910), nie potrafiło zahamować całkowicie modyfikacji jego rytualnych przepisów w celu dopasowania do
miejscowych wierzeń i obyczajów społecznych2.
M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1–3, Warszawa 1988–1995; tenże, Shamanismus,
w: The Encyclopedia of Religion [dalej: ER], t. 13, s. 201–208; O. Graf, Ein Abriß der Religionsgeschichte Koreas, w: Die Großreligionen des Fernen Ostens. China, Korea, Japan, Augsburg 1964,
s. 67–87; J.H. Grayson, Korea. A Religious History, Oxford 1989; K. Kim, Religie koreańskie, w:
Leksykon religii [dalej: LR], s. 408–409; L. Kendall, M.G. Dix, Religion and Ritual in Korean Society, Berkeley 1987; Korean Overseas Culture and Information Service, A Handbook of Korea, wyd.
10, Seoul 1998, s. 424–441; Korean Overseas Information Service, Facts about Korea, Seoul 1993,
s. 131–138; H. Ogarek-Czoj, Mitologia Korei, Warszawa 1988; taż, Religie Korei. Rys historyczny,
Warszawa 1994; F. Vos, Die Religionen Koreas, Stuttgart 1997.
2
 Por. S.-J. Yim, R.L. Janelli, D. Yim Janelli, Korean Religion, ER, t. 8, s. 368; K. Kim, Religie
koreańskie, s. 408.
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Połączenie neokonfucjanizmu z rodzimą religią koreańską pociągnęło
za sobą raczej udział neokonfucjanizmu w niektórych rytuałach lub przyjęcie przynajmniej niektórych elementów ideologii rodzimej religii koreańskiej
(tj. szamanizmu) niż jego wyłączne uczestnictwo w rodzimych strukturach
religijnych. W wyniku tego procesu uczestnicy owych rytuałów raczej akceptowali już istniejące grupy społeczne, takie jak rodzina, klan czy wioska, niż
specjalnie tworzyli struktury organizacyjne religii. Innym skutkiem tego procesu był eklektyzm religijny, wymuszony nie tyle poczuciem przynależności
do jednej wiary czy przekonaniem o istnieniu sprzeczności między zasadniczo
różnymi wierzeniami, ile przez uznanie tradycyjnej roli mężczyzny i kobiety.
Bowiem w tradycyjnej rodzinie koreańskiej tylko mężczyźni mogą sprawować kult przodków i zasięgać rad geomantyków, podczas gdy kobiety składają
ofiary bóstwom domowym i zasięgają rady wróżek.
Brak struktur organizacyjnych religii był nie tylko siłą napędową eklektyzmu i adaptacji, ale również pozwalał na znaczne – regionalne, społeczne, a nawet interpersonalne – różnice w wierze i praktyce religijnej. Różnice te były
powodowane również brakiem religijnych dokumentów pisanych3.
Podobnie jak w przypadku wczesnej historii rodzimej religii Korei, również
w odniesieniu do historii koreańskiej religijności ludowej więcej źródeł możemy
znaleźć w zapisach chińskich niż w koreańskich. Najstarsze źródła koreańskie
pochodzą dopiero z przełomu XII i XIII w. Należą do nich Samguk sagi („Kronika Trzech Królestw”) i Samguk yusa („Spuścizna Trzech Królestw”). W tym
ostatnim możemy znaleźć mit o początkach narodu koreańskiego, a mianowicie
mit o Tangunie. Zgodnie z tym źródłem istotą wczesnokoreańskiej religii jest
kult boga nieba (hananim) i jego syna, który zstąpił z nieba na ziemię4. W tych
tekstach źródłowych jest także mowa o istnieniu w historii Trzech Królestw niejakich mu, zwanych później mudang. Chodzi tutaj o kobiety, które praktykowały
koreańską formę szamanizmu5.
Historyczne dokumenty z okresu dynastii Choson zawierają liczne odniesienia do mudang i ich praktyk, z tym że są to głównie słowa ich potępienia
albo sankcje karne za te praktyki, nie zaś opisy ich etnograficznych wartości.
Dokumenty te, skompilowane przez uczonych konfucjańskich, opisują mudang
jako szarlatanów, nakładając na nie wielkie podatki w celu zahamowania ich
aktywności, i umieszczają je w najniższej warstwie społeczeństwa Choson. Pomimo jednak tych sankcji, koreańska religijność ludowa pozostaje zakorzeniona
w codziennym życiu.
Przyjmuje się trzy główne typy mudang:
S.-J. Yim, R.L. Janelli, D. Yim Janelli, Korean Religion, s. 368.
 F. Vos, Die Religionen Koreas, s. 24–26.
5
 Por. H.-Y. Cho, Koreanischer Schamanismus, s. 3–15; M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1994; L. Kendell, Shamans, Houswives and Other Restless
Spirits, Honolulu 1985; A. Quack, Szamanizm, LR, s. 448–449.
3
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1) rodziny, w których funkcja mudang przechodzi z matki na córkę lub synową;
2) osoby, które – jak się wydaje – w szczególny sposób zostają wybrane na ten
urząd, często niewidomi lub niepełnosprawni;
3) osoby, które uprawiają ryty szamanistyczne (kut) z przyczyn gospodarczych.
Ryty szamanistyczne sprawowano, a nawet sprawuje się jeszcze dzisiaj, nie
tylko na wsi z okazji świąt ludowych i w kręgu rodziny, ale także w mieście.
Działalność szamanów zakłada przeświadczenie o istnieniu i skuteczności wielu
bóstw i duchów, demonów i zjawisk, które w różnych konstelacjach tworzą panteon szamanistyczny. Wielkiemu bogu nieba (hananim) podlegają inne bóstwa
nieba, bogowie i duchy ziemi. Na skutek połączenia z taoizmem i buddyzmem
do panteonu tego weszły jeszcze inne bóstwa, buddowie i bodhisattowie. Religijność ludowa pozostała żywa m.in. dzięki powiązaniu z religiami, które dotarły do Korei z Chin6.
Koreańska religijność ludowa jest politeistyczna. Różne bóstwa są do dyspozycji proszących, aby przynieść im pomoc, szczęście i ochronę przed nieszczęściem. Niektóre z tych bóstw są znane tylko w niektórych regionach Korei,
natomiast inne – w całym kraju. Do najbardziej czczonych należą: bóg gór, bóg
ziemi, bóg króla smoka, bóg ospy, bóg siedmiu gwiazd, bóg szczęścia, bóg ogniska domowego, bóg kuchni i bóg urodzin7.
W przeciwieństwie do chińskiej religijności ludowej bóstwa koreańskie nie
są zorganizowane w bezmierną niebieską hierarchię. Bóg gór jako swoją domenę
posiada góry, skały i drzewa; bóg króla smoka zajmuje się jeziorami, morzami,
rzekami i takimi czynnościami, jak rybołówstwo czy żeglarstwo; bóg ogniska
domowego stoi na straży szczęścia materialnego domowników; bóg szczęścia
zajmuje się ich własnością, a bóg siedmiu gwiazd reguluje długość życia każdego z domowników. Każde z tych bóstw jest autonomiczne, nie porozumiewają
się między sobą, każde z nich wykonuje swoje własne zadania8.
Bóstwa nie są uważane za dobre lub złe ze swojej natury, tylko od okoliczności zależy, czy przychodzą człowiekowi z pomocą, czy też zsyłają nań
nieszczęście. Jeśli składa się im regularnie ofiary, wówczas przynoszą szczęście; każde zaniedbanie natomiast zakłada nieuchronność kary. Bóstwo ogniska
domowego, stojące na straży szczęścia domowników, uważane jest na ogół za
bóstwo opiekuńcze, lecz jeśli zostanie ono zignorowane, zsyła na dom biedę
i nieszczęście. Nawet bóg ospy, który zsyła choroby na dzieci, nie jest bogiem
całkowicie szkodliwym. Jeśli będzie otrzymywał regularnie ofiary z potraw, nie
tylko zmniejszy dolegliwość choroby, ale może nawet przynieść szczęście9.
 K. Kim, Religie koreańskie, s. 408.
S.-J. Yim, R.L. Janelli, D. Yim Janelli, Korean Religion, s. 369.
8
 Tamże.
9
 Tamże, s. 370.
6
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Miejsce, gdzie bóstwa zamieszkują, nie jest w rodzimej religii koreańskiej
jasno określone. Jest rzeczą pewną, że bóstwa nie żyją na tym świecie, lecz
zamieszkują świat wyższy niż śmiertelnicy, ponieważ mudang zaprasza je do
„zejścia z góry”. Co charakterystyczne dla bóstw koreańskich – nie lubią miejsc
brudnych, dlatego też przed wezwaniem bóstwa w rytach szamanistycznych
ważne jest, aby miejsce, gdzie rytuał ma być sprawowany, zostało należycie
oczyszczone. Z tego powodu nieżywe zwierzęta i ich odchody muszą być usunięte, miejsce to musi być posypane czystą ziemią i odgrodzone czystym sznurem zrobionym z trawy. Ofiary z potraw, dekoracja i wszystkie inne przedmioty
materialne służące do rytuału powinny być nowe, zdobyte w pomyślnym dniu
i zakupione bez targowania się o ich cenę. Uczestnicy rytuału powinni być obmyci i nie powinni próbować potraw ofiarnych w czasie ich przygotowywania.
Zakaz wstępu na miejsce rytuału mają osoby uważane za rytualnie „nieczyste”,
a mianowicie osoby będące w żałobie, które ostatnio widziały ciało zmarłego czy
brały udział w pogrzebie, a także kobiety ciężarne. Dlatego też mudang przed
rozpoczęciem głównego rytuału wykonuje ryt wstępny, oczyszczający miejsce,
ponieważ w przeciwnym razie bóstwa zaproszone do miejsca nieczystego, zamiast przynieść szczęście, ześlą karę. Rodzime bóstwa koreańskie są uważane
za bóstwa rodzaju żeńskiego, natomiast bóstwa importowane wraz z neokonfucjanizmem z Chin są uważane za bóstwa rodzaju męskiego i wyrażają męską
dominację w społeczeństwie10.
Ważnym elementem rodzimej religii koreańskiej jest kult przodków11. Historia koreańskiego kultu przodków jest lepiej udokumentowana niż historia
koreańskiej religijności ludowej. Pewne formy rytów za zmarłych istniały już
w czasach prehistorycznych. Obrzędy żałobne za zmarłych były domeną buddyzmu w momencie, gdy przywędrował z Chin do Korei w IV w. U  schyłku
dynastii Koryo ryty za zmarłych były sprawowane zarówno przez buddyzm, jak
i przez mudang.
Wraz z adopcją – przez dynastię Choson (1392–1910) – neokonfucjanizmu
z Chin jako oficjalnej ideologii rządowej wysiłki rządu szły w tym kierunku,
aby kult przodków dopasować do rytuału neokonfucjańskiego. Jako wzór służył tutaj Chu-tzu chia-li, podręczny rytuał przypisywany chińskiemu filozofowi
Chu Hsi. U zmierzchu dynastii Choson neokonfucjański kult przodków został
generalnie zaakceptowany przez społeczeństwo koreańskie. Rytuał ten sprawowany jest przez najstarszego syna, który ponosi odpowiedzialność za żyjących,

 Tamże.
 Na ten temat por. H. Hardacre, Ancestor Worship, ER, t. 1, s. 263–268; R.L. Janelli, D. Yim
Janelli, Ancestor Worship and Korean Society, Stanford 1982; L. Kendall, M.G. Dix, Religion and
Ritual in Korean Society, Berkeley 1987; J.-Y. Lee, Ancestor Worship and Christianity in Korea, Lewiston–Queenston 1988.
10
11
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a następnie zmarłych rodziców i ich przodków12. Rytuał kultu przodków jest
sprawowany przez cztery pokolenia w rocznicę śmierci, nowy rok księżycowy
i święto dziękczynienia za zbiory.
2. Konfucjanizm

Konfucjanizm pojawił się w Korei w IV w. Jest bowiem rzeczą historycznie
stwierdzoną, że w 372 r. w Koguryo została założona pierwsza konfucjańska
szkoła wyższa (taehak)13. Konfucjanizm dotarł do Korei przede wszystkim jako
filozofia praktyczna, jako etyka, w mniejszym stopniu jako religia14. W XII w.
rząd królestwa Shilla wykorzystał filozofię konfucjanizmu jako narzędzie centralizacji państwa. W 651 r. została założona akademia królewska, w której
urzędnicy państwowi, wywodzący się z arystokracji, kształceni byli w klasyce
konfucjańskiej. Zasady etyczne konfucjanizmu znalazły się w etycznym kodeksie arystokracji koreańskiej.
Z pozytywną recepcją ze strony rządzących spotkały się idee konfucjańskie
w zjednoczonym królestwie Shilla (668–935). Rząd wprowadził w 788 r. system egzaminów państwowych w akademii królewskiej, a ścisłe relacje z chińską dynastią Tang15 sprzyjały wyjazdom koreańskich uczonych do Chin w celu
studiowania nauki konfucjańskiej. Na zasadach konfucjańskich zbudowany został system rządu. Na tych samych zasadach próbowano odbudować upadający
porządek społeczny.
Od początku dynastii Koryo (918–1392) dążono do zwiększenia roli doktryny konfucjańskiej w życiu politycznym i społecznym. W sprawach religijnych kierowano się buddyzmem, w celu przewidywania przyszłości stosowano
geomantykę, natomiast w sprawach politycznych i społecznych opierano się na
zasadach konfucjanizmu. Naczelną zasadą rządzących miała być troska o życie
12

215.

 Por. A. Kość, Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998, s. 214–

 Por. K. Kim, Religie koreańskie, s. 409.
 Na temat konfucjanizmu w Korei por. C.-H. Bae, Hanguk Yuhaksa (History of Korean Confucianism), Seoul 1983; W.T. Bary, The Rise of Neoconfucianism in Korea, red. J.-H. Kim Haboush,
New York 1985; M. Deuchler, The Confucian Transformation of Korea. A  Study of Society and
Ideology, Harvard University Press 1992; L.-S. Hsu, The Political Philosophy of Confucianism,
London 1975; J.-H. Kim Haboush, Confucianism in Korea, ER, t. 4, s. 10–15; C.-T. Keum, Yugyo Sasangkwa Chongkyo Munhwa (Confucian Thought and Religious Culture), Seoul 1994; tenże,
Yuhak Keunpaeknyon (Hundred Years of Modern Korean Confucianism), Seoul 1984; tenże, The
Confucian Religion Movement in the Modern History of Korean Confucianism, „Korea Journal”
5(1989), s. 4–12; C.-H. Park, Historical Review of Korean Confucianism, „Korea Journal” 3(1963),
s. 5–11; S.-S. Yoon, Hanguk Yuhak Yongu (Studies on Korean Confucianism), Seoul 1980; tenże,
Hanguk Yuhak Sasangron (Studies on Korean Confucian Thought), Seoul 1986.
15
 Na ten temat por. Kość, Prawo a etyka konfucjańska, s. 111–129.
13
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i dobro poddanych, a każdorazowy następca tronu powinien wsłuchiwać się pilnie w uwagi swoich ministrów w celu wypełnienia tego zadania16.
U schyłku X w. rządzący przyjęli centralistyczną, biurokratyczną formę rządów. Urzędnicy lokalni byli mianowani przez rząd centralny. Rezultatem tego
procesu było wyłonienie się biurokracji cywilnej i wojskowej jako siły społecznej i transformacja państwa Koryo z państwa arystokratycznego w państwo
biurokratyczne, w którym siła elity rządzącej wynikała raczej z pozycji rządu
niż z pochodzenia arystokratycznego. Ta zmiana była efektem konfucjańskiej
zasady rządu. Sposób rządzenia został dopasowany do porządku hierarchicznego społeczeństwa, na którego szczycie stał cesarz jako pater familias państwa,
odpowiedzialny za swoje „poddane dzieci”, a one z kolei winne mu były respekt
i posłuszeństwo17.
Zgodnie z konfucjańskim systemem społecznym urzędnicy państwowi służyli rządowi centralnemu w stolicy i byli zobligowani do studiowania dzieł Konfucjusza. Do swojej dyspozycji mieli akademię narodową, założoną w 992 r.,
i dwanaście akademii prywatnych. Elity urzędnicze królestwa Koryo były bardziej zainteresowane aspektem literackim niż filozoficznym studiów konfucjańskich. Przyjmowały konfucjańskie zasady cywilizacji i akceptowały ich moralne
oraz polityczne zastosowania. Ten konfucjański porządek społeczny zakłócił dopiero wojskowy zamach stanu w 1170 r., natomiast rządy wojskowych w Korei
zakończyli Mongołowie, którzy napadli na Koreę w 1231 roku18.
Zasadniczą ideologią państwową stał się konfucjanizm w swej neokonfucjańskiej postaci, jaką przyjął w Korei w czasie dynastii Yi (1392–1910). Toegye
Yi Hwang (1501–1570), ze względu na głębię myśli porównywany z filozofem
Zhu Xi, wycisnął własne piętno na koreańskiej metafizyce neokonfucjańskiej
i wywarł, podobnie jak Yulgok Yi I (1536–1584), który obok Toegye uchodził za
największego konfucjanistę swoich czasów, większy wpływ na sposób rozumienia moralności. Ponieważ jednak nauka ta zawierała także elementy o silnym
oddziaływaniu społecznym i politycznym, przeto w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania frakcji i partii wśród urzędników19.
Neokonfucjanizm dynastii Yi bazował na holistycznej wizji moralnego
wszechświata, w którym te same jednoczące zasady moralne obowiązywały zarówno w świecie fizycznym, jak i w świecie człowieka. Społeczeństwo powinno
być tak zorganizowane, aby pozostawać w zgodzie z tym moralnym porządkiem,
a jednostka powinna zawsze dążyć do tego, aby żyć w zgodzie z jego zasadami.
Dlatego też rząd dynastii Yi rozpoczął całkowitą transformację społeczeństwa
koreańskiego zgodnie z zasadami neokonfucjanizmu. Najbardziej widocznymi
 Por. J.-H. Kim Haboush, Confucianism in Korea, s. 10.
 Tamże.
18
 Tamże, s. 11.
19
 Por. K. Kim, Religie koreańskie, s. 409.
16
17
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zmianami było przyjęcie nowego systemu edukacji, restrukturyzacja organizacji
społeczeństwa według zasady patrilinearnej, przyjęcie rytuału konfucjańskiego
i propagowanie etyki konfucjańskiej we wszystkich lokalnych społecznościach.
Etyczne poglądy konfucjanizmu były w istocie racjonalizacją i poszerzeniem chińskiej „religii rodzinnej”, tzn. podstawy etyki rodzinnej zostały zbudowane na naturalnych relacjach, a nie były wyprowadzane z abstrakcyjnych teorii
filozoficznych czy z wiary religijnej. Już we wczesnym okresie dynastii Chou
w Księdze Dokumentów (Shu-ching, XIII, 24) jest mowa o pięciu grupach, tzn.
o ojcach, matkach, o starszych braciach, młodszych braciach i o synach. Jest też
mowa o obowiązkach poszczególnych grup. Podobną klasyfikację znajdujemy
w księdze Mengzi, którą filozof Mencjusz przypisuje legendarnemu „cesarzowimędrcowi” Shun: „On pouczył lud o jego obowiązkach, że między ojcem a synem powinna panować miłość, między panem a sługą obowiązek, między mężczyzną a kobietą różnica pól działania, między starszym a młodszym dystans,
między przyjacielem a przyjacielem wierność”20.
Ta rodzinna etyka, głoszona przez Konfucjusza i jego uczniów, zapisana
w licznych pismach konfucjańskich, przepoiła całe społeczeństwo chińskie. Za
wzorem Chin poszła Korea. Nawet sami buddyjscy i taoistyczni mnisi byli pod
silnym wpływem konfucjańskiej etyki rodzinnej21.
Oprócz przepisów regulujących ogólne relacje rodzinne istniał system zasad
etycznych przeznaczony dla elity, która po otrzymaniu klasycznego, literackiego
wykształcenia mogła osiągnąć status urzędnika państwowego. Ta etyka była bezpośrednio inspirowana przez życie i nauczanie Konfucjusza, będące ucieleśnieniem tych ideałów, do których wykształceni mężczyźni powinni dążyć w swoim
postępowaniu. Konfucjusz był człowiekiem, dla którego prawda, honor i popieranie sprawiedliwego panowania stanowiło sens życia. Konfucjusz opowiadał się za słusznymi drogami starych mędrców. Przez całe swoje życie szukał
księcia, któremu służąc, mógłby realizować swoje zasady. Gdy jednak książę
wyżej cenił oportunizm niż wierność zasadom, Konfucjusz opuszczał swojego
pana. Ten konfucjański ideał człowieka został określony terminem junzi. Przed
Konfucjuszem pojęcie junzi oznaczało człowieka arystokratycznego pochodzenia, po Konfucjuszu – człowieka, który miał szlachetny charakter, niezależnie
od pochodzenia. Podkreślenie wagi charakteru i cech moralnych człowieka było
wkładem konfucjanizmu w etykę chińską, a następnie koreańską.
Człowiek szlachetny powinien pielęgnować swój charakter. Równie ważną
sprawą dla Konfucjusza było, by człowiek szlachetny kształtował swój charakter
w służbie państwa. Wykształceni, tj. ci, którzy opanowali kanon konfucjański,
po złożeniu egzaminów państwowych służyli jako urzędnicy państwowi i kieroMong Dsi (Mong Ko, Mengzi), tłum. R. Wilhelm, Jena 1921, s. 57.
Więcej na ten temat zob. R. Malek, Das Ethos des Konfuzianismus und Daoismus, w: Das
Ethos der Weltreligionen, red. A.T. Khoury, Freiburg im Br. 1993, s. 75–117.
20
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wali „niewykształconymi”. Przy sprawowaniu tej funkcji ważniejszy niż przymus był przykład moralny. Dlatego też elita konfucjańska w Chinach i innych
krajach, które pozostawały pod wpływem kultury chińskiej, była zobowiązana
do samodoskonalenia. Etyczna doskonałość elity konfucjańskiej zawierała się
w pojęciu ren. Pojęcie to obejmuje elementy dobroci, miłości, łagodności i hojności. Jednym słowem można je określić jako humanitarność22.
Inne cnoty – poza ren – ważne dla etyki konfucjańskiej są bardzo bliskie
człowiekowi i łatwe do zrozumienia przez wszystkich. Należą do nich: sprawiedliwość, prawość (yi), lojalność (zhong), uczciwość (xin), pilność (xue),
umiarkowanie, oszczędność, skromność. Prawość, sprawiedliwość (yi) należy
do kardynalnych cnót etyki konfucjańskiej. Etyka konfucjańska nie zna jednak
pojęcia sprawiedliwości transcendentalnej – w życiu pozagrobowym. W jej
miejsce już na tym świecie człowiek za praktykowanie cnót otrzymuje sławę
i honor.
Podstawowy ideał życia społecznego w Chinach nosił nazwę xiao (pietyzm,
szacunek dla rodziców). Xiao jest etyczną podstawą kultu przodków, fundamentem porządku rodzinnego, cnotą kardynalną dobrego człowieka i najpotężniejszą siłą służącą do utrzymania wymaganego przez państwo porządku społeczeństwa. Sam Konfucjusz wymienia trzy elementy pojęcia xiao: a) jeśli rodzice
żyją, należy im służyć; po śmierci należy ich pogrzebać i składać im ofiary;
b) rodzicom nie należy przysparzać żadnego zmartwienia; c) rodziców należy
żywić z szacunkiem23.
W kontekście pietyzmu Chińczycy, a za nimi Koreańczycy, uważali małżeństwo za najważniejszy faktor utrzymania starszego pokolenia i podtrzymania
ciągłości kultu przodków. Małżeństwo więc nie oznaczało zjednoczenia mężczyzny i kobiety w miłości, lecz było sprawą całej rodziny, a jego głównym celem było powiększenie „drzewa rodzinnego”. Pietyzm stanowił korzeń wszystkich cnót i nie było większego przestępstwa niż zachowanie niezgodne z xiao.
Mencjusz mówi o „pięciu sprawach”, które określa jako bu xiao (brak pietyzmu,
czyny przeciwko pietyzmowi), a mianowicie:
1) zaniedbanie troski o rodziców z lenistwa;
2) zaniedbanie troski o rodziców z powodu pijaństwa i beztroskiego trybu
życia syna;
3) zaniedbanie troski o rodziców z powodu egoizmu i przesadnej troski
o żonę i własne dzieci;
4) kierowanie się przyjemnościami i żądzą zmysłów, a przez to ściągnięcie
wstydu na rodziców;
22
 Por. J. Ching, What Is Confucian Spirituality?, w: Confucianism. The Dynamics of Tradition,
red. J. Eber, New York 1986, s. 78–101; R.L. Taylor, The Way of Heaven. An Introduction to the
Confucian Religious Life, Leiden 1986.
23
 Konfucjusz, Lun-yu II, 5–7, w: The Chinese Classics in Seven Volumes, t. 1, tłum. J. Legge,
Oxford 1893, s. 255.
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5) oddawanie się hazardowi i kłótniom, a przez to wystawienie rodziców na
niebezpieczeństwo24.
Istotą xiao było zachowanie pełne respektu i gotowość do służebności w stosunku do rodziców i starszych w rodzinie. Zachowanie to miało polegać na
opiece, posłuszeństwie i moralnej czujności wobec rodziców. Z filozofii konfucjańskiej, a w szczególności z pietyzmu wynikało tradycyjne zachowanie młodszych w stosunku do rodziców, starszych w rodzinie i do starszych w ogóle.
W etyce konfucjańskiej właściwe zachowanie wobec starszych miało w ramach
samodoskonalenia charakter religijny. W klasycznym dziele Zhongyong (umiar
i środek) czytamy: „Jeśli ktoś chce wychowywać człowieka, nie może zaniedbać, aby służyć swoim rodzicom. Jeśli ktoś chce służyć swoim rodzicom, nie
może zaniedbać, aby rozpoznał człowieka. Jeśli ktoś chce rozpoznać człowieka,
nie może zaniedbać, aby rozpoznał niebo” (II, 1).
Ponieważ jednak rodzina, a w dalszej konsekwencji także społeczeństwo
i państwo miały swoje „ludzkie” granice, moralność rodzinna musiała zostać
podbudowana zasadami nadrzędnymi. W etyce konfucjańskiej panowało podstawowe przekonanie, że moralność bazuje na dobrej ludzkiej naturze, danej
człowiekowi z nieba (tien)25. W niej leży miara ludzkiego działania, już bowiem
sam Konfucjusz uczy, że tylko od nas samych zależy, czy osiągniemy ren26 (humanitarność), tzn. prawdziwą, doskonałą ludzką istotowość. Dalej Konfucjusz
poucza, że to, co niebo zarządzi, nazywa się naturą. To, co zgadza się z naturą,
nazywa się słuszną drogą (tao), a to, co wskazuje na słuszną drogę, nazywa się
wskazówką (pouczeniem27).
W tym samym duchu również filozof Mo Ti (Mo Di) w swojej etyce poucza
o konieczności zasady nadrzędnej, bazującej na tien, a mianowicie: „Jeśli ktoś
na tym świecie chce czegoś dokonać, nie może tego uczynić bez jakiejś miary. Jeśli bowiem nie ma żadnej miary, nie jest w stanie swego przedsięwzięcia
urzeczywistnić. Najlepszym przykładem jest niebo. Drogi nieba są uniwersalne
i bezinteresowne. Światło nieba jest wieczne i nie kończy się nigdy. Dlatego
też święci królowie wzięli sobie niebo za przykład. Jeśli więc człowiek bierze
sobie niebo za przykład, musi w całym swoim działaniu kierować się zasadami
nieba i czynić to, czego niebo wymaga, a zaniechać tego, czego sobie niebo nie
życzy”28.
Niebo (tien) i droga (tao) były więc w etyce konfucjańskiej podstawowymi zasadami życia, którymi powinien kierować się człowiek w całym swoim
działaniu. Zasada postępowania zgodnie z zasadami tien i tao oznaczała zawsze
Mong Dsi, s. 95.
Więcej na temat pojęcia tien por. L.G. Thompson, Tien, ER t. 14, s. 508–510.
26
 Por. Daxue (Wielka nauka), XI, w: The Chinese Classics in Seven Volumes, t. 1, s. 267.
27
 Tamże.
28
Mo Ti (Mo Di), Von der Liebe des Himmels zu den Menschen. tłum. z chińsk. i red. Helwig
Schmidt-Glintzer, München 1992, s. 67–70.
24
25
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in concreto samodoskonalenie i samoopanowanie. Chodziło przede wszystkim
o oczyszczający i wyzwalający moralny rozwój człowieka, który miał go uwolnić od pożądania zmysłowego. Celem tego procesu było osiągnięcie moralnej
doskonałości. Ideał doskonałości zaś zawarty był w pojęciu ren (humanitarność). Ren jest cnotą uniwersalną, jest podstawą wszystkich innych cnót i podstawą „pięciu relacji” (wu lun). Kto raz urzeczywistnił ren, ten odznacza się
także innymi cnotami, takimi jak: mądrość (zhi), dzielność (gong) i prawość (yi),
które z kolei są niezbędne przy realizacji „pięciu relacji”. Ren zawiera w sobie
elementy troski, miłości, szacunku, ustępliwości bez kłótni i dotrzymania słowa
w relacjach międzyludzkich. Ren podkreśla czystość myśli, jasność woli, działanie bez podstępu, spokój serca, harmonię woli i działania celem stworzenia
harmonijnego porządku. I ten stan rzeczy nazywa się właśnie ren. Człowiek reguluje swoje sumienie, swój sposób myślenia i przekonania poprzez odniesienie
się do ren. Idea ren spoczywa w niebie, samo niebo bowiem jest ren.
W swoim życiu codziennym człowiek kieruje się cnotą (te), a cnota jest
moralnym zachowaniem, które jest zgodne z li. Li jest pojęciem bardzo szerokim i oznacza ryt (rytuał), obyczaj, normę, regułę i miarę ludzkiego zachowania w różnych sytuacjach społecznych. Dla przeciętnego Chińczyka li oznacza
wszystko to, czego nauczył się od dzieciństwa przestrzegać i co dalej ma formować jego moralne zachowanie. Pojęcie li w kulturze chińskiej istniało już przed
Konfucjuszem. Konfucjusz przyjął je do swego systemu etycznego i kładł wielki
nacisk na jego przestrzeganie29.
W swoim zachowaniu moralnym człowiek powinien urzeczywistniać ideę
zhong shu (złotej reguły), według której człowiek wobec innych powinien postępować tak, jakby postępował w stosunku do siebie. W Lunyu XIV, 36 czytamy: „Odpłacaj sprawiedliwością za zło, a dobro nagradzaj dobrem”. A w dziele
Zhongyong (miara i środek) II, 13 znajdujemy następującą myśl: „Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, aby inni tobie czynili”. Tak więc złoty środek jest
fundamentem, na którym jest oparte życie społeczne człowieka, a harmonia jest
drogą, którą świat (społeczeństwo) jest w stanie osiągnąć. Jeśli środek i harmonia będą mogły swobodnie się rozwijać, wówczas i niebo, i ziemia znajdą
swoje – od wieków im przypisane – miejsce, a człowiekowi i wszystkim innym
stworzeniom wyjdzie to na dobre.
Jeśli zaś zachowanie człowieka będzie niezgodne z li, wówczas człowiek
straci doskonałość, a wynikiem tego będzie cierpienie i zło. W filozofii chińskiej
nie ma jednak pojęcia zła transcendentalnego. Ponieważ człowiek jest odpowiedzialny za harmonię w rodzinie, społeczeństwie i we wszechświecie, musi
29
 Na temat li porównaj monografię: N.E. Fehl, Li. Rites and Propriety in Literature and Life.
A Perspective for a Cultural History of Ancient China, Hong Kong 1971; L.-S. Hsu, The Political
Philosophy of Confucianism, rozdz. V: The Principle of Li, s. 90–104; D.S. Nivison, Li, ER, t. 8,
s. 535–536.
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być odpowiedzialny w obszarze, jaki jest mu powierzony. Jeśli jej zaniecha,
wówczas powstaje dysharmonia, tj. zło. W konfucjanizmie zło nie ma charakteru personalnej winy, są to raczej okoliczności, które powodują dysharmonię,
jako odchylenie od złotego środka. W Księdze Dokumentów (Shujing) XIII, 27
czytamy: „Dobro i zło nie spadają na człowieka niesłusznie, albowiem niebo
zsyła szczęście albo nieszczęście zgodnie z ludzkim zachowaniem”. Dysharmonię można usunąć poprzez samodoskonalenie, wychowanie, przestrzeganie li
i powrót do pierwotnie dobrej ludzkiej natury.
Ważnym elementem w moralności konfucjańskiej jest koncepcja „twarzy”
(lian, mian). W kulturze chińskiej panuje powszechne przekonanie, że człowiek
postępuje dobrze, aby nie „stracić twarzy” (shi lian). Gdy człowiek stracił twarz,
pozostaje wstyd, natomiast nie ma żadnego poczucia winy. Jednakże w klasycznych tekstach konfucjańskich znajdujemy także świadectwa, że królowie-mędrcy prosili niebo o miłosierdzie dla swojego ludu, aby zgładził „winy ich
poddanych”30. Sprawami winy, grzechu i sądu po śmierci człowieka „z urzędu”
zajmuje się buddyzm.
3. Buddyzm

Buddyzm, w postaci wielu szkół, dotarł do Korei w wieku IV31. Złoty wiek
buddyzmu w Korei przypadł na lata 660–770. Najwybitniejszymi myślicielami
tego okresu byli Wonkyo (617–686), założyciel sekty „Natura Dharmy” (popsong-jong), który usiłował w zrozumiały sposób przybliżyć buddyzm ludowi,
oraz Uisang (625–702), założyciel sekty „Aratamsaka” (hwaom-jong), którego
nauka cieszyła się w koreańskim buddyzmie szczególnym uznaniem z tego powodu, że stanowiła podstawę harmonii między doktryną a medytacją. Buddyzm
medytacyjny (son) dotarł do Korei za sprawą Shinhaeng (704–799). Po jego
wprowadzeniu wyodrębniły się dwie formy buddyzmu: „Pięć Doktryn” (ogyo),
czyli sekty skierowane na doktrynę, oraz „Dziewięć Gór” (kusan), czyli odgałęzienia buddyzmu medytacyjnego, reprezentowane przez klasztory w górach
Shilla.
Dopiero w czasie dynastii Koryo (918–1392), kiedy buddyzm stał się religią państwową, podjęto starania – przede wszystkim zasłużył się Chinul (1157–
1210) – o zapewnienie jedności doktryny i medytacji dzięki wprowadzeniu
nauki „avatamsaka” do chogye-jong, stowarzyszenia różnych odgałęzień bud Por. J. Ching, Der religiöse Sinn der Chinesen, „Concilium” 15(1979), s. 358–361.
 Na temat buddyzmu w Korei por. R.E. Buswell, Buddhism in Korea, ER, t. 2, s. 421–426;
M.-S. Huh, Koryo Pulgyosa (History of Buddhism in Koryo Dynasty), Seoul 1986; Buddhist Culture
in Korea (Korean Culture Series, t. 3), red. S.-Y. Chun, Seoul 1974; R.E. Buswell, The Korean Approach to Zen. The Collected Works of Chinul, Honolulu 1983; P.-K. Chon, The Canonical Textbook
of Won Buddhism, Seoul 1971.
30
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dyzmu medytacyjnego son. Gdy w czasie panowania dynastii Yi (1392–1910)
doktryną państwową stał się konfucjanizm, doszło do prześladowania buddyzmu, a w związku z tym do upadku jego znaczenia. Starania o jedność doktryny
i praktyki były jednak nadal podejmowane. W 1424 r. z wielu sekt powstała
sekta medytacji (sonjong) i sekta doktryny (kyojong)32.
Po aneksji Korei przez Japonię w 1910 r. część koreańskich sekt buddyjskich uważała, że dalszy los buddyzmu koreańskiego zależy od fuzji z większymi sektami japońskimi. Większa jednak część sekty medytacyjnej son uważała
tę decyzję za zdradę własnej tradycji religijnej. Innym znakiem dla buddyzmu
koreańskiego w owym czasie była legalizacja w 1926 r. małżeństw mnichów
buddyjskich przez japoński rząd kolonialny33.
Po wyzwoleniu w 1945 r. koreański buddyzm został podzielony na dwie,
pozostające do siebie w opozycji sekty. Liberalna sekta żonatych mnichów buddyjskich taego-jong oddziaływała silnie w dużych miastach i miała wielu zwolenników świeckich. Natomiast sekta chogye-jong była konserwatywną frakcją
mnichów buddyjskich, którzy pozostali nieżonaci podczas okupacji japońskiej.
Ich troską było odbudowanie medytatywnej tradycji koreańskiego buddyzmu.
Po latach konfliktu poparcie rządu w 1954 r. otrzymała sekta chogye-jong, która
jest obecnie sektą dominującą w buddyzmie koreańskim i ma duży wpływ na
religijność Koreańczyków34.
Buddyzm jako religia odnosi się przede wszystkim do relacji człowieka do
bóstwa. Zawiera jednak także pewne egzystencjalne nakazy i zakazy, które dotyczą moralnego zachowania człowieka. Centralnym pojęciem etyki buddyjskiej
jest związek między wniknięciem (prajna) w rzeczywistość jako bezinteresowność (anatman) albo w nicość (sunya) z jednej strony a autentyczną moralną aktywnością – z drugiej. Wniknięcie w bezinteresowność inicjuje moralną aktywność, podczas gdy moralna aktywność wspiera wnikanie w bezinteresowność.
Drugą cechą charakterystyczną etyki buddyjskiej jest przekonanie, że moralny charakter czynu ludzkiego jest ściśle związany z intencją, która mu towarzyszy. Przyjmuje się, że czyny powodowane przez dobrą wolę, przez cnotę
powszechnego porządku, który tworzy rzeczywistość, prowadzą do dobrych
i przyjemnych rezultatów dla jednostki i społeczeństwa, wprowadzają bowiem
harmonię społeczną. Natomiast czyny popełniane w złej intencji mają złe i nieprzyjemne rezultaty dla jednostki i dla społeczeństwa.
Trzecia specyficzna cecha etyki buddyjskiej to przywiązanie do zasad moralnych i odpowiedzialność za wykorzenienie złych nałogów i kultywowanie cnót.
Z tym wiąże się odpowiedzialność moralna, która jest wprost proporcjonalna do
zajmowanej pozycji społecznej.
 Por. K. Kim, Religie koreańskie, s. 408–409.
 Por. R.E. Buswell, Buddhism in Korea, s. 425.
34
 Tamże.
32
33
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Podstawowe zasady etyki buddyjskiej są zawarte w pięciu „przykazaniach”,
identycznych z przykazaniami etyki taoistycznej, a mianowicie:
1. Nie pozbawiaj nikogo życia;
2. Nie kradnij;
3. Nie mów fałszywie;
4. Nie prowadź się źle seksualnie;
5. Nie używaj napojów odurzających.
Pięć przykazań to wskazówki ustanowione przez Buddę dla społecznego
i indywidualnego dobra jego zwolenników (wyznawców). Ich nieprzestrzeganie pociąga za sobą sankcje. Tradycja buddyzmu jest przepełniona przykładami
okropnych skutków, jakie po śmierci czekają tych, którzy lekceważą te podstawowe nakazy moralne. Według nauki buddyjskiej człowiek po zakończeniu
ziemskiej egzystencji albo rozpoczyna nową, lepszą egzystencję, albo gorszą,
w zależności od swoich zasług i win.
4. Taoizm

Według tradycji szkoła filozoficzna taoizmu35 Laozi36 była znana w Trzech
Królestwach już w IV w. Natomiast taoizm religijny dotarł do Korei dopiero
w końcowej fazie królestwa Koguryo. Wraz z jego upadkiem taoizm przestał
być oficjalnie uznawaną religią. Pomimo to, również w okresie zjednoczonego
królestwa Shilla żyło jeszcze wielu wybitnych filozofów taoistycznych. Zmieszany z wieloma elementami buddyzmu i religijności ludowej taoizm odgrywał
pewną rolę także w okresie dynastii Yi. W tym sensie oddziałuje również dzisiaj
na religijność ludową.
Człowiek i rodzina są bez wątpienia tematem głównym taoizmu37. W taoizmie z powodu centralnego znaczenia rodziny rola indywidualnego człowieka
schodzi jakby na drugi plan. Filozofia chińska, a w ślad za nią koreańska, nigdy
nie rozważały człowieka poza społeczeństwem, nigdy też nie została wyznaczona ostra granica dzieląca społeczeństwo (rodzinę) i naturę. Człowiek zawsze był
ściśle związany ze społeczeństwem i z naturą, tak że problem podziału na podmiot i przedmiot w filozofii chińskiej nigdy nie istniał38. Pojęcie osoby (weike)
w filozofii chińskiej jest pojęciem nowym. Powstało ono pod wpływem buddyzmu, a następnie filozofii europejskiej.
 Por. K. Kim, Religie koreańskie, s. 409.
 Por. J. Ching, A. Chan, Laozi, LR, s. 218.
37
 Na temat taoizmu por. Kość, Filozoficzne podstawy prawa koreańskiego, s. 20–23; B. Farzeen, Taoism. An Overview, ER, t. 14, s. 288–306, ze szczególnym uwzględnieniem bibliografii.
38
 Na ten temat por. H. Roetz, Mensch und Natur im alten China. Zum Subjekt – Objekt – Gegensatz in der klassischen chinesischen Philosophie. Zugleich eine Kritik des Klischees vom chinesischen Universismus, Frankfurt am M.–Bern–New York 1984.
35
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W taoizmie nie istnieje podział człowieka na ciało i duszę. Istota człowieka przedstawia mikrokosmos, który jest odbiciem makrokosmosu. Z ziemi człowiek otrzymuje krew, z nieba – dech życia. Pojęcie duszy jako istoty
czysto duchowej, która jest przeciwieństwem ciała, jest obce myśli chińskiej39. Chińska koncepcja człowieka została uformowana bez decydującego
wpływu jednego określonego kierunku religijnego. Dlatego też w rodzimej
tradycji chińskiej nie znajdujemy żadnego pojęcia grzechu pierworodnego
i żadnej wrodzonej złośliwości natury ludzkiej, która potrzebowałaby zbawienia z zewnątrz.
W taoizmie człowiek, jako syn albo córka nieba i ziemi, jest ucieleśnieniem tego, co w procesie stwórczym wszechświata jest najlepsze i najczystsze40. Odpowiednio do tego każdy człowiek ma swoje właściwe miejsce we
wszechświecie. Każdy człowiek jest potencjalnym współstwórcą wszechświata. W tej taoistycznej wizji człowieka „ontologiczna” przepaść pomiędzy Stwórcą a stworzeniem wydaje się niemożliwa. Stan upadku człowieka
po grzechu pierworodnym i oddalenie człowieka od swojego Stwórcy w tej
koncepcji także nie istnieją. Niebo, ziemia, człowiek i rzeczy tworzą wielką
harmonię (tatong).
Taoizm nie próbuje z praw natury wyprowadzać społecznego porządku człowieka; przeciwnie, porządek natury przenosi na ludzkie myślenie i działanie
poprzez dobre czyny, ryty i medytację. Idealny człowiek taoizmu nie niszczy
natury, nie pozwala też, aby inny człowiek ją niszczył. Zasadą jego działania jest
wu-wei, czyli niesprzeciwianie się naturalnemu porządkowi rzeczy panującemu
w przyrodzie i w społeczeństwie. Człowiek jest partnerem natury i dąży do jedności z nią.
Etyczne pojęcia taoizmu są inne niż etyczne pojęcia konfucjanizmu. Według filozofii taoistycznej cnoty konfucjanizmu, takie jak sprawiedliwość, humanizm, dobroczynność, obowiązek czy wierność, byłyby niepotrzebne, gdyby człowiek w swoim zachowaniu kierował się porządkiem natury. Porządek
natury zaś wyznacza droga (tao)41, którą ma w życiu każdy człowiek. Ideałem
jest droga nieba (tien-tao); zwykły śmiertelnik poznaje ją poprzez drogę króla (wang-tao). „Gdy człowiek stracił drogę, pozostaje mu cnota (te)42; gdy
stracił cnotę, pozostaje mu humanitarność (ren); gdy stracił humanitarność
(ren), pozostaje mu sprawiedliwość (yi); gdy stracił sprawiedliwość, pozostaje mu ryt (li), a ryt (li) jest tylko lekką, cienką powłoką złożoną z lojalności
 Por. na ten temat K.M. Schipper, Le corps tao’ste, corps physique, corps social, Paris 1982.
Zob. W.M. Du (Tu), Die neokonfuzianische Ontologie, w: Max Webers Studie über Konfuzianismus und Taoismus. Interpretation und Kritik, red. W. Schluchter, Frankfurt am M. 1983, s. 281.
41
 Na temat wieloznaczności pojęcia tao w filozofii chińskiej por. D.S. Nivison, Tao and Te, ER
t. 14, s. 283–286, ze szczególnym uwzględnieniem bibliografii.
42
 Na temat pojęcia te por. tamże, s. 284–285.
39
40
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i zaufania”43. A to, według taoizmu, oznacza początek anarchii i tym zajmuje
się konfucjanizm.
W przeciwieństwie do konfucjanizmu, który przedstawiał ideał człowieka dobrze urodzonego i cnotliwego (junzi), taoizm zajmował się ideałem
nieśmiertelności jako doskonałości najwyższego stopnia i głosił nieśmiertelność i zbawienie poprzez czynienie dobrych uczynków i przestrzeganie
moralnych nakazów. Drogę do doskonałości wyznacza pięć przykazań taoizmu (taochiao wujie) i dziesięć dobrych uczynków (shi shan)44. Owych pięć
przykazań to:
1. Nie zabijaj żadnej istoty żyjącej;
2. Nie pij łapczywie wina (ryżowego);
3. Nie mów ustami tak, a sercem nie;
4. Nie kradnij i nie rabuj;
5. Nie oddawaj się nierządowi.
Te pięć przykazań taoizmu należy również do kodeksu etyki buddyjskiej.
Dziesięć dobrych uczynków to:
1. Miłość i posłuszeństwo w stosunku do ojca i matki;
2. Lojalność i gotowość do służby w stosunku do przełożonego i nauczyciela;
3. Współczucie i dobroć w stosunku do wszystkich istot;
4. Cierpliwe znoszenie ludzkiej podłości;
5. Zapobieganie złu przez napominanie;
6. Dawanie jałmużny biednym;
7. Puszczanie wolno wszystkich istot żyjących;
8. Kopanie studni na poboczach dróg, sadzenie drzew owocowych, budowanie mostów na rzekach;
9. Popieranie tego, co dla innych jest pożyteczne, a usuwanie tego, co im
szkodzi, pouczanie tych, którzy są jeszcze nieświadomi;
10. Recytowanie ksiąg kanonu taoistycznego, spalanie stale kadzidła i składanie ofiar.
Zachowanie pięciu przykazań i praktykowanie dziesięciu dobrych uczynków odwraca nieszczęścia i katastrofy oraz przynosi trwałe szczęście. Ich zachowanie jest warunkiem osiągnięcia jedności z tao, a tym samym warunkiem
osiągnięcia nieśmiertelności, tak jak to głosi Xianger-zhu: „Przykazania są głębią, tao jest wodą, człowiek jest rybą. Jeśli ryba opuści głębię i oddali się od
wody, umiera. Tak samo jest z człowiekiem, który nie zachowuje przykazań i nie
strzeże tao. Tao opuści go, a on musi umrzeć”45.

Laotse, Tao te king (Laozi, Daodejing), Düsseldorf–Köln 1976, s. 38.
 Por. na ten temat: R. Malek, Das Chai-chieh lu. Materialien zur Liturgie im Taoismus, Frankfurt am M.–Bern–New York 1985, s. 96–107.
45
Laotzu, The Way and Its Power, tłum. A. Waley, London 1934, s. 47.
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II. Chrześcijaństwo
1. Kościół katolicki

W odróżnieniu od Chin i Japonii chrześcijaństwo w Korei, zarówno katolickie, jak i protestanckie, odgrywało i nadal odgrywa ważną rolę nie tylko w sensie
religijnym, ale również w sensie politycznym i społecznym, m.in. w dziedzinie
obrony praw człowieka, które swoje korzenie mają w filozofii chrześcijańskiej.
Rok 1784 uważany jest za datę powstania Kościoła katolickiego w Korei46.
W tym roku bowiem Koreańczyk Li Sung-hun otrzymał chrzest z rąk misjonarzy katolickich w Pekinie. Po powrocie do Korei sam zaczął chrzcić katechumenów i w ten sposób powstała pierwsza wspólnota katolicka w Korei. Po wspaniałych początkach doszło do prześladowań katolików koreańskich w XIX w.
Przyczyny tego były złożone. Władcy dynastii Choson uważali katolicyzm
za zagrożenie dla ustabilizowanego porządku społecznego, głównie z powodu
odrzucenia przez katolików kultu przodków. Neokonfucjańscy władcy dynastii
Choson uważali, że relacja ojciec–syn była nie tylko podstawą relacji między
władcą a poddanym, ale także podstawą do utrzymania porządku społecznego.
Każda zmiana tej relacji, czy to w stosunku do żyjących rodziców, czy to w stosunku do zmarłych przodków, miała poważne implikacje polityczne. Krwawe
prześladowania katolików w Korei w XIX w. kosztowały wiele ofiar, nie mogły
jednak zahamować rozprzestrzeniania się tam chrześcijaństwa. Kościół w Korei
otrzymał gwarancje wolności religijnej na mocy traktatu pokojowego między
Koreą a USA w 1882 r. Pomimo to, także w następnych latach dochodziło do
lokalnych prześladowań chrześcijan, także w czasie okupacji japońskiej (1910–
1945).
Kościół katolicki w Korei ma jedyną w swoim rodzaju historię. Początek dali
katolicy świeccy, bez udziału misjonarzy zagranicznych, a obecnie czerpie on
swoją siłę z „krwi swoich męczenników”. Podczas wizyty papieża Jana Pawła II
w Korei w 1984 r. uroczyście obchodzono 200. rocznicę powstania tam Kościoła
katolickiego. W ciągu ostatnich 20 lat XX w. Kościół katolicki w Korei osiągnął wzrost niespotykany w żadnym innym azjatyckim kraju. Kościół katolicki
w Korei zaangażowany jest w działalność społeczną, występuje w obronie praw
człowieka i sprawiedliwości społecznej. Odgrywa też rolę pośrednika w konfliktach społecznych między państwem a społeczeństwem. Obecnie (2010 r.)
Kościół katolicki w Korei Południowej liczy około 5 milionów wiernych.
46
 Na temat katolicyzmu w Korei por. Kość, Filozoficzne podstawy prawa koreańskiego, s. 23–
24; O. Graf, Die Anfänge des Christentums in Korea, w: Der fünfarmige Leuchter, red. F. Renner, St.
Ottilien 1971, s. 369–386; A. Choi, History of Catholic Church in Korea, Seoul 1982; A.J.-S. Kim,
Katechese und Inkulturation, Frankfurt am M. 1987; Catholic Korea. Yesterday and Today, red.
J.C.-M. Kim, Seoul 1988.
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2. Kościół protestancki

Rok 1885 uważany jest za datę powstania Kościoła protestanckiego w Korei . W tym roku bowiem przybył do Korei pierwszy misjonarz protestancki
(prezbiterianin), amerykański lekarz Horace N. Allen. Misjonarze protestanccy przekazywali Koreańczykom wiedzę ze wszystkich dziedzin życia, wypełniając w ten sposób próżnię edukacyjną. Zdobywali nowych chrześcijan przez
szkoły, uniwersytety i szpitale. W czasie okupacji japońskiej wielu misjonarzy
protestanckich popierało koreański ruch niepodległościowy. Działalność misjonarzy protestanckich trwała do momentu wydalenia ich z Korei w 1940 r. Dzięki szybkiemu rozwojowi protestantyzmu po zakończeniu wojny koreańskiej
(1950–1953) istnieje w tym kraju około 70 różnych wyznań protestanckich.
W 1985 r. obchodzono setną rocznicę istnienia protestantyzmu w Korei, którego
największą część stanowią prezbiterianie i metodyści. Obecnie (2010 r.) protestanci w Korei to około 15 milionów wyznawców. Razem z katolikami stanowią
największą wspólnotę religijną w Korei.
47

3. Kościół prawosławny

Kościół prawosławny swoją działalność misyjną w Korei rozpoczął pod
koniec XIX w. Pierwsi misjonarze prawosławni przybyli z Rosji. W latach
1862–1867 biskup Weniamin Błagonrawow z diecezji irkuckiej ochrzcił około 4000 Koreańczyków z okolic Władywostoku, zaś archimandryta Amwrosij
Gutko zorganizował w 1897 r. pierwszą oficjalną misję prawosławną w Korei.
Początkowo podlegała ona metropolii w Sankt Petersburgu, a od 1908 r. metropolicie Władywostoku. Od 1912 r. wikariuszem metropolii Władywostockiej
dla misji w Korei był biskup Paweł Iwanowski, który zainicjował tłumaczenie
na język koreański tekstów liturgicznych. W 1900 r. w Seulu zbudowano cerkiew św. Mikołaja. Z powodu małych postępów misji prawosławnej w Korei
i wojny rosyjsko-japońskiej misja koreańska została podporządkowana Kościołowi prawosławnemu w Japonii. Po II wojnie światowej do Korei przybyli
prawosławni Rosjanie i Koreańczycy z Chin. W 1955 r. Kościół prawosławny
w Korei uznał zwierzchnictwo patriarchy Konstantynopola i został włączony
do metropolii Australii i Nowej Zelandii. Obecnie w Korei pracują prawosławni duchowni z Grecji i Stanów Zjednoczonych oraz Koreańczycy. Utrzymują swoje placówki w Pusan, Inczchon i Czchongdzu oraz klasztor żeński

 Na ten temat por. S.-J. Yim, R.L. Janelli, D. Yim Janelli, Korean Religion, s. 374; The Korean
Overseas Culture and Information Service, A Handbook of Korea, wyd. 10, Seoul 1998, s. 437–438.
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Przemienienia Pańskiego koło Seulu. Od 1982 r. w Seulu istnieje prawosławne
seminarium duchowne48.
4. Teologia koreańska

W rozwoju teologii w Korei można wskazać dwa okresy, a mianowicie
okres receptywny, gdy teologia koreańska treściowo i formalnie wzorowała się
na teologii zachodniej (zarówno teologia katolicka, jak i protestancka) i okres
kreatywny, charakteryzujący się uprawianiem teologii uwzględniającej rodzimą
tradycję i podłoże kulturowe. Wiodącymi teologami pierwszego okresu są: Choi
Seong-Woo, Tjeng Eui-Chai, Jeong Ha-Kwon, You Bong-Jun i Sye In-Seuk.
Koreańską formą teologii wyzwolenia, powstałą w latach 70. XX w. jest tzw.
teologia minjung. Termin ten oznacza masę narodu cierpiącego. Teologia minjung nawiązuje do doświadczeń narodu koreańskiego walczącego o wyzwolenie
zarówno z niewoli grzechu, jak i spod dyktatury politycznej. Prekursorem teologii minjung był katolicki teolog Kim Chi-Ha, a do jej rozwoju najbardziej przyczynili się teologowie protestanccy Ahn Mong-Mu i Suh Kwang-Sun. W latach
80. XX w. teologowie koreańscy, katolicki teolog Shim Sang-Taii i protestancki
teolog Pyen Seon-Hwan podjęli próbę stworzenia teologii inkulturowanej, nawiązującej do korzeni kultury koreańskiej49.
5. Męczennicy Korei

W 1793 r. do Korei przybył z Chin pierwszy kapłan katolicki – Chu Mun-Mo i rozpoczynał on działalność ewangelizacyjną. Poniósł on śmierć męczeńską
w 1801 r. w czasie prześladowania chrześcijan. Po jego śmierci do Korei przybyli francuscy misjonarze Towarzystwa Paryskiego Misji Zagranicznych (MEP).
Dopiero w 1831 r. papież Grzegorz XVI utworzył w Korei Wikariat Apostolski
i powierzył go MEP. Pierwszym biskupem został L.J.M. Imbert, który przybył
do Korei z dwoma księżmi P.P. Maubantem i M. Chastanem. Wszyscy trzej stali
się ofiarami prześladowań chrześcijan w 1839 roku.
Od początków historii Kościoła katolickiego w Korei, w ciągu około stu lat,
śmierć męczeńską za wiarę poniosło ponad 10 tysięcy chrześcijan, a 79 z nich
(zamordowanych w latach 1838–1846) zostało beatyfikowanych przez papieża
Piusa XI 5 lipca 1925 r. Spośród tych, którzy zginęli za wiarę w latach 1866–
1869, beatyfikowanych zostało 24. Wszyscy razem – w liczbie 103 – zostali ka48

B. Modzelewska, Kosciół prawosławny, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol.

49

A. Kość, Teologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 843.
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nonizowani przez papieża Jana Pawła II 6 maja 1984 r., w 200. rocznicę powstania Kościoła katolickiego w Korei. Są wśród nich: pierwszy kapłan koreański
Andrzej Kim Tae-Gon i wybitny apostoł świecki Paweł Chong Ha-Sang.
Od czasu podziału Korei po wojnie koreańskiej (1950–1953) Kościół katolicki w Korei Północnej został całkowicie zniszczony. Już w czasie wojny koreańskiej większość chrześcijan z Północy przedostała się na Południe. Część
misjonarzy katolickich została zamordowana (większość z nich to benedyktyni),
część z nich zmarła w więzieniach. Po dziesiątkach lat prześladowań liczbę katolików w Korei Północnej określa się szacunkowo na około 10 tysięcy50.
Christianity and Korean Culture
Summary
The aim of this article is to present the relation between Christianity and Korean
culture. The problem here is not the concept of Christianity, but the concept of Korean
culture. In the Korean thought is hard to distinguish between religion and philosophy.
Philosophy, religion and culture are synonyms for “philosophy of life”.
The original Korean philosophy is Shamanism and received from China Confucianism, Buddhism and Taoism. In the case of Christianity we have to consider
Catholic Church, Protestant Church and Orthodox Church. Special attention we have
to pay to the Korean theology, which is based on Korean tradition. Special role in
the history of Catholic Church in Korea played Korean martyrs. Sanguis martyrum,
semen christianorum.
Słowa klu c z o w e : chrześcijaństwo, kultura koreańska, szamanizm, konfucjanizm, buddyzm, taoizm
K eywords : Christianity, Korean culture, Shamanism, Confucianism, Buddhism, Taoism

50
 Por. S.-T.J. Shim, Korea. Missions- und Kirchengeschichte, w: Lexikon für Theologie und
Kirche, t. 6, s. 375 n.; H. Musuk, Poszukując Boga. Początki chrześcijaństwa w Korei, Warszawa
1998; A. Choi, History of Catholic Church in Korea, Seoul 1982.
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Chrześcijaństwo a kultura japońska

Wstęp

Niniejsze opracowanie ma celu ukazanie relacji chrześcijaństwa do kultury
japońskiej, a zatem będzie to próba odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle chrześcijaństwo wywarło wpływ na kulturę japońską. Z drugiej strony zaś będzie to
próba odpowiedzi na pytanie, czy kultura japońska wywarła wpływ na kształt
Dobrej Nowiny. Pojęcie chrześcijaństwa jako religii jest dla nas jednoznaczne,
również dla Japończyków chrześcijaństwo jest religią, a nie np. filozofią. Problemem dla nas będzie pojęcie kultury japońskiej. W historii myśli japońskiej
często utożsamia się religię z filozofią życia. W przypadku Japonii szintoizm
jako religia rodzima nie jest ani wyłącznie filozofią, ani wyłącznie religią. Jeśli
chodzi o rodzimą filozofię japońską, szintoizm jest uważany zarówno za religię,
jak i filozofię. Oprócz szintoizmu w historii Japonii ważną rolę odegrał również konfucjanizm i buddyzm. W przypadku chrześcijaństwa, gdy chodzi o jego
wpływ na kulturę japońską, na pierwszym miejscu musimy uwzględnić Kościół
katolicki, a następnie prawosławny. Kościoły protestanckie odegrały mniejszą
rolę w ewangelizacji Japonii. W historii Kościoła katolickiego w Japonii ważną
rolę odegrał proces inkulturacji Ewangelii w Japonii, dlatego też zostanie mu
poświęcone nieco więcej uwagi.

I. Kultura japońska
1. Szintoizm

Podobnie jak inne narody świata, wcześni mieszkańcy wysp japońskich posiadali swoją oryginalną filozofię rozumienia świata i życia ludzkiego. Mieli
też swoje charakterystyczne rytuały, regulowane prawem zwyczajowym, celebrowania różnych wydarzeń z ich życia osobistego i społecznego. Ich filozofia
życia była połączona z religią i mitami. Starożytni Japończycy nie mieli własnej
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nazwy na określenie swej rodzimej religii. Dopiero w VI w. po Chr., gdy buddyzm został oficjalnie przyjęty z Chin i Korei, słowo shinto (droga bogów)1 zostało użyte celem odróżnienia rodzimej tradycji religii japońskiej od buddyzmu
(butsudo – droga Buddy).
Shinto jest zarówno tradycyjną, rodzimą religią Japończyków, jak i światopoglądem (filozofią) bazującym na idei kami (bóstwa)2. Szintoistyczna koncepcja kami jest zasadniczo koncepcją politeistyczną. Shinto zawiera modlitwy
skierowane do bóstw, święta (matsuri), praktyki ascetyczne i świadczenia służby bliźniemu. W szintoizmie można znaleźć stałe charakterystyczne elementy
religijne, ale nie ma w nim ściśle określonych dogmatów czy ksiąg świętych
w naszym rozumieniu religii. Szintoizm przeniknął życie Japończyków nie tyle
przez ściśle określoną „teologię”, co przez pewien system wartości, wzorów zachowania i drogę myślenia. Z perspektywy historii społecznej szintoizm jest
przede wszystkim religią klanu, wioski i narodu, a więc religią naturalnie istniejących grup społecznych.
W historii szintoizmu można wyróżnić kilka okresów. Okres starożytny
szintoizmu trwał od początków historii Japonii do czasu przyjęcia przez Japonię buddyzmu i konfucjanizmu, a więc do VI w. po Chr. W starożytnym języku
japońskim słowo kami3 było używane na oznaczenie czegoś tajemniczego, nadprzyrodzonego czy świętego, a więc określało to, co nie jest zwyczajne, posiada
siłę wyższą i godne jest szacunku. Starożytne kami są dzielone na trzy kategorie: 1) naturalne bóstwa przebywające w naturalnych przedmiotach i naturalnych zjawiskach albo bóstwa kontrolujące te przedmioty i zjawiska; 2) bóstwa
antropomorficzne, jak wielkie osobowości, bohaterowie i ubóstwiani przodkowie; 3) bóstwa konceptualne, będące symbolami ideałów czy symbolizujące
abstrakcyjną siłę. Starożytni Japończycy wierzyli, że dusze zmarłych krewnych
stawały się duchami po okresie oczyszczenia i łączyły się z przodkami, a następnie raz w roku wracały do miejsca swojego zamieszkania na ziemi, ofiarując
swoim krewnym na ziemi szczęście i ochronę. Jednak najważniejszym bóstwem
szintoistycznym było bóstwo klanowe (ujigami), mające chronić życie i funkcje
społeczne podstawowej jednostki społecznej, którą był wówczas klan (uji).
Ujigami nie zawsze było uważane za bóstwo przodków, ale raczej za bóstwo ściśle związane ze sposobem życia klanu, z jego sytuacją geograficzną i polityczną.
Shinto pierwotnie nie miało świątyń. Jego rytuały były sprawowane w miejscach uważanych za święte, takich jak piękna góra, brzeg czystej rzeki czy
Znak chiński shin (bóstwo) w wymowie japońskiej brzmi kami, natomiast to, do (droga)
w wymowie japońskiej brzmi michi, stąd shinto dosłownie oznacza drogę bogów.
2
 Na temat shintoizmu w języku japońskim por. S. Ono, Shinto no kiso chishiki to kiso mondai,
Tokyo 1963; w jęz. ang.: N. Hirai, Shinto, w: The Encyclopedia of Religion, red. M. Eliade [dalej:
ER], t. 13, New York 1987, s. 290–294; tenże, Japanese Shinto, Tokio 1966; H.P. Varley, Japanese
Religion, ER, t. 7, s. 520–557; J. M. Kitagawa, Religion in Japanese History, New York 1966.
3
 Na temat wieloznaczności pojęcia kami por. K. Ueda, Kami, ER, t. 8, s. 243–244.
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tajemniczy gaj. Stopniowo uczestnicy takich rytów zaczęli budować małe,
przejściowe szałasy, aby chronić siebie samych, a także ołtarz przed deszczem
i wiatrem. Później zostawiano te szałasy nawet po zakończeniu ceremonii. To
były początki późniejszych świątyń szintoistycznych. W miarę pojawiania się
świątyń zmieniała się też koncepcja kami: początkowo bowiem wierzono, że bóstwo nawiedza rodzaj ludzki podczas sprawowania ceremonii, z upływem czasu
rosło przekonanie, że jest ono obecne stale w świątyni i chroni rodzaj ludzki.
Do końca XIX w. głównym sposobem egzystencji materialnej Japończyków było rolnictwo, stąd też główne ryty starożytnego shinto były związane
z rolnictwem. Wśród nich szczególnie ważna była wiosenna modlitwa o dobre
zbiory i jesienne dziękczynienie za zbiory. W czasie tych obrzędów oddawano
cześć bóstwom przez zapewnienie im żywności i napojów, przedstawiano muzykę, pieśni i tańce, aby uśmierzyć ich gniew, wznoszono modlitwy o ich opiekę
i składano dziękczynienie za błogosławieństwa. Oprócz publicznych modłów
o pokój i błogosławieństwo dla grupy, wznoszono także modlitwy rodzinne i indywidualne.
Starożytni Japończycy stosowali wiele metod, aby poznać wolę bóstwa odnośnie do ich życia i oceny ich przedsięwzięć. W praktyce sądowej strony sporu
były zmuszane do zanurzenia rąk we wrzącej wodzie celem potwierdzenia i wydania świętego wyroku w sądzie religijnym. Stosowano obmycia wodą przed
uczestnictwem w ceremoniach albo jako sposób na osiągnięcie pokoju ducha.
Były też specjalne typy obmyć, do których zmuszani byli przestępcy po odbyciu
kary w celu duchowego oczyszczenia.
Pod wpływem kultury chińskiej starożytny szintoizm podążał różnymi drogami. Jedną z nich była droga świadomości etycznej, która rozwinęła się w VI w.
po Chr. Ludzie zaczęli szukać wzorów swojego życia w mitach i kształtować
je według woli i działania bóstw. W starożytnym szintoizmie bardzo wysoko
ceniona była szczerość i czystość serca (magokoro). Z biegiem czasu cnota ta
nabierała coraz większego znaczenia w życiu jednostkowym i społecznym.
Nowym etapem w historii szintoizmu była unifikacja mitów. Zostały one
skompilowane i wydane jako zbiór mitów dworu cesarskiego, co przyczyniło
się do ich systematyzacji. Przyjmuje się, że czas kompilacji mitów japońskich
przypada na czasy panowania cesarza Temmu (662–687). Należą do nich dwa
zbiory, a mianowicie Kojiki (Kronika spraw starożytnych) i Nihonshoki (Kroniki
Japonii), które są uważane za święte księgi szintoizmu.
Unifikacja mitów przyczyniła się do unifikacji narodu; wielka bogini słońca
(Amaterasu Omikami)4, dotychczas tytularna bogini klanu cesarskiego, zaczęła
być czczona również na zewnątrz dworu cesarskiego jako bóstwo opiekuńcze
całego narodu. W tym samym czasie bóstwa klanowe wielkich i wpływowych
 Por. F. Kakubayashi, Amaterasu Omikami, ER, t. 1, s. 228–229. Amaterasu Omikami
dosłownie oznacza wielką boginię świecącą na niebie.
4
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klanów, oprócz swoich pierwotnych funkcji, stawały się bóstwami opiekuńczymi całego narodu i co roku były składane im ofiary przez rząd centralny. Potężne
klany, które podporządkowały się rządowi centralnemu, nie były zmuszane siłą
do oddawania czci bóstwom centralnym, ale za to lokalne bóstwa w poszczególnych częściach kraju otrzymywały hołd składany przez rząd centralny, co
niewątpliwie przyczyniło się do unifikacji narodu.
Systematyzacja narodowych rytuałów zbiegła się z wprowadzeniem na szeroką skalę chińskiego systemu politycznego w czasie reform Taika w 646 r., zwanego ritsu-ryo. W rządzie centralnym powstało specjalne biuro do spraw bóstw
(jingikan) odpowiedzialne za rytuały, natomiast w poszczególnych prowincjach
odpowiedzialnymi byli lokalni władcy. Specjalne ceremonie przewidziano na
czas intronizacji cesarza. Ważne były również modlitwy i ceremonie mające na
celu odsunięcie groźby zarazy, wojny i trzęsienia ziemi. System ritsu-ryo oparty
był na wzorach dynastii chińskich Sui i Tang5, ale miał też elementy różniące go
od chińskiego kodeksu rytów, np. zakaz jedzenia mięsa przed ceremoniami. Od
czasu reform Taika (646) do początków epoki Heian (794–1192) widoczny był
silny wpływ myśli chińskiej na japońską etykę, prawo, literaturę i technologię,
natomiast w religii zauważa się znaczny wpływ buddyzmu od czasu jego wprowadzenia w Japonii w roku 552. Początkowo Budda był uważany jako kami sąsiedniego kraju (Chin) i nie był rygorystycznie odróżniany od szintoistycznych
bóstw japońskich. W epoce Nara (710–794) buddyzm przeniknął szintoistyczne
rytuały państwowe i szybko stał się częścią japońskiej religijności ludowej.
We wczesnym okresie epoki Edo (1603–1867) japońscy uczeni konfucjańscy zaczęli interpretować szintoizm w kategoriach neokonfucjanizmu i doszli
do wniosku, że szintoizm i konfucjanizm mają więcej elementów wspólnych
niż różniących je. W szczególności zgodni byli co do tego, że szintoizm jest
przydatną filozofią w rządzeniu cesarstwem. Zarówno w konfucjanizmie, jak
i w szintoizmie odkryli „trzy święte skarby”, które miały symbolizować drogę królewską człowieka, a mianowicie: życzliwość, wierność i posłuszeństwo.
Życzliwość miała być główną cnotą władcy, natomiast wierność i posłuszeństwo wobec dworu cesarskiego były uważane za najwyższy ideał moralny poddanych6. Ideały te stały się później źródłem ruchu politycznego w Japonii, który
obalił rządy shogunatu (samurajów) i przywrócił rzeczywistą władzę polityczną
cesarzowi w 1868 roku.
W epoce Meiji (1868–1912) w celu oczyszczenia świątyń szintoistycznych
z elementów buddyjskich rząd wydał dekret o separacji szintoizmu i buddyzmu. Ziemia nadana świątyniom buddyjskim przez szogunat i lokalnych
władców została skonfiskowana. W tym samym czasie została wszczęta kam Por. A. Kość, Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998,
s. 111–129.
6
 Por. tamże, s. 51–57.
5
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pania na rzecz odrodzenia szintoizmu i uczynienia go duchowym fundamentem zjednoczenia narodu japońskiego. Po klęsce tej kampanii rząd wyróżnił
szintoizm spośród „zwykłych” religii, ochraniał go i promował jako system
etyczny i kodeks rytów w celu zjednoczenia społeczeństwa wiejskiego z resztą narodu. Ścisła relacja pomiędzy państwem a szintoizmem została zerwana
dopiero po II wojnie światowej przez władze okupacyjne7. W związku z tym
ustała publiczna pomoc rządowa i publicznych organizacji lokalnych na rzecz
szintoizmu. Sytuacja ta wzmocniła jednak solidarność lokalnych wspólnot
z szintoizmem.
2. Konfucjanizm

Według najstarszych kronik japońskich konfucjanizm8 dotarł do Japonii
w końcu III w. po Chr. Wybór pism Konfucjusza (Lunyu)9 na dwór cesarza
Ojin przywiózł człowiek imieniem Wani z Paekche w Korei. Konfucjanizm,
z którym zetknęli się Japończycy, nie był czystą nauką moralną pokory Konfucjusza, ale pozostawał już pod silnym wpływem taoizmu10. Ciesząca się poparciem sił politycznych, które dążyły do centralizacji władzy w rodzącym się
państwie japońskim, filozofia konfucjańska szczyt swojego rozkwitu w Japonii osiągnęła za rządów księcia Shotoku Taishi (574–622)11, który służył jako
regent w czasach panowania cesarzowej Suiko (592–629). W 604 r. książę
Shotoku napisał i promulgował „konstytucję”, która miała na celu centralizację administracji japońskiej na wzór chiński. Konstytucja ta była odbiciem
kosmologii konfucjańskiej, która wszechświat postrzegała jako triadę nieba,
ziemi i człowieka, gdzie wszystkie elementy są za siebie wzajemnie odpowiedzialne. Silny wpływ konfucjanizmu widoczny był również jako przyczyna
unifikacji i centralizacji państwa w czasie reform Taika (646). Za wzór posłużył tutaj konfucjański system prawny i administracyjny chińskiej dynastii
Tang (618–907)12.

 Na temat relacji państwa i szintoizmu por. E. Lokowandt, Zum Verhaltnis von Staat und
Shinto im heutigen Japan, Wiesbaden 1981.
8
 Por. Sources of Japanese Tradition, red. R. Tsunoda, t. 102, New York 1958; P. Nosco, Confucianism in Japan, t. 4, s. 7–10.
9
Wybór pism Konfucjusza (Lunyu) po japońsku brzmi Rongo.
10
 Na temat taoizmu por. A. Kość, Prawo a etyka konfucjańska…, s. 47–51.
11
 Por. S. Hanayama, Shotoku Taishi, ER, t. 13, s. 298–299; R.E. Morrell, Shotoku Taishi, w:
Wielcy myśliciele Wschodu, red. I.P. McGreal, Warszawa 1997, s. 373–377.
12
A. Kość, Prawo a etyka konfucjańska…, s. 111–129; na temat doktryny konfucjanizmu por.
A. Kość, Chrześcijaństwo a kultura koreańska w niniejszym tomie.
7
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3. Buddyzm

Buddyzm13 z Indii przez Chiny i Koreę w 552 r. po Chr. dotarł do Japonii.
Dzięki jego recepcji w całej historii Japonii odgrywał ważną rolę nie tylko
w życiu religijnym, ale również w życiu kulturalnym i społecznym Japończyków. Japonia jednak nigdy nie stała się krajem całkowicie buddyjskim;
buddyzm w Japonii współistniał z tradycją shintoistyczną i konfucjańską.
Rodzima kultura japońska w znacznym stopniu wpłynęła na modyfikację
buddyzmu. Z dwóch postaci buddyzmu, hinajany i mahajany, w Japonii, idącej za przykładem chińskim, ostatecznie przyjęła się ta druga14. Pozostająca
w cieniu kultury i cywilizacji chińskiej Japonia przyjęła z Chin nie tylko buddyzm15, lecz także konfucjanizm, system polityczny i prawny oraz system
znaków chińskich.
Okres świetności i rozkwitu buddyzmu w Japonii przypada na epokę Nara
(710–794), kiedy buddyzm stał się elementem unifikacji państwa japońskiego.
W tym czasie buddyzm został przyjęty najpierw przez wpływowe klany i arystokrację, a następnie stopniowo przenikał całe społeczeństwo japońskie, kładąc
fundamenty pod rozwój społeczeństwa i państwa.
W czasie epoki Heian (794–1192) system biurokracji centralnej powoli chylił się ku upadkowi i następowała nowa era feudalizmu. Chociaż władza polityczna nominalnie pozostawała dalej w rękach cesarskich, władza faktyczna
przechodziła stopniowo w ręce nielicznych rodów arystokratycznych. W tym
procesie dezintegracji instytucje buddyjskie uzyskiwały pewien stopień autonomii w stosunku do państwa, jednak nolens volens musiały się podporządkowywać interesom rządzącej arystokracji.
Wraz z ustabilizowaniem się szogunatu w okresie Kamakura (1192–1338)
władza polityczna przeszła z rąk arystokratów żyjących na dworze cesarskim
w Kioto w ręce nowo powstałej klasy wojskowej (szogunat), rozpoczynającej
nowy okres feudalizmu, który przetrwał aż do 1868 r. Okres Kamakura był czasem odrodzenia buddyzmu w Japonii. Powstały wtedy trzy ważne szkoły buddyzmu: jodo, zen i nichiren. Wszystkie te trzy szkoły wyrosły z tradycji Tendai,
która jest japońską formą chińskiej Tientai16. Tradycja Tientai zaś jest chińską
formą buddyzmu mahajana. Jodo buddyzm głosił drogę zbawienia poprzez
 Por. N. Tamaru, Buddhism in Japan, ER, t. 2, s. 426–435.
Szczegóły na temat buddyzmu mahajana zob.: H. Nakamura, Mahayana Buddhism, ER, t. 2,
s. 457–472.
15
S. Hanayama, Prince Shotoku and Japanese Buddhism. Philosophical Studies of Japan,
t. 4, Tokyo 1963, s. 23–48.
16
Szczegóły na temat Tientai zob.: L.M. Pruden, Tientai, ER, t. 14, s. 510–519; T. Ando,
Tendai-gaku ronshu, Kyoto 1975; P. L. Swanson, Foundations of Tien Tai Philosophy. The Flowering of the Two Truths in Chinese Buddhism, Berkeley 1989.
13
14
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wiarę w miłosierdzie Buddy Amidy17, zen wybrał drogę medytacji18, a nichiren
skoncentrował swoją uwagę na szukaniu drogi do prawdy objawionej w Lotus
Sutra19.
W okresie Tokugawa (1603–1867) instytucje buddyjskie zostały poddane
procesowi konsolidacji niespotykanej dotychczas w historii buddyzmu. Wszystkie szkoły buddyjskie cieszyły się oficjalnym uznaniem ze strony państwa, ale
jednocześnie zostały podporządkowane politycznym i administracyjnym celom
rządu Tokugawa. Na początku XVII w. wszystkie świątynie buddyjskie, wraz
ze świątyniami szintoistycznymi, poddano kontroli komisarzy państwowych zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. W związku z zakazem wyznawania chrześcijaństwa rząd polecił, aby każdy Japończyk przynależał do konkretnej świątyni buddyjskiej czy szintoistycznej. Kontrolowano w ten sposób, czy
dana osoba nie była członkiem zakazanej religii. Te pociągnięcia rządu wzmocniły struktury organizacji świątyń buddyjskich, ponieważ każda rodzina musiała, przynajmniej nominalnie, przynależeć do jednej ze świątyń buddyjskich.
W epoce Meiji (1868–1912) nastąpiła zmiana w zakresie instytucjonalnym
w zakresie relacji państwa do buddyzmu. W celu zjednoczenia narodu wokół
osoby cesarza rząd Meiji wydał dekret o separacji szintoizmu i buddyzmu, dając pierwszeństwo szintoizmowi jako rodzimej „religii” i czyniąc go duchowym
fundamentem jedności narodu. Decyzja rządu nie zmieniła jednak praktyk i wierzeń „prostych” ludzi, którzy obie tradycje do dziś uważają za harmonijnie zjednoczone. Prawnie jednak buddyzm nie posiada już statusu religii uprzywilejowanej; stał się jedną z wielu tradycji w religijnie pluralistycznym społeczeństwie
japońskim20.

II. Chrześcijaństwo
1. Kościół katolicki

Za początek Kościoła katolickiego w Japonii przyjmuje się rok 1549, gdy
do Japonii przybyli portugalscy jezuici z Franciszkiem Ksawerym. Po krótkim
pobycie w Japonii Franciszek Ksawery powrócił do Chin, a pieczę nad misją
katolicką w Japonii sprawował Kosma Torres. Około roku 1570 liczba katoliWiecej na temat jodo buddyzmu zob.: J. Fujiyoshi, Jodoshu, ER, t. 8, s. 104–107; tenże,
Jodokyo spiso no kenkyu, Kyoto 1983; S. Tsuboi, Honen jodokyo no kenkyu, Tokyo 1982; S. Hase,
Jodo shinshu, ER, t. 8, s. 100–104.
18
 Na temat zen patrz: H. Dumoulin, Zen, ER, t. 15, s. 561–568 wraz z bibliografią.
19
 Na temat nichiren zob.: S. Murano, Nichirenshu, ER, t. 10, s. 427–430.
20
 Na temat buddyzmu por. A. Kość, Chrześcijaństwo a kultura koreańska – w niniejszym
tomie.
17
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ków w Japonii wynosiła już ponad dwadzieścia tysięcy. W tym początkowym
okresie misjonowania chrześcijaństwo miało wsparcie szoguna Ody Nobunagi
i licznych japońskich lordów ziemskich. Pomimo liczebnych sukcesów w postaci nawróceń, chrześcijaństwo przeżywało trudności wewnętrzne z powodu
lekceważenia obrzędów i zwyczajów japońskich, a także z powodu zakazu
udzielania święceń kapłańskich Japończykom. Reorganizację misji w Japonii
Kościół katolicki zawdzięcza Alessandro Valignano SJ, który w 1579 r. założył w Japonii dwa seminaria duchowne w celu kształcenia rodzimego kleru,
a misjonarzom europejskim nakazał głoszenie Ewangelii w języku japońskim
i przystosowanie działalności misyjnej do kultury japońskiej. Kryzys chrześcijaństwa nastąpił w 1587 r., gdy szogun Toyotomi Hideyoshi wydał dekret
nakazujący europejskim misjonarzom opuszczenie Japonii w ciągu kilkunastu
dni. Misjonarze portugalscy mogli się osiedlić ponownie w Nagasaki w 1592 r.
W tym samym roku do Japonii przybyli również misjonarze hiszpańscy – dominikanie, a następnie także franciszkanie i augustianie. Jednak misjonarze
hiszpańscy nie znali wysoko rozwiniętej kultury japońskiej, przez co ściągnęli
na siebie gniew władz japońskich, a chrześcijaństwo uznano za obce kulturze
japońskiej.
Pomimo trudności akomodacyjnych, chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się
szybko, co zaczęło budzić obawy lordów ziemskich o utratę dotychczasowych
wpływów. I to właśnie doprowadziło do pierwszych prześladowań chrześcijan,
w wyniku których 15 lutego 1597 r. w Nagasaki ukrzyżowano 26 wyznawców
chrześcijaństwa. Ponowny rozkwit chrześcijaństwa zauważamy po śmierci Toyotomi Hideyoshi, gdy liczba chrześcijan wzrosła do 70 tysięcy. W 1614 r. liczba katolików w Japonii wynosiła ponad 400 tysięcy. Jednak wewnętrzne spory
Japończyków o władzę oraz intrygi kupców angielskich i holenderskich przeciwko Hiszpanom i Portugalczykom doprowadziły do drugiego prześladowania
chrześcijan. Szogun Tokugawa Ieyasu wydał dekret, w którym nakazał wydalić
wszystkich misjonarzy, zniszczyć wszystkie świątynie katolickie, a Japończykom wyrzec się wiary katolickiej. I tak w 1. połowie XVII w. Kościół katolicki w Japonii został prawie całkowicie zniszczony, a wielu chrześcijan poniosło
śmierć. W 1638 r. zakazano wszystkim misjonarzom katolickim wjazdu do Japonii, ale pomimo tego przybywali oni potajemnie i organizowali Kościół podziemny. Gdy oni wszyscy zostali straceni, Kościół ten przez 200 lat istniał bez
kapłanów.
Odrodzenie działalności misyjnej w Japonii nastąpiło w połowie XIX w.
Stało się to dzięki traktatom zawartym pomiędzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi, Anglią, Francją, Rosją. W 1859 r. do Japonii przybyli misjonarze z paryskich misji zagranicznych. Ksiądz J. Girard został najpierw duszpasterzem
europejskich katolików w Tokio, a ksiądz A. Petitjean rozpoczął misję wśród
chrześcijan z Kościoła podziemnego w Nagasaki. Do ponownych prześladowań
chrześcijan doszło w latach 1867–1873, kiedy to zginęło ponad 2000 chrześci-
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jan. Po zaprzestaniu prześladowań na skutek presji mocarstw zachodnich liczba
chrześcijan w Japonii w 1884 r. wzrosła do około 30 tysięcy21.
Konstytucja japońska Meiji z 29 listopada 1890 r. proklamowała rozdział
religii od państwa, dlatego również Kościół katolicki uzyskał wolność religijną22. W związku z tym odrodziły się misje katolickie. W 1913 r. jezuici założyli
uniwersytet katolicki Sophia w Tokio, a w 1949 r. werbiści założyli uniwersytet
katolicki Nanzan w Nagoya. W 1891 r. papież Leon XIII ustanowił w Japonii
zwyczajną hierarchię kościelną, a mianowicie metropolię w Tokio z biskupstwami w Nagasaki, Osace i Hakodate. W 1927 r. pierwszy biskup rodzimy objął stolicę biskupią w Nagasaki, a w 1937 pierwszy arcybiskup rodzimy objął stolicę
biskupią w Tokio. W 1940 r. wszyscy biskupi zagraniczni podali się do dymisji,
a ich miejsce zajęli biskupi japońscy.
Obecnie liczba katolików w Japonii wynosi około 400 tysięcy. W pracy misyjnej ważną rolę odgrywa szkolnictwo katolickie: uniwersytety, szkoły średnie,
podstawowe i przedszkola. Katolicy prowadzą też szpitale, ośrodki zdrowia,
domy starców, sierocińce. Obecnie Kościół katolicki w Japonii obejmuje trzy
metropolie: Tokio (z biskupstwami w Nigata, Sapporo, Sendai, Urawa, Yokohama), Nagasaki (z biskupstwami w Fukuoka, Kagoshima, Naha, Oita), Osaka
(z biskupstwami w Hiroszimie, Kyoto, Nagoya, Takamatsu)23.
2. Kościół prawosławny

Za pierwszego misjonarza prawosławnego w Japonii uważany jest I.D. Kasatkin, który od 1860 r. przebywał w Japonii jako kapelan konsulatu rosyjskiego
w Hakodate. W 1870 r. Święty Synod Kościoła prawosławnego w Sankt Petersburgu ustanowił formalnie swoją misję japońską z archimandrytą I.D. Kasatkinem jako jej kierownikiem. W 1872 r. powstała główna stacja misyjna Kościoła prawosławnego w Tokio. W 1875 r. odbył się I synod japońskiego Kościoła
prawosławnego i w tym czasie pierwsi Japończycy Paweł Sawabe i Jan Sakai
przyjęli święcenia kapłańskie. W 1878 r. Kościół prawosławny w Japonii liczył
ponad 5 tysięcy wyznawców, a w 1914 r. już około 30 tysięcy; w duszpasterstwie zaangażowanych było 40 rodzimych kapłanów i diakonów.
Kościół prawosławny w Japonii, który do 1940 r. był zależny od patriarchatu
w Moskwie, musiał na żądanie rządu japońskiego usamodzielnić się. Miejsce
Rosjanina – Sergiusza z Nowogrodu, arcybiskupa Tokio, zajął Japończyk – biskup Mikołaj Ono. Po II wojnie światowej okupacyjne władze amerykańskie
21
A. Kurek, Japonia. II. Kościół katolicki, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol.
1012–1016.
22
A. Kość, Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej, Lublin
2001, s. 84–88.
23
A. Kurek, Japonia. II. Kościół katolicki, kol. 1014–1015.
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odwołały arcybiskupa Mikołaja Ono, a jego miejsce zajął w 1947 r. biskup Beniamin z emigracyjnego rosyjskiego Kościoła prawosławnego w Stanach Zjednoczonych. Wówczas w Kościele prawosławnym w Japonii nastąpił rozłam.
Część wiernych uznała nowego biskupa, a część podporządkowała się jurysdykcji prawosławnego patriarchatu w Moskwie. Obecnie Kościół prawosławny
w Japonii liczy około 35 tysięcy wiernych24.

III. Inkulturacja Ewangelii w Japonii
1. Ewangelizacja kultury japońskiej

Po Soborze Watykańskim II zauważamy w Japonii wzmożony proces inkulturacji Dobrej Nowiny. Oznacza to, że Kościół japoński dokłada coraz więcej
starań, aby Ewangelię wcielić w kulturę japońską tak, aby otrzymała ona prawdziwe japońskie oblicze.
Tak jak na przestrzeni wieków stało się z buddyzmem, który Japonia przyjęła z Chin (Indie – Chiny – Korea – Japonia), tak samo w długowiekowym
procesie chrześcijaństwo stanie się religią japońską.
Gdy po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie zrodziła się myśl zbudowania Świątyni Pokoju, postawiono następujące warunki: musi to być świątynia
katolicka, współczesna i prawdziwie japońska. Świątynia Pokoju w Hiroszimie,
monument żelbetonowy, w niczym nie przypomina ani świątyni buddyjskiej, ani
świątyni szintoistycznej. Mogłaby równie dobrze znajdować się w Europie, jak
i w Ameryce, a jednak architekci japońscy uważają ją za prawdziwie współczesne dzieło japońskie.
Kiedy zrodził się pomysł budowy katolickiej katedry w Tokio, o projekt poproszono światowej sławy architekta, profesora Tange Kenzo, który projektował
już centrum olimpijskie w Tokio. Znów postawiono warunki podobne jak w Hiroszimie: obiekt sakralny, współczesny i prawdziwie japoński. Profesor Tange Kenzo zapoznał się ze wszystkimi sławnymi katedrami katolickimi świata,
podróżował po Europie, aby zgłębić i zrozumieć, czym jest świątynia katolicka.
Zbudowana według jego zamysłu katedra tokijska w niczym nie przypomina
ani świątyni buddyjskiej, ani świątyni szintoistycznej. Nie ma też nic z baroku
i gotyku. Jest po prostu czymś innym, czymś nowym. „Na początku być może
świątynia ta robi dziwne wrażenie obce, ale gdy będą się modlić ludzie i będzie
sprawowana liturgia przez dziesięć, pięćdziesiąt czy sto lat, okaże się, że jest to
A. Kurek, Japonia. III. Kościół prawosławny, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997,
kol. 1016–1017.
24
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świątynia prawdziwie katolicka i japońska” – stwierdził profesor Tange Kenzo
po oddaniu katedry tokijskiej do użytku wiernych25.
2. Inkulturacja mentalności japońskiej

Wyrazem wcielenia Ewangelii w japońską kulturę są nie tylko obiekty sakralne, które odpowiadają duchowi współczesnej sztuki japońskiej; to też nie
tylko liturgia26. Inkulturacja nie może ograniczyć się tylko do formy. Chrześcijaństwo musi przepoić umysły i serca Japończyków27.
Chrystianizacja kultury japońskiej poczyniła już znaczne postępy. Przede
wszystkim w znacznym stopniu ustały zarzuty, że chrześcijaństwo to religia importowana z Zachodu.
Podstawowe zasady etyki chrześcijańskiej: wszyscy ludzie są braćmi, wszyscy ludzie są równi, ludzkość jest jedną rodziną, podstawowe prawa człowieka28, miłość bliźniego, działalność charytatywna29, obce etyce konfucjańskiej
obowiązującej do pewnego stopnia w Japonii, stały się już japońskie i nikt nie
uważa, że zostały przeniesione z Zachodu30.
Tygodnik „Time” z dnia 1 sierpnia 1983 r. to specjalny numer poświęcony
Japonii. Przedstawiono w nim politykę, ekonomię, naukę, sztukę, medycynę,
filozofię, religię, a także inne dziedziny współczesnej cywilizacji i kultury ja Podobnie wygląda bazylika męczenników koreańskich koło Seulu.
Jeśli chodzi o liturgię, to Kościół katolicki w Japonii jest bardziej rzymski niż sam Rzym.
Oczywiście używa się języka japońskiego i gestów, i ukłonu zamiast przyklęknięcia itd. Tradycyjne święta japońskie zostały dopasowane do kalendarza europejskiego. W Korei natomiast nadal
obchodzi się takie święta jak: sollal – Nowy Rok lunarny (pierwszy dzień pierwszego miesiąca
lunarnego), chusok (piętnasty dzień ósmego miesiąca lunarnego) – święto dziękczynienia i kult
przodków według kalendarza lunarnego. Również Japonia obchodzi święto zmarłych piętnastego
sierpnia, ale według naszego kalendarza rzymskiego. Ryt pogrzebowy, przyjęty przez biskupów
południowokoreańskich, zawiera miejscowe rytuały. Kościół katolicki w Korei dostosowuje się do
tej tradycji. Dotychczasowe wytyczne dotyczące ceremonii pogrzebowych zabraniały włączania do
pogrzebów katolickich tradycyjnych zwyczajów miejscowych. Nowe obrzędy dopuszczają również
palenie zwłok. Również Boże Narodzenie w Korei obchodzone dwudziestego piątego grudnia
i narodziny Buddy, które przypadają w tym samym dniu są dniem wolnym od pracy. W Japonii Boże
Narodzenie jest dniem roboczym.
27
W mentalności japońskiej przebaczenie nie jest znane, wroga należy zniszczyć doszczętnie.
Chrześcijaństwo zaś głosi przebaczenie i miłość nieprzyjaciół. I to jest zadaniem chrześcijaństwa
w Japonii.
28
 Konstytucja Japonii z 1946 r. jest w zasadzie znowelizowaną konstytucją stanu Virginia
USA.
29
 Por. np. P.G. Gemeider SVD, założyciel ai no jikko undo (Ruch czynnej miłości bliźniego),
który sprawił, że ludzie na wózkach inwalidzkich mogli się pokazać w miejscach publicznych. Dotychczas było to niespotykane.
30
Był czas w historii misji, kiedy mówiło się o plantatio Ecclesiae.
25
26
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pońskiej. We wniosku końcowym czytamy: „Wielu obcokrajowców sądzi, że
Japonia po 1945 r. odrzuciła swoją dotychczasową kulturę i przejęła całkowicie
nową kulturę Zachodu. Ta opinia jest całkowicie fałszywa. Japończycy robią
dalej to, co robili dotychczas. Przyjmują wszystkie cenne elementy kulturowe
świata i czynią je japońskimi. Czy przyjmą też chrześcijaństwo i uczynią je japońskim?”
Jest to bardzo ważne pytanie. Czy „zjaponizowane” chrześcijaństwo będzie
jeszcze chrześcijaństwem Chrystusa, czy też religią synkretyczną31, która nie
będzie miała wiele wspólnego z chrześcijaństwem?
W czasie jednego z sympozjów w Instytucie Religii i Kultury przy Katolickim Uniwersytecie Nanzan32 w Nagoya na temat prawdziwej religii jeden z zagranicznych referentów powiedział: „Religia może być tylko prawdziwa albo
fałszywa. Tylko ta religia, która posiada prawdziwą doktrynę, jest prawdziwą
religią, wszystkie inne są religiami fałszywymi”. Potem głos zabrał Japończyk,
buddysta: „Oczywiście, Prawda jest tylko jedna, ale my, ludzie, nie możemy
Prawdy wiecznej zrozumieć do końca, możemy tylko Prawdy szukać. Wszystkie
religie są drogami, które do Prawdy chcą prowadzić. Jest wiele różnych dróg,
które prowadzą do Fujisan, ale wszyscy widzą z Góry Fuji to samo wschodzące słońce. O wiele ważniejsze niż spór o prawdziwość czy fałszywość danej
nauki jest to, czy religia daje człowiekowi pokój ducha i siłę do pokonywania
trudności”33.
Makiguchi Tsunesaburo, założyciel sekty Soka Gakkai (Naukowe Towarzystwo dla Krzewienia Wartości) przyjął dla swojej religii trzy podstawowe wartości: Shin (Prawda), Zen (Dobro), Bi (Piękno)34 i nazwał tę sektę wspólnotą
tworzącą wartości poprzez naukę. Według Makiguchi Tsunesaburo religia, która
jest w konflikcie z nauką, nie jest dobrą religią, nie jest religią właściwą. Dobra
religia to ta, która tworzy wartości i przynosi korzyści. Wniosek założyciela jest
następujący: jedynie dobrą religią jest „Soka Gakkai”. I rzeczywiście znalazło
to oddźwięk wśród mas. W ciągu kilku zaledwie lat religia ta pozyskała około
15 milionów wyznawców i ma własną bardzo silną partię polityczną „Komeito”.
Jeden problem w religii katolickiej nie daje spokoju głęboko myślącym Japończykom, mianowicie, że my, katolicy, tak łatwo mówimy o Bogu i tajemnicach Bożych, jakbyśmy o Bogu już wszystko wiedzieli. Ale my przecież zdajemy
31
 Przykładem tego może być błogosławieństwo małżeństw niechrześcijańskich jako jedna
z form misjonowania dopuszczona przez Instrukcję biskupów japońskich.
32
 Uniwersytet Nanzan w Nagoya założony przez SVD (Societas Verbi Divini – Zgromadzenie
Słowa Bożego) w 1949 roku.
33
Dyskusyjne? Podobnie jak: „Zadaniem państwa nie jest określać, która religia prawdziwa,
a która fałszywa, ale zadaniem państwa jest, aby ludzie różnych religii żyli w zgodzie i harmonii”.
34
W jęz. koreańskim: Chin, Son, Mi; podobnie w kulturze helleńsko-rzymskiej: Verum, Bonum et Pulchrum.
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sobie sprawę, że prawdy Boże nie są tak łatwe do zrozumienia i w rzeczywistości nasza teologia chrześcijańska jest przede wszystkim teologią negatywną35.
Buddyjskie tajemnicze Mu (nic, nicość, niebyt) można by też nazwać teologią negatywną i tutaj mamy wspólny punkt dialogu z buddyzmem. Ale teologia
chrześcijańska ma coś więcej niż buddyjskie tajemnicze Mu – mianowicie analogię. Analogiczne przedstawienie Boga umożliwia nam, ograniczonym stworzeniom, do pewnego stopnia personalny kontakt z nieograniczonym Bogiem,
czego nie ma buddyzm.
Wiele ośrodków teologicznych w Azji proponuje całkowite „odhellenizowanie” teologii chrześcijańskiej, a więc uwolnienie jej od filozofii greckiej, prawa rzymskiego i kultury europejskiej, gdyż uważają, że teologia chrześcijańska
przesiąknięta jest duchem Zachodu i wówczas niemożliwe jest wyrażenie jej
w innych kategoriach myślowych, innej mentalności, języku i kulturze36.
Być może taka tendencja jest słuszna w innych krajach Azji. Japonia raczej
ją odrzuca. Japończycy przyjmują chrześcijaństwo w „hellenistycznej” formie,
czyniąc z niego chrześcijaństwo made in Japan. Głównym zadaniem teologów
katolickich w Japonii jest takie pokierowanie inkulturacją, aby chrześcijaństwo
niezafałszowane synkretyzmem mogło być praktykowane w kulturze i mentalności japońskiej.
3. Dialog międzyreligijny

Utworzony w roku 1975 przy Uniwersytecie Nanzan w Nagoya Instytut Religii i Kultury ma na celu prowadzenie dialogu chrześcijaństwa z buddyzmem
i szintoizmem. Uniwersytet Sophia w Tokio już od kilkudziesięciu lat prowadzi
Instytut Kultury i może się poszczycić naprawdę wspaniałymi osiągnięciami na
polu dialogu międzyreligijnego. Instytut Orient belgijskiego Zgromadzenia Misyjnego Scheut jest pionierem w prowadzeniu dialogu chrześcijańsko-buddyjsko-szintoistycznego. Wielką rolę w dialogu między religiami odgrywa także
Instytut Religii i Kultury przy protestanckim Uniwersytecie Doshisha w Kyoto.
Podstawą dialogu między religiami w Japonii, niezależnie od różnic, które
je dzielą, są wartości etyczne. To właśnie one, mimo odmiennych interpretacji, zbliżają wielkie religie do siebie i umożliwiają kontakty pomiędzy ich wyznawcami. Na czele tych wartości znajduje się miłosierdzie i miłość, przy czym
chrześcijaństwo traktuje je aktywnie (czyn), a buddyzm (szczególnie zen) kon35
 Pojęcie Boga tworzone jest poprzez zaprzeczenie cech człowieka, np. człowiek jest
skończony – Bóg jest nieskończony; człowiek jest śmiertelny – Bóg jest nieśmiertelny; człowiek
jest bytem przygodnym – Bóg jest bytem wiecznym.
36
 Pismo Święte, Ewangelia powinny, zdaniem niektórych Japończyków, być przeniesione
prosto z Izraela do Japonii, a nie via Europa.
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templatywnie. Główne przykazanie buddyzmu: chroń życie (nie zabijaj) – to
nasza wspólna wartość37.
Z punktu widzenia Instytutu Religii i Kultury przy Uniwersytecie Nanzan
w Nagoya dialog musi być prowadzony na wielu płaszczyznach. Wielką rolę
odgrywa tu na przykład bezpośrednie zainteresowanie duchownych chrześcijańskich buddyzmem, a mnichów buddyjskich chrześcijaństwem. Wielu Europejczyków czy Amerykanów przybywa do Japonii (czy Korei), aby
w świątyniach buddyjskich praktykować zen i uczyć się różnych form medytacji wschodniej38. Istnieje też tendencja odwrotna: mnisi buddyjscy korzystają
z chrześcijańskich doświadczeń, przemyśleń i sposobów szukania Boga39.
Dużą rolę poznawczą spełniają wydawnictwa naukowe, które udostępniają zainteresowanym prace na temat religii Dalekiego Wschodu i chrześcijaństwa. Instytut
Religii i Kultury przy Uniwersytecie Nanzan ma w swoim dorobku wiele bezcennych pozycji naukowych i popularnonaukowych, które cieszą się wielkim uznaniem
zarówno wśród specjalistów, jak i mniej wymagających naukowo czytelników.
Jedną z praktycznych metod kultywowania wzajemnych kontaktów są sympozja. Organizują je na przemian różne placówki zajmujące się zagadnieniami
religijnymi, dialogiem i inkulturacją. Godne uwagi są tematy spotkań z ostatnich
lat działalności Instytutu Religii i Kultury przy Uniwersytecie Nanzan w Nagoya, np.: „Doświadczenie religijne a słowo”; „Religia masowa a elitarna”; „Absolutna Nicość buddyzmu a Bóg chrześcijaństwa”; „Uniwersalność, powszechność i partykularyzmy religii”.
Wydaje się, przynajmniej nam, katolikom, że spośród wszystkich religii, z którymi mamy do czynienia w Japonii, katolicyzm jest najchętniej ustosunkowany do
dialogu międzyreligijnego. Kościół katolicki w Japonii jest aktualnie – w porównaniu z innymi wyznaniami i religiami – najbardziej otwarty na dialog i skierowany ku przyszłości. Wielka jest w tym zasługa Soboru Watykańskiego II40, a także
papieża Jana Pawła II, który wspierał prace Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego41.
 Istotnym problemem w Japonii jest często stosowana aborcja. Po jej dokonaniu kobiety
składają ofiary przebłagalne w świątyniach buddyjskich w postaci małych posążków Buddy ubranych w czerwone szaty symbolizujące niewinnie przelaną krew. Aborcja traktowana jest jako sprawa prywatna kobiety. Mężczyźni zachowują dystans, żywiąc przekonanie, że obowiązkiem kobiety
jest „odpowiednio załatwić tę sprawę”.
38
Miałem możliwość uprawiania medytacji zen w Japonii w Kamakura w 1975 r. u mistrza
zen Hamada Rosni. Spotkałem też w Korei w Seulu w 1999 r. polskich mnichów buddyjskich
uprawiających tam zen.
39
Mnichów buddyjskich spotkałem w opactwie St. Ottilien w Bawarii w Niemczech, gdy
przebywałem tam w latach 1978–1982.
40
Dekret o działalności misyjnej Kościoła był przygotowywany przez werbistów i jezuitów
w misyjnym domu SVD Nemi k. Rzymu.
41
W 1986 r. kard. Francis Arinze, Przewodniczący Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego,
odwiedził Instytut Religii i Kultury w Nagoya, natomiast w 1988 r. kard. Paul Popouard,
Przewodniczący Rady ds. Kultury, był gościem tego Instytutu.
37
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Również teologowie zaczynają interesować się problematyką dialogu.
I  choć jest to dopiero początek, ważne jest przede wszystkim, że zmienia się
ogólna świadomość, że rośnie wewnętrzna potrzeba wzajemnego poznawania
się i wszechstronnych kontaktów.
Jeśli zwrócimy uwagę na mapę głównych problemów Kościoła powszechnego w świecie, zauważymy trzy obszary, na których dokonują się wielkie przemiany: w Ameryce Łacińskiej – teologia wyzwolenia; w Afryce – liturgia; na
Dalekim Wschodzie – dialog i duchowość.
Właśnie dlatego Japonia odgrywa i będzie odgrywać w przyszłości bardzo
ważną rolę w kwestiach dialogu międzyreligijnego. Jest to kraj, w którym krzyżują się drogi różnych kultur i religii. Podejmowane refleksje i wypracowane
praktyczne metody współdziałania będą mogły służyć całemu Kościołowi. Należy więc być odważnym, ale i roztropnym.
Na razie rzeczywistość nie jest jednak tak łaskawa, jak by się to mogło wydawać z powierzchownych obserwacji. Z punktu widzenia innych religii proponowany przez chrześcijaństwo dialog jest utożsamiany z nawracaniem. Wielu
niechrześcijan uważa dialog za chytry sposób katolików na pośrednie misjonowanie.
W ostatnich kilku latach sytuacja jakby się zmieniła. Religie, które zarzucały chrześcijaństwu skostnienie i konserwatyzm, teraz same zaczęły kostnieć
i zamykać się w sobie. Świat jest jeszcze zbyt zaskoczony otwarciem się Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II, często jeszcze nie dowierza, ale
w praktyce przekonuje się, że nie ma tu żadnej gry, że problem dialogu i inkulturacji jest bardzo poważnie traktowany przez stronę katolicką. Takie są „znaki
czasu” i Kościół katolicki umie je odczytywać.
Dialog w wielu wypadkach toczy się jeszcze „na górze”, ale wszystko wskazuje na to, że będzie on schodził „w dół”. Wiarygodność i przekonanie ludzi
o słuszności dialogu to tylko sprawa czasu.
Najistotniejszymi barierami w rozwoju dialogu pomiędzy chrześcijaństwem
a religiami niechrześcijańskimi są stereotypy kulturowe w „starej” Europie. Stary Kontynent prawie nigdy nie miał okazji spotkać się bezpośrednio z religiami
niechrześcijańskimi, nie musiał z nimi współistnieć i uczyć się dialogu42. Dopiero w XX w. wzrosła tu znajomość innych religii, choć nadal często tylko teoretyczna, albo powierzchowna, ponieważ wynika z mody (tak jest w tej chwili ze
znajomością zen w Europie). Radykalnie sytuację zmienił Sobór Watykański II.
Dzisiaj prawie wszyscy uważają, że dialog jest nie tylko potrzebny, ale wręcz
konieczny. Teologia spóźnia się. Dopiero od niedawna zaczęła przystosowy-

 Niegdyś Europa spotykała się jedynie na polach walki z Tatarami czy Turkami. Ostatnio
istnieje problem gastarbeiterów w RFN, Francji czy Anglii, którzy powoli zmieniają mapę religijną
Starego Kontynentu.
42
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wać się do nowej sytuacji43. Trzeba jednak sporo czasu, by Europa rzeczywiście
w pełni zrozumiała sens i potrzebę dialogu.
Obecnie w Japonii najbardziej zaawansowany jest dialog z buddyzmem.
Istnieje wprawdzie jeszcze wiele problemów szczegółowych, które na pewno
w przyszłości będą stopniowo rozwiązywane, ale już teraz można mówić nie
tylko o jakimś modus vivendi, ale o rzeczywistym dialogu międzyreligijnym.
Zwracamy uwagę przede wszystkim na to, co nas łączy. A łączy nas na przykład wspólny stosunek do państwa. Konstytucja japońska gwarantuje wprawdzie wolność sumienia i religii, istnieje pokojowy rozdział religii od państwa,
ale sprawy życia codziennego trzeba rozwiązywać na drodze dialogu. Państwo
musi jednakowo traktować wszystkie religie i wyznania, nie może przyznawać
uprzywilejowanej pozycji szintoizmowi jako religii made in Japan.
Inna wspólna płaszczyzna dialogu to problemy społeczne, np. problem burakumin (ludzi zepchniętych na margines społeczeństwa)44, problem uchodźców,
problem mniejszości narodowych, w tym m.in. Koreańczyków żyjących w Japonii (wywiezionych przymusowo do Japonii w czasie okupacji japońskiej),
problem poszanowania praw człowieka i pokoju.
Niebezpieczeństwo w dialogu polega na tym, że czasem dają o sobie znać
różne tendencje polityczne. Nie jest to więc jeszcze dialog sensu stricto, na jaki
czekamy, czyli dialog dotyczący problemów ściśle religijnych (doktrynalnych).
Dla nas ważna jest doktryna, dla niechrześcijan raczej praktyka, a nawet pragmatyzm. Potrzeba dialogu nie przeniknęła jeszcze do świadomości wszystkich
katolików ani buddystów. Dialog jest nadal prowadzony tylko między przedstawicielami danych religii. Jednak już sam fakt, że rozmowy są prowadzone
należy uznać za duże osiągnięcie.
Trudniejszy jest dialog z szintoistami. Rozmawiają, widzą potrzebę dialogu,
ale to nie przynosi oczekiwanych przez chrześcijan rezultatów. Szintoiści nadal
uważają siebie za wyznawców jedynej legalnej religii (narodowej), ograniczonej tylko do terytorium Japonii i tożsamej z japońskością45. Według szintoizmu,
życie jest świętem, a szintoizm jest po to, aby je świętować. Według Japończyków, tylko szintoizm może do końca zrozumieć tajemnicę duszy japońskiej.
Pozytywnym przykładem dialogu pomiędzy Kościołem katolickim a szintoizmem może być spotkanie papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki
do Japonii z cesarzem Hirohito. Szintoiści czuli się uhonorowani. Protestanci
natomiast – z uwagi na swoją postawę sprzeciwu wobec dialogu międzyreligijnego – poczuli się obrażeni.
Wystarczy tylko przykład Polski. Można retorycznie zapytać, ilu wybitnych polskich teologów zajmuje się dialogiem międzyreligijnym?
44
 Przeważnie chodzi o Koreańczyków.
45
Jako przykład może tutaj służyć świątynia szintoistyczna Yasukuni Jinja, gdzie oddawana
jest cześć przez najwyższe władze państwowe Japonii poległym Japończykom w czasie II wojny
światowej, pomimo że istnieje rozdział religii od państwa.
43
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Z pozycji głęboko myślących japońskich katolików podstawą dialogu międzyreligijnego musi być „japońskość”. Ale co to właściwie znaczy? Należy pamiętać, że już samo bycie Japończykiem jest swego rodzaju religią46. Religie
obecne w Kraju Kwitnącej Wiśni to również część japońskości. Także katolicyzm zdobywa powoli prawo obywatelstwa w Japonii. Według głęboko myślących japońskich katolików nie można właściwie japońskości utożsamiać zawsze
z nacjonalizmem. Jest to po prostu problem świadomości. Japońskość jest sposobem bycia i myślenia Japończyków. To wynika z rodzimej tradycji i kultury.
Tutaj chyba tkwi tajemnica powolnego zakorzeniania się chrześcijaństwa
w kulturę japońską. Interesujące, że ten sam człowiek identyfikuje się z różnymi
religiami. Wystarczy przyjrzeć się statystykom. Za szintoistów uważa się 90%
mieszkańców kraju, 80% za buddystów, a dwie trzecie społeczeństwa za niewierzących. Japończyk chrzci swoje dziecko w świątyni szintoistycznej, bardzo
często małżeństwo zawiera w świątyni katolickiej (nie jest to sakrament, tylko
błogosławieństwo), a pogrzeb odbywa się według rytu buddyjskiego. Chrześcijan, a więc katolików, protestantów i prawosławnych, jest razem ponad milion.
Wszystkich mieszkańców Japonii – około 125 milionów.
Japończycy nie poruszają na co dzień tematów religijnych. Są niezwykle
tolerancyjni. Mają własne wyobrażenie Boga i nie odmawiają innym prawa do
tego samego.
Bardzo ważną rolę w inkulturacji chrześcijaństwa w kulturę japońską odgrywają uniwersytety chrześcijańskie. Zadaniem tych uniwersytetów jest przede
wszystkim wcielanie idei i wartości chrześcijańskich w społeczeństwo i kulturę
japońską. Biorąc pod uwagę trzydzieści uniwersytetów protestanckich i jedenaście katolickich, okazuje się, że aż 10% inteligencji japońskiej to absolwenci
uczelni chrześcijańskich.
Uniwersytety katolickie w Japonii mają inny charakter i inne zadania niż
tego samego typu uczelnie w chrześcijańskiej Europie. Na przykład Uniwersytet Katolicki Nanzan w Nagoya47, założony i prowadzony przez Zgromadzenia
Słowa Bożego, przyjął jako dewizę i program kształcenia, a także wychowania,
hasło: Hominis dignitati – „w trosce o godność człowieka”. Chodzi oczywiście
o godność człowieka wynikającą z antropologii chrześcijańskiej. Nie znaczy to,
że na wykładach z ekonomii czy prawa głoszone są „umoralniające kazania”.
Uczelnia ta, jak każda inna, musi przede wszystkim przygotować studentów do
przyszłej pracy zawodowej i do pełnienia odpowiedzialnych funkcji społecznych. Chodzi jednak o to, by stworzyć właściwy klimat nauczania i wychowania, biorący pod uwagę całego człowieka, klimat mający głębokie zakorzenienie
46
 Przyjęcie chrztu i przejście na katolicyzm uważane jest przez niektórych Japończyków
(szczególnie szintoistów) za zdradę japońskości.
47
 Na Uniwersytecie tym pracowałem w latach 1983–1988 na Wydziale Prawa. Prowadziłem
wykłady w języku japońskim z filozofii prawa i powszechnej historii prawa.
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w chrześcijańskich wartościach i etyce chrześcijańskiej. Głównym zadaniem
Uniwersytetu Nanzan jest nie tyle chrzest jednego studenta, ile „chrzest” całej
kultury japońskiej, przepojenie społeczeństwa japońskiego wartościami chrześcijańskimi, zapoznanie niechrześcijan z chrześcijańskim, uniwersalistycznym
spojrzeniem na świat, na potrzeby drugiego człowieka, pomoc Japonii w odnalezieniu jej zadań i miejsca w świecie, uświadomienie jej roli nie tylko wobec niej
samej, ale też wobec innych narodów, przede wszystkim wobec narodów Azji.
Japonia musi się poczuć odpowiedzialna za rozwijające się kraje południowo-wschodniej Azji, musi wyjść z izolacji. Nadszedł czas, aby Japonia nie tylko
„brała”, ale też zaczęła dawać, praktykować czynnie miłość bliźniego. Oczywiście, Japonia to czyni, ale w porównaniu z Europą czy Ameryką ciągle w stopniu
niewystarczającym.
Japończyk jako jednostka nie czuje się dobrze i w swoim postępowaniu nie
kieruje się własnymi, osobistymi zasadami. Dopasowuje się do wartości i stylu
życia grupy. Zatem aby dotrzeć do jednostki, należy zacząć od ewangelizacji
całej grupy. Nie jest to łatwe, ale innej drogi nie ma. Wszystkie problemy życiowe Japończyka rozstrzygają się bowiem w grupie. Także zawodowe. Właśnie uniwersytet jest znakomitym miejscem, gdzie tego typu problemy można
rozpatrywać i rozstrzygać inaczej niż przyzwyczaili się Japończycy – to znaczy
w duchu chrześcijańskim.
Katoliccy pisarze japońscy (szczególnie światowej sławy pisarz Endo Shusaku), starają się ukazać w swoich dziełach Chrystusa, który „myśli i czuje po
japońsku”, Chrystusa, który stara się zrozumieć mentalność i kulturę japońską.
Pomimo ogromu pracy, jaką wkłada chrześcijaństwo w inkulturację kultury japońskiej, statystycznie rzecz biorąc, chrześcijaństwo jest kroplą w morzu.
Nadal przez większość Japończyków, szczególnie szintoistów, chrześcijaństwo
uważane jest za religię zagraniczną, a jako religia „zagraniczna” może się ono
dopasować do kultury japońskiej tylko w zewnętrznych formach, ale nigdy
w swojej substancji, w swojej treści. Bardziej niż doktryna stwarza problemy
etyka chrześcijańska. Jest ona dla wielu Japończyków za trudna. Ale jest to zarazem siłą chrześcijaństwa. Jeżeli chrześcijaństwo pójdzie na kompromis, to
przestanie być chrześcijaństwem Chrystusa. Chrystus na krzyżu nie pociągnął
za sobą mas. Faktem jest również, że sprawy tego świata, szczególnie ważne dla
Japończyków, odsuwają na drugi plan kwestię zmartwychwstania i wiary w życie wieczne. W społeczeństwie japońskim liczy się przede wszystkim materialne
i doczesne carpe diem, a na tym odcinku chrześcijaństwo w porównaniu z tzw.
„nowymi religiami” nie ma szans. „Nowe religie” bowiem nie stawiają człowiekowi takich wymagań jak chrześcijaństwo.
W dialogu międzyreligijnym czynny udział biorą także niechrześcijanie.
Szintoistyczny Uniwersytet Kokugaku w Tokio w latach 80. XX w. prowadził
badania na temat: „Japoński katolicyzm w literaturze”. Wyniki badań mogą być
dla katolików optymistyczne. Katolicyzm jest już dojrzałą religią japońską, któ-
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ra zaadaptowała się w kulturze japońskiej. Jednakże oprócz tego optymistycznego stwierdzenia można spotkać także opinie odmienne, które sprowadzają nas,
katolików, „na ziemię”.
Dyrektor Instytutu Kultury przy słynnej świątyni bogini Słońca w Ise, profesor Hatakake Seiko, w czasie sympozjum w Instytucie Religii i Kultury w Uniwersytecie Nanzan w Nagoya, w 1988 r. stwierdziła: „Dla mnie prawdziwe
chrześcijaństwo to chrześcijaństwo w wydaniu świętego Tomasza z Akwinu”.
Oczywiście stwierdzenia profesor Hatakake Seiko nie można zaakceptować
w stu procentach, ale w tym stwierdzeniu pouczające jest to, że nasi buddyjscy i szintoistyczni partnerzy dialogu chcą spotkać chrześcijaństwo prawdziwe,
a nie w wydaniu buddyjskim czy szintoistycznym. Inkulturacja, która prowadzi
do zatracenia tożsamości, nie jest inkulturacją właściwą.

Zakończenie

Założyciel Rissho Koseikai (Towarzystwo dla Budowania Sprawiedliwości
i Przyjacielskich Kontaktów) Niwano Nikkyo, który jako obserwator buddyjski
brał udział w Soborze Watykańskim II, po powrocie z Rzymu napisał: „Poznałem wspaniałych chrześcijan. Byłem świadkiem, jak Kościół katolicki w czasie
Soboru Watykańskiego II zerwał z wielowiekową izolacją i przystąpił do poważnego dialogu z innymi religiami. Nie jest rzeczą łatwą w religijnie synkretycznej Japonii głosić chrześcijaństwo czyste, ale jestem przekonany, że jeśli
chrześcijaństwu uda się stać religią ludu, to chrześcijaństwo stanie się liderem
wszystkich religii w Japonii”48.
I to jest właśnie zadanie, przed którym stoi w obecnej chwili Kościół katolicki w Japonii.
Christianity and Japanese Culture
Summary
The aim of this article is to present the relation between Christianity and Japanese culture. The problem here is not the concept of Christianity, but the concept of
Japanese culture. In the Japanese thought is hard to distinguish between religion and
philosophy. Philosophy, religion and culture are synonyms for “philosophy of life”.
The original Japanese philosophy is Shinto and received from China Confucianism, and Buddhism. In the case of Christianity we have to consider Catholic Church
48

Rissho Koseikai Annals, 1966, s. 23.
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and Orthodox Church. Special attention we have to pay to the process of inculturation
of the Good News in the Japanese soil.
S ł o w a k l u c z o w e : chrześcijaństwo, kultura japońska, szintoizm, konfucjanizm, buddyzm, inkulturacja
K e y w o r d s : Christianity, Japanese culture, Shinto, Confucianism, Buddhism,
inculturation
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Chrześcijaństwo a kultura afrykańska1

Przyglądając się dziejom i bieżącej sytuacji chrześcijaństwa w Afryce uzasadnione wydaje się postawienie tezy, że chrześcijanie nie mieli – i nadal nie
mają – jednoznacznego stosunku do kultury afrykańskiej, lecz odnoszą się do
niej bardzo różnie – od odrzucenia po twórczą symbiozę. Taka sytuacja utrzymuje się od początku obecności chrześcijaństwa na kontynencie afrykańskim
w starożytności i trwa do dziś. Nie można jednak mówić o jakimś „rozwoju”
w podejściu chrześcijan do afrykańskiej kultury, ponieważ różnorodność tych
odniesień uwidacznia się w tym samym czasie, a do tego postawy chrześcijan
różnych wyznań w stosunku do afrykańskiej kultury podlegają przemianom.
To, co współcześnie stanowi kryterium działań chrześcijan takiego czy innego
wyznania, kilkadziesiąt lat wcześniej nie było w ogóle brane pod uwagę lub
wydawało się niemożliwe. Obecne podejście do afrykańskiej kultury Kościoła
rzymskokatolickiego i głównych konfesji protestanckich (choć nie tylko ich) jest
wyraźnym przykładem tego procesu. Nie ulega jednak wątpliwości, że chrześcijaństwo silnie wpływa na kształtowanie się współczesnej afrykańskiej kultury,
i odwrotnie. W kontekście debat nad inkulturacją znaczący wydaje się fakt, że
nawet nurty i formy chrześcijaństwa wrogo nastawione do kultury afrykańskiej
zyskiwały i zyskują pozytywne przyjęcie wśród Afrykanów.
Okres kolonialny odcisnął wyraźne piętno na kulturze afrykańskiej. Choć
formalnie trwał niecałe stulecie, jego skutki skłaniają do potraktowania go jako
cezury dzielącej historię relacji chrześcijaństwa i kultury afrykańskiej na okresy
przedkolonialny, kolonialny i pokolonialny. W Europie końca XX w. i początku
XXI w. często można spotkać się z poglądem, że chrześcijanie przez działalność
misyjną dokonali zniszczeń w kulturach Afryki. Zapomina się albo przemilcza
fakt ogromnego spustoszenia kulturowego dokonanego przez kolonialistów.
Chrześcijańscy misjonarze byli obecni w Afryce przed okresem, który przyjęło
się nazywać „kolonialnym”, i ich ówczesna działalność charakteryzowała się
Zdaniem autora, temat w brzmieniu zamówionym przez Redakcję wymaga kilku wyjaśnień,
które zostaną przedstawione niżej.
1
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większą otwartością na afrykańskie kultury. W okresie kolonialnym zachodni
chrześcijanie nie pozostawali wolni od kolonialnych ideologii, co znajdywało
odzwierciedlenie w ich postawach i działaniach2. Przedstawiciele obu dążeń –
kolonialnego i chrystianizacyjnego – na pewnym etapie realizacji swoich celów
starali się poznać kultury afrykańskie. Różniła ich jednak wizja dalekosiężna.
Chrześcijanie – mimo pewnych nadużyć – dążyli do poznania afrykańskich kultur generalnie w celu ich chrystianizacji, czyli nadania im wymiaru chrześcijańskiego, choć w poszczególnych przypadkach różnie bywało to pojmowane3.
Zamiarem kolonizatorów było podporządkowanie sobie ludów Afryki4. Chrześcijaństwo we wszystkich trzech okresach – nawet gdy kojarzono je z kolonializmem – spotykało się z pozytywnym odzewem Afrykanów. Czy wpływ chrześcijaństwa na kultury Afryki zostanie określony jako dobroczynny, zbawienny czy
niszczący – będzie w dużej mierze zależało od założeń przyjętych przez badacza w punkcie wyjścia. Jednak wbrew hipotezom stawianym w połowie XX w.,
że chrześcijaństwo zostanie przez Afrykanów odrzucone, zaczęło ono przeżywać swój największy rozkwit na tym kontynencie w okresie niepodległościowym5. W wielu regionach Afryki ma miejsce twórcza symbioza afrykańskich
rodzimych kultur i chrześcijaństwa. Chociaż nie zawsze te relacje układały się
dobrze, to dziś niektórzy badacze uważają, że nie da się zrozumieć współczesnej
Afryki bez znajomości chrześcijaństwa i bez znajomości jego historii na tym
kontynencie6.
Ponieważ trudno jest ująć stosunek chrześcijan do afrykańskiej kultury
w prosty schemat (ze względu na duże zróżnicowanie poglądów), w tym krótkim
artykule zdecydowano się przedstawić zarys zagadnienia, ukazując różne formy
interakcji między chrześcijaństwem a kulturami afrykańskimi. Zaprezentowane
trzy typy relacji nie są zupełnie rozłączne. Zanim przystąpimy do rozwinięcia
2
Zob. interesujący artykuł G.J. Kaczyńskiego O osobliwościach chrystianizmu misyjnego
w Afryce kolonialnej. Szkic historyczno-antropologiczny, w: Obrazy świata kultury, red. S. Łodziński, J.J. Milewski, J. Zdanowski, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, s. 71–88, zwł.
s. 81–86.
3
Współcześnie spotyka się opinie, według których chrystianizacja jest formą religijnej kolonizacji. Biorąc pod uwagę konkretne przypadki, można by się z tym zgodzić. Jednak przyjęcie
tego jako założenia podstawowego wymagałoby wyjaśnienia, dlaczego najdynamiczniejszy rozwój
chrześcijaństwa w Afryce przypada na okres niepodległościowy.
4
Można się oczywiście spierać co do tego, czy chrystianizacja prowadzona pod dyktando zachodnich chrześcijan – zwłaszcza w okresie kolonialnym – wolna była od dążeń do zdominowania
chrześcijaństwa w Afryce, ale generalnie dominacja nie jest celem chrystianizacji. Takiego rozróżnienia nie można przeprowadzić w rozważaniach nad przedsięwzięciem kolonizacyjnym.
5
Zob. np. Ph. Jenkins, Chrześcijaństwo przyszłości. Nadejście globalnej Christianitas, Verbinum, Warszawa 2009, s. 104 (oraz inne miejsca w rozdziałach III i IV); A. Hastings, Christianity:
Overview, w: Encyclopedia of Africa South of the Sahara, J. Middleton, t. 1, New York 1997, s. 285.
6
 Tak np. A. Hastings, Christianity in Africa, w: Turning Points in Religious Studies, red.
U. King, T&T Clark, Edinburgh 1990, s. 208.
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tezy o trwałej niejednoznaczności podejścia chrześcijan do afrykańskiej kultury
konieczne jest dokonanie kilku – sygnalizowanych już wcześniej – uściśleń terminologicznych.

I. Precyzacja pojęć

Ujęcie obu rzeczowników w tytule w liczbie pojedynczej jest trochę mylące.
Dziś wiemy, że nie ma jednej „afrykańskiej kultury”, lecz jest ich wiele. Trzeba by zatem mówić o „kulturach afrykańskich”. To jednak wymagałoby ujęcia
w formie liczby mnogiej także pierwszego rzeczownika tytułu, ponieważ w praktyce „chrześcijaństwo” jest także mnogie i w mnogości swoich form stykało się
z kulturami afrykańskimi. Przyzwyczailiśmy się jednak w języku polskim do
używania formy pojedynczej tego rzeczownika tak bardzo, że na razie ciągle
jeszcze jego forma liczby mnogiej wywołuje zdziwienie7. Dlatego zdecydowano się na pozostawienie formy pojedynczej tego słowa. Czytając tytuł, należy
jednak pamiętać, że odnosić się będziemy do zjawisk, które w rzeczywistości
funkcjonują w wielości form. Zestawienie obu pojęć w formie liczby pojedynczej sygnalizuje możliwość utworzenia dwóch teoretycznych tworów – „chrześcijaństwa” i „kultury afrykańskiej” – jako pojęć zbiorczych, nadrzędnych, które
obejmują wielość zjawisk występujących w rzeczywistości.
Drugie ważne uściślenie dotyczy sposobu pojmowania „kultury”. Współcześnie pojęcie to wzbudza kontrowersje. Przy całej jego wieloznaczności pozostaje jednak na tyle operatywne, że trudno je pominąć czy zastąpić. Zresztą nie
analiza pojęcia kultury jest przedmiotem rozważań tutaj. Mimo że współcześni
antropologowie przyjmują zasadniczo dynamiczne jej rozumienie, tzn. uznają,
że kultura jest ustawicznie w procesie tworzenia się, nadal można spotkać dawne, statyczne rozumienie kultury, czyli uznawanie jej jako tworu zamkniętego,
skończonego, który zasadniczo nie podlega zmianom8. Przy tej okazji trzeba
też zasygnalizować, że problem istnieje także w sposobie rozumienia chrześcijaństwa, które też często – zwłaszcza potocznie – jest postrzegane jako trwaW języku angielskim popularność zyskuje forma mnoga tego rzeczownika Christianities
(„chrześcijaństwa”). Co nie powinno dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że formę liczby pojedynczej poszczególne Kościoły-nurty-odłamy stosują zazwyczaj przede wszystkim do siebie, dokonując niejako pewnego zawłaszczenia. Wydana w ostatnim dziesięcioleciu Cambridge History of
Christianity w tytule trzech tomów używa tej formy: t. 3: Early Medieval Christianities c. 600-c.
1100, red. T.F.X. Noble, J.M.H. Smith, Cambridge 2008; t. 8: World Christianities c. 1815-c. 1914,
red. S. Gilley, B. Stanley, Cambridge 2006; t. 9: World Christianities c. 1914–2000, red. H. McLeod,
Cambridge 2006.
8
Szerzej na ten temat zob. np. A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, Wydawnictwo UJ,
Kraków 2005.
7
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le ukształtowane. Problematycznym skutkiem statycznego rozumienia jednego
i drugiego pojęcia jest konieczność traktowania wszelkich zmian ich dotyczących w kategoriach tworów ułomnych, hybrydowych. To z kolei rodzi wiele
pytań zwłaszcza odnośnie do chrześcijaństwa. Czy istnieje jakaś idealna jego
forma – ponadczasowa i niezmienna, która stanowi wzorzec?
Wyjaśnienia wymaga także zestawienie rzeczywistości określanej jako „religia” z rzeczywistością oddawaną pojęciem „kultura”, zawarte w sformułowanym
przez Redakcję tytule artykułu. Istnieje szereg ujęć powiązań religii i kultury9.
Niektórzy wyraźnie oddzielają religię od kultury, niekiedy nawet przeciwstawiając je sobie. Inni traktują kulturę jako pojęcie szersze, ogarniające religię, która
jest tylko jednym z komponentów kultury. Jeszcze inni skłaniają się do ujęcia,
w którym religia – choć jest uznawana za element składowy kultury – to jednak
element tak istotny, że nadający zabarwienie całej kulturze. Zgodnie z tą ostatnią
koncepcją „chrześcijaństwo” oznaczałoby zatem „kulturę silnie przepojoną elementami chrześcijańskimi” i w takim rozumieniu termin ten jest tutaj używany.
Problem relacji religii do kultury jawi się jednak tylko tam, gdzie zwykło się
przyjmować istnienie rozdziału obu tych tworów. W rodzimym kontekście afrykańskim taki podział nie był znany – religia jest integralnie sprzężona z kulturą,
a podział na sacrum i profanum jest w zasadzie nieznany. Ściśle rzecz biorąc,
powinniśmy zatem mówić o „kulturze nasyconej chrześcijaństwem” i „kulturze
afrykańskiej”, która nie posiada wymiaru chrześcijańskiego. Współcześnie nie
ma zasadniczo wątpliwości co do faktu istnienia „afrykańskiej kultury” oraz do
tego, że wykazuje się ona jakąś podstawową spójnością mimo istnienia jej zróżnicowanych form wyrazu10.
Dokonując tylu uściśleń, trzeba też dodać, że kultury i religie nie oddziaływają na siebie. Oddziaływanie dokonuje się między ludźmi, którzy są twórcami
i nośnikami kultur.

II. Formy interakcji

Oddziaływanie między chrześcijanami i przedstawicielami rodzimych
afrykańskich kultur przyjmowało na przestrzeni wieków zróżnicowane formy
i sytuacja ta nie uległa jakiejś znacznej przemianie. Nadal mamy do czynienia
Zob. L. Luzbetak, Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej, tłum.
S. Tokarski, Verbinum, Warszawa 1998, s. 282–294.
10
 Ch.A. Diop, L’unité culturelle d’Afrique, Présence Africaine, Paris 1959; tenże, Nations
nègres et culture, Présence Africaine, Paris 1982. „Afrykańskie religie istnieją mniej jako spójne,
niezależne rzeczywistości, a bardziej jako zbiory praktyk jakoś współegzystujące z chrześcijaństwem i islamem”. L. Lado, The Roman Catholic Church and African Religions. A  Problematic
Encounter, „The Way” 45(2006) nr 3, s. 17.
9
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z różnorodnością podejść, które można by zebrać w trzy grupy, charakteryzujące się typowym działaniem. W jednej z nich znalazłyby się te oddziaływania, które związane są ze wzajemnym poznawaniem się, połączonym z ograniczonym zapożyczaniem i tworzeniem nowej, chrześcijańskiej rzeczywistości
z wyraźnym lub przynajmniej zauważalnym afrykańskim rysem. Do tej grupy
trzeba by też zaliczyć najnowszą formę tego typu oddziaływań, która w teologicznych kręgach katolickich znana jest jako inkulturacja11. Osobną grupę
stanowią działania, które charakteryzują się zdecydowanie negatywnym nastawieniem do drugiej strony i które można by określić jako „niszcząca rywalizacja”. Istnieje jednak również cała przestrzeń wzajemnych oddziaływań, w ramach których dochodziło do – niekiedy dosyć daleko posuniętej – „twórczej
symbiozy” między chrześcijaństwem a kulturami Afryki, w której przeważał
komponent afrykański. Tego typu działań nie należy traktować jako przeciwieństwa relacji pierwszego typu, ponieważ nie wszystkie one miały i mają
tak jednoznaczny charakter, żeby można je zaliczyć tylko do jednej z grup.
Gdybyśmy chcieli graficznie ukazać relację tych grup, to symbolizujące je
koła trzeba by umieścić nie na linii prostej, lecz na okręgu i uwzględnić, że
przynajmniej „poznawanie z zapożyczeniami” oraz „twórcza symbioza” częściowo zachodzą na siebie.
1. Wzajemne poznawanie się i zapożyczenia

Ten typ odniesienia chrześcijaństwa i kultury afrykańskiej praktykowany był
już w starożytności. Na północnoafrykańskich terenach Imperium Rzymskiego
ukształtowały się silne ośrodki chrześcijaństwa, a chrześcijanie w Egipcie podkreślali apostolską rangę oraz autonomiczność aleksandryjskiego patriarchatu,
który stopniowo wypracowywał własne, lokalne formy kulturowe. Na inkulturację chrześcijaństwa w Egipcie wpłynęły również zawirowania polityczne,
w których rolę odegrały późniejsze spory chrystologiczne i próby narzucania
przekonań i władzy przez greckojęzycznych Bizantyjczyków. To powodowało,
że egipski Kościół nabierał coraz bardziej lokalnego charakteru, co było jednocześnie wyrazem sprzeciwu wobec bizantyjskiej dominacji. Nie wchodząc
w zawiłości przyczyn takiej inkulturacji chrześcijaństwa w Egipcie, trzeba zauważyć, że chrześcijaństwo promieniujące stamtąd na południe weszło twórczo
nie tylko w świat kultury koptyjskiej, ale i nubijskiej, i etiopskiej, wypracowując
zupełnie nowe formy. To, co przetrwało z tych form, zdumiewa oryginalnością
i mocnym osadzeniem w lokalnej kulturze. Architektura i sztuka sakralna, liturgia i wszystko, co z nią się wiąże, ma wyraźny, afrykański, lokalny charakter,
 Podstawowe informacje zob. J. Perszon, Inkulturacja, w: Leksykon teologii fundamentalnej,
red. M. Rusecki i in., Wydawnictwo „M”, Kraków–Lublin 2002, s. 538–540.
11
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choć jest uważane za chrześcijańskie12. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że Kościoły koptyjski i etiopski stanowią formę „twórczej symbiozy”
chrześcijańskiego przesłania z afrykańskimi kulturami13.
W procesie tej starożytnej inkulturacji koptyjskiego Kościoła podkreśla się
wysiłek włożony w przetłumaczenie Biblii, tekstów liturgicznych i modlitw na
lokalne języki. Istotna była też rodzima twórczość teologiczna i poszukiwanie
form artystycznych dla wyrażania własnej, chrześcijańskiej wiary. Bogata ikonografia, działalność pisarska i architektoniczna, istniejące do dziś, świadczą
o głębokim zakorzenieniu się chrześcijaństwa w kulturach ludów mieszkających
od delty Nilu po Etiopię. Rodzime chrześcijaństwo tego regionu znajduje własne
kulturowe formy wyrazu, które – choć dziwią, a czasem nawet szokują zachodnich chrześcijan – pozostają rozpoznawalnie chrześcijańskie.
Niewiele wiemy na temat tego, jak chrześcijaństwo wpływało na kulturę
królestwa Konga od XVI w. Uczeni spierają się do dziś, czy zaczynało rozwijać się tam chrześcijaństwo w rodzimej, afrykańskiej formie, czy też zaistniał
jedynie kulturowy ferment, który doprowadził królestwo do zapaści, a w sferze
religijnej zaowocował jedynie synkretycznymi tworami, takimi jak przekonania
głoszone przez Kimpę Vitę i ruch antonian14. Z tamtego okresu do dziś pozostały jedynie artefakty w postaci na przykład metalowych krucyfiksów mających
wyraźnie afrykańskie cechy, które – odpowiednio do przekonań antonian – akcentują uniwersalizm Jezusowego przesłania w reakcji na rasistowskie i eurocentryczne zapędy niektórych chrześcijańskich misjonarzy z Europy15.
Istotnym przykładem „poznawania się naznaczonego zapożyczeniami”
jest – znana już ze starożytności – praktyka tłumaczenia religijnych tekstów na
lokalne języki. W połowie XIX w. wiązało się to z badaniami nad językiem
i przemianą kultur oralnych w pisane. Oczywiście, działania te nie były ukierunkowane jedynie na poznawanie (zachowywanie) rodzimej kultury, lecz sta12
 F. Zapłata, Misyjny charakter Kościoła w Afryce i na Madagaskarze, Płockie Wydawnictwo
Diecezjalne, Pieniężno–Płock 1980, s. 42–43. Zob. też np. relacje z odkryć archeologicznych prowadzonych przez polskich archeologów: B. Żurawski, J. Phillips, Murals from Banganarti, „Minerwa” 6(2005) nr 1, s. 37–39.
13
Stąd zasygnalizowana wcześniej trudność w wyraźnym oddzieleniu tego, co przynależy do
grupy „wzajemne poznawanie się z zapożyczeniami”, a co do „twórczej symbiozy” – postrzeganie
poszczególnych działań i kryteria ich oceny również ulegają przemianie.
14
A. Hastings (The Church in Africa 1450–1950, Oxford University Press, Oxford 1996,
s. 104–108) podkreśla, że ruch antoniański – z początku XVIII w. przyczynił się do restauracji
królestwa, choć na płaszczyźnie religijnej dostrzega w nim pomieszanie elementów kultur rodzimych i chrześcijaństwa. Szczególnie kontrowersyjne było przyjęcie możliwości owładnięcia przez
duchy (charakterystyczne dla kulturowego kontekstu afrykańskiego, a podejrzane dla zachodnich
chrześcijan). Antonianie odrzucali jednak przedmioty, którym przypisywano znaczenie magiczne
i akcentowali najwyższe zwierzchnictwo Boga.
15
Zob. np. F. Willett, African Art. An Introduction, Thames and Hudson, London 1971,
s. 244–245.
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nowiły przygotowanie do tłumaczenia Biblii, katechizmów i śpiewników. Z jednej strony teoretyczne opracowanie języka i ujęcie go w formie pisanej miało
ogromne znaczenie dla kultury danej grupy etnicznej, z drugiej strony – przekaz
pisany w danym języku niósł chrześcijańskie przesłanie, wyrażone za pomocą
zrozumiałych w danym regionie pojęć. Współcześni badacze wskazują na konsekwencje tego przedsięwzięcia. Skoro alfabetyzacja wiązała się z chrystianizacją, to fakt zetknięcia się Afrykanów z tekstem Pisma Świętego wprowadzał
ich w świat aniołów, snów prorockich i prostego stylu życia, jak to ujął Adrian
Hastings16. To z kolei stworzyło klimat korzystny dla późniejszego pojawienia
się afrykańskich kościołów niezależnych (AIC – African Initiated Churches).
Jednak zanim powstały AIC w różnych miejscach kontynentu pojawili się aktywnie działający kaznodzieje („prorocy”), jak np. Ntsikana w południowej
Afryce, Apolo Kivebulaya i Johana Kitigana w Ugandzie i Tanzanii czy William
Wadé Harris w zachodniej Afryce, którzy wywarli silny wpływ na formowanie się rodzimego chrześcijaństwa17. W ich działaniach istotne było stosowanie
rodzimych środków wyrazu w przekazie ewangelicznego przesłania, ale także
niszczenie tego wszystkiego, co było postrzegane jako ograniczające absolutne
zwierzchnictwo Boga. Rozbudzali też zainteresowanie Biblią, co wiązało się
z uznaniem znaczenia umiejętności czytania, a także akcentowali poszanowanie
niedzieli, dbali o śpiewanie chrystologicznych pieśni religijnych i uczyli respektowania nowych norm moralnych. Kaznodzieje ci zasadniczo kierowali nawróconych do istniejących w regionie kościołów chrześcijańskich, nie tworzyli zaś
własnych18.
Współcześnie afrykańscy teologowie zwracają uwagę na problemy wynikłe
przy tłumaczeniu Biblii na lokalne języki. Jednym z istotniejszych była zbyt
słaba znajomość lokalnej kultury przez tłumaczy, co prowadziło do wypaczeń,
na przykład używania nazw lokalnych bóstw lub duchów jako synonimów szatana. Dzisiejszy stan badań pokazuje, że lokalne bóstwa czy duchy nie są odpowiednikami szatana, a dawna praktyka translacyjna doprowadziła w efekcie do
demonizacji afrykańskich wierzeń religijnych. Niektórzy współcześni badacze
twierdzą jednak, że – paradoksalnie – chrześcijańska koncepcja spersonifikowanego zła przyczyniła się do chrystianizacji Afrykanów, którzy odkryli, że jest
ona skuteczniejsza w opisie problemów trapiących ludzi. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że pojawiła się ona w kontekście przesłania, które zostało roz16
A. Hastings, Christianity. Overview, s. 283; K. Bediako, The Impact of the Bible in Africa, w:
On their Way Rejoicing. The History and Role of the Bible in Africa, red. Y. Shaaf, Paternoster Press,
Carlisle 1994, s. 243–254.
17
 N. Davies, M. Conway, World Christianity in the Twentieth Century, SCM, London 2008,
s. 115–116.
18
Harris publicznie niszczył wszystko, co określano jako „fetysz”, jednak Boga nazywał rodzimymi imionami i nie odrzucał ani afrykańskiej kosmologii, ani struktury społecznej. A. Hastings,
Christianity. Overview, s. 282–284.
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poznane jako dające potężniejszy i bardziej skuteczny sposób na radzenie sobie
ze złem – o Zwycięzcy zła, Jezusie Chrystusie19.
Ponieważ w zdecydowanej większości przypadków prowadzona przez misjonarzy edukacja szkolna wiązała się z chrystianizacją, pierwsze pokolenia wykształconych (w europejskim rozumieniu tego terminu20) Afrykanów to dzieci
katechistów i ludzi związanych ze stacjami misyjnymi. Dotyczy to także polityków, którzy niekiedy – jak na przykład Kwame Nkrumah, nauczyciel i działacz polityczny, a później pierwszy prezydent Ghany – pisali niektóre ze swoich
politycznych manifestów, wzorując się na tekstach chrześcijańskich modlitw21.
Skoro większość wykształconych według zachodnich wzorców edukacyjnych
Afrykanów stała się chrześcijanami, nie powinno dziwić i to, że niektórzy z nich
zaczęli przedstawiać rodzime kultury, używając chrześcijańskich pojęć. Kenijskiego anglikańskiego teologa Johna Samuela Mbitiego określa się niekiedy
jako „chrzciciela” afrykańskich kultur. Mbiti nie był zresztą jedynym przedstawicielem tego nurtu, choć stał się znany ze względu na niezwykłe, międzynarodowe powodzenie jego książki African Religions and Philosophy22. Działalność
Mbitiego oraz zbliżonych mu poglądami afrykańskich i z Afryką związanych intelektualistów wpisywała się w ruch kulturowej odnowy, który starał się zrehabilitować demonizowane w okresie kolonialnym kultury ludów Afryki23. Działalność ta spotykała się z krytyką nie tylko ze strony Europejczyków, ale także
afrykańskich intelektualistów24.
Przedkolonialny okres kształtowania się relacji chrześcijaństwa do afrykańskiej kultury wolny był od wszechogarniającego paternalistycznego nastawienia, tzn. europejską kulturę już postrzegano jako dominującą, ale nie oznaczało
to całkowitego odrzucenia kultur afrykańskich. Wpływowi Europejczycy, kreuZob. R. Gray, Black Christians and White Missionaries, Yale University Press, New Haven
1990; B. Meyer, Translating the Devil, Africa World Press, Trenton [NJ] 1999.
20
 Preferowanie przez administrację kolonialną i jej spadkobierców Afrykanów z zachodnim
wykształceniem doprowadziło do marginalizacji edukacji muzułmańskiej, która w epoce przedkolonialnej miała osiągnięcia. Z uznaniem o wysoko wykształconych muzułmanach wypowiadali się
europejscy podróżnicy z początku XIX wieku.
21
 P. Gifford, Ghana’s New Christianity. Pentecostalism in a Globalising African Economy,
Hurst, London 2004, s. 21.
22
London 1969; wyd. pol.: Afrykańskie religie i filozofia, PAX, Warszawa 1980. Niektórzy
uważają, że na większe uznanie niż wspomniana książka Mbitiego zasługuje wydana mniej więcej
w tym samym czasie publikacja Harry’ego Sawyerra pt. Creative Evangelism, towards a New Christian Encounter (Lutterworth Press, London 1969).
23
B.W. Burleson, John Mbiti: The Dialogue of an African Theologian with African Traditional
Religions, Baylor University, Waco 1986, s. 222–237; J.S. Mbiti, Christianity and Traditional Religions in Africa, „International Review of Missions” 59(1970), s. 430–440; J. Parratt, Reinventing
Christianity. African Theology Today, Africa World Press, Grand Rapids 1995, s. 98–103. Trzeba by
tu przytoczyć wiele nazwisk. Niestety nie ma na to miejsca.
24
 Najbardziej znani z nich to Okot p’Bitek (zm. 1972) i Byang Kato (zm. 1975).
19
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jący strategie misyjne Kościołów, na przykład Henry Venn z Church Missionary
Society, spodziewali się, że Afrykanie będą wkrótce sami kształtowali lokalne
Kościoły. Agresywny kolonializm ostatniego ćwierćwiecza XIX w. przekreślił te
nadzieje na kilkadziesiąt lat. Zaczęły one ponownie znajdować odzwierciedlenie
w wypowiedziach i działaniach chrześcijan dopiero w połowie XX w. i w Kościele rzymskokatolickim przyjęły formę określaną obecnie mianem inkulturacji.
Przyjmuje się, że termin ten opisuje sytuację, w której ewangeliczne przesłanie
przepaja afrykańską kulturę, przetwarzając ją zgodnie z duchem nauki Jezusa25.
Zatem działania te powinny przynależeć do grupy określonej w tym artykule
jako „twórcza symbioza”. Trzeba je jednak umieścić raczej w grupie „poznawania się z ograniczonymi zapożyczeniami”, ponieważ nierzadko można usłyszeć
krytyczne opinie na temat obecnej praktyki inkulturacyjnej w wydaniu rzymskokatolickim – krytycy twierdzą, iż de facto jest ona jedynie jakąś formą absorpcji
kulturowych elementów afrykańskich w europejski model myślenia, a nie prowadzi do wzajemnego wzbogacania stron26.
Ważną dziedziną ukazującą wzajemny wpływ chrześcijaństwa i afrykańskiej kultury jest literatura tworzona przez Afrykanów od połowy XX w. W niej
znajdują odzwierciedlenie osiągnięcia i napięcia przełomu ostatnich dwóch wieków27. W 2. połowie XX w. w wielu regionach Afryki rozkwitła także rodzima chrześcijańska sztuka, której rozwój stymulowali – między innymi – Kevin
Carroll, Engelbert Mveng czy John Groeber28. Zainteresowanie ludzi Zachodu
rodzimą afrykańską sztuką jest jednak często związane ze statycznym pojmowaniem kultury, zwłaszcza afrykańskiej. Twórcze wykorzystywanie afrykańskich
motywów w sztuce zachodniej oceniano pozytywnie, natomiast twórcze wykorzystywanie elementów chrześcijańskich przez afrykańskich artystów często
było dyskredytowane jako „nieautentyczne”, czyli jako „niszczenie” afrykańskiej kultury. Tymczasem, jeśli sztuka wyraża przeżycia twórców i koresponduje z przeżyciami odbiorców, to afrykańska sztuka chrześcijańska ma pełne
prawo istnienia i nie powinna być postrzegana jako twór hybrydowy.
W tym duchu rozumiane są wypowiedzi papieży Pawła VI i Jana Pawła II. Spośród pierwszych papieskich przemówień na temat konieczności rozwijania się „afrykańskiego chrześcijaństwa” przytacza się słowa Pawła VI w Kampali w 1969 r., ale treść papieskiego przesłania zostawia
pewien margines niejasności dotyczący tego, jak to afrykańskie chrześcijaństwo ma się tworzyć.
Paweł VI powiedział: „Musicie mieć afrykańskie chrześcijaństwo. Zaiste posiadacie ludzkie wartości i charakterystyczne formy kultury, które mogą wznieść się do doskonałości, j a k ą m o ż n a
z n a l e ź ć w c h r z e ś c i j a ń s t w i e [podkr. S. G.]”. Cyt. za: O.U. Kalu, African Pentecostalism.
An Introduction, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 273.
26
L. Lado, The Roman Catholic Church and African Religions, s. 15.
27
Zob. np. twórczość Ch. Achebe, M. Beti, K. Armagh, N. wa Thiongo i wielu innych.
28
O.U. Kalu, African Pentecostalism, s. 273. Niekiedy była ona tworzona też przez afrykańskich artystów pochodzenia muzułmańskiego. Zob. np. S. Grodź, Teologiczne i artystyczne obrazy Jezusa w Afryce, w: Oblicza Jezusa Chrystusa w kulturach i religiach świata, red. T. Szyszka,
A. Wąs, Verbinum, Warszawa 2007, s. 92–93.
25
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Tego typu krytyka jest jednak przejawem kulturowego eurocentryzmu.
Zwłaszcza w okresie kolonialnym, gdy dominowały koncepcje ewolucjonistyczne, właściwy kierunek rozwoju kultury upatrywano w europeizacji afrykańskich rzeczywistości, gdyż kultura Europy postrzegana była jako „cywilizacyjny szczyt”. Dziś poglądy takie są uważane za co najmniej kontrowersyjne,
jeśli nie są w ogóle odrzucane jako błędne. Jednak ich echo pozostało w mentalności wielu ludzi, zarówno Europejczyków, jak i Afrykanów, czego znakiem jest
zjawisko kopiowania zachodnich wzorców kulturowych.
2. Niszcząca rywalizacja

Działania chrześcijan w okresie kolonializmu miały niejednokrotnie destrukcyjny charakter, choć trzeba wyraźnie podkreślić, że nie wszystkie można
tak ocenić. W tym czasie jednak ukształtowało się generalnie negatywne podejście do afrykańskiej kultury jako niegodnej i nienadającej się do wyrażania
chrześcijańskich treści. Wielu chrześcijan 2. połowy XIX w. i 1. połowy XX w.
żywiło przekonanie, że afrykańska kultura jest pogańska i jako taka jest zbędna
w procesie chrystianizacji. Należało ją zatem skutecznie wyrugować. Misjonarze formowani w duchu europejskiej supremacji kulturowej i niewrażliwi na
historię chrześcijaństwa uważali, że zachodnie, europejskie kulturowe formy
wyrażania wiary w Jezusa Chrystusa są jedynymi właściwymi. Podejmowane
przez nich działania wynikały z przeświadczenia, że afrykańscy konwertyci muszą się najpierw wyzwolić z całego afrykańskiego dziedzictwa kulturowego, aby
zostać „prawdziwymi” chrześcijanami29. Dlatego jedną ze strategii misyjnego
działania było tworzenie chrześcijańskich wiosek, gdzie konwertyci żyli poza
wpływami rodzimej kultury30. Europejscy misjonarze chrześcijańscy wydawali się nie rozumieć problemu zrywania więzi rodzinnych i rozbijania struktury
społecznej rodzimych wspólnot. Tymczasem z punktu widzenia trzymających
się tradycyjnej kultury Afrykanów był to poważny problem. Starania misjonarzy
o wyłączenie chrześcijan spod jurysdykcji lokalnych władców i zwolnienie ich
ze sprawowania pewnych rytuałów i wykonywania określonych prac w określone dni jest świadectwem tego typu ignorancji. Europejscy, chrześcijańscy misjo29
 Kierowano się zasadą tabula rasa – zupełnego ignorowania afrykańskiej kultury. B. Di Mpasi Londe, Kultura afrykańska wobec Ewangelii, „Communio” 1990 nr 4, s. 65. Znaczące słowa
przytacza J.S. Pobee (I Am First an African and Second a Christian?, „Indian Missiological Review” 10(1988) nr 3, s. 268): „W przygotowaniu Bóg przede wszystkim cywilizuje ludy, a potem
je chrystianizuje […] ponieważ Boży Duch nie będzie działał skutecznie w prymitywnej, dzikiej,
barbarzyńskiej duszy, w ludziach, którzy nie są ludźmi, dlatego musi zadziałać Prawo, by cechy te
odrzucić. Dopiero wtedy ludzie ci zostają doprowadzeni do chrześcijaństwa”.
30
Zob. F. Zapłata, Misyjny charakter Kościoła w Afryce i na Madagaskarze, s. 47.
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narze promowali indywidualizm, niszcząc afrykańską wspólnotowość i podważając autorytet rodzimych zwierzchników31.
Potraktowanie afrykańskich wierzeń i rytuałów jako zabobonów oraz usilne
ich zwalczanie doprowadziło do swoistej religijnej „schizofrenii” wśród wielu afrykańskich chrześcijan. Dyskredytując na przykład rodzime sposoby rozwiązywania duchowo-somatycznych problemów, Europejczycy-chrześcijanie
nie dawali żadnej alternatywy możliwej do przyjęcia w lokalnej kulturze, natomiast żądali przyjęcia rozwiązań wypracowanych w kulturze obcej. Niektórzy
współcześni teologowie zwracają uwagę, że wchodząc we wrogą rywalizację
z afrykańskimi wierzeniami i rytuałami, europejscy chrześcijanie zaprzepaszczali szanse na budowanie chrześcijańskiego przesłania na bazie zastanych form
kulturowych, dzięki czemu można było zaszczepiać chrześcijaństwo jako rozwinięcie i kontynuację niektórych rodzimych przekonań. Tymczasem w czasach
kolonialnych ostro podkreślano konieczność zerwania z rodzimą tradycją32. Dlatego, zdaniem niektóry badaczy, „misja cywilizacyjna” europejskich misjonarzy chrześcijańskich miała wyraźne oblicze w postaci promowania europejskich
wzorców kulturowych, natomiast działania europejskich misjonarzy w rodzimej,
afrykańskiej przestrzeni religijnej były naznaczone wieloma niejasnościami33.
3. Twórcza symbioza

Pod tym pojęciem rozumie się sytuację, w której w wyniku spotkania
chrześcijaństwa z rodzimą kulturą niechrześcijańską rodzi się nowa rzeczywistość, najczęściej na bazie rodzimej kultury, ale mająca wyraźnie chrześcijański charakter, który odróżnia ją od rodzimej kultury. Przykładów takich
zjawisk dostarczają szczególnie AIC oraz ich współczesne formy określane jako ruchy (neo)pentekostalne. Zasygnalizowano jednak również, że tak
można by określić to, co stało się z chrześcijaństwem w kulturze egipskiej,
nubijskiej i etiopskiej, a także niektóre współczesne działania inkulturacyjne.
Nie wszystkie AIC dokonywały twórczej symbiozy treści Ewangelii z kulturowymi formami afrykańskimi. Część z nich zachowała strukturę i praktyki
31
 K. Bediako, Biblical Christologies in the Context of African Traditional Religions, w: Sharing Jesus in the Two Thirds World, red. V. Samuel, C. Sugden, Partnership in Mission – Asia, Bangalore 1983, s. 152–155.
32
 Pobee, I Am First an African…, s. 273–274; B. Sundkler, The Christian Ministry in Africa,
SCM Press, London 1960, s. 290–291.
33
A. Hastings, The Church in Africa 1450–1950, Oxford University Press, Oxford 1994,
s. 328. A. Kuper (Kultura, s. IX–X) wskazuje na dystansowanie się myślicieli południowoafrykańskich wobec – nierealnego ich zdaniem – zadania „misji cywilizacyjnej” przy podkreślaniu różnic
kulturowych i konieczności zachowania własnej dynamiki rozwoju każdej kultury.
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Kościołów europejskich, od których się odłączyły, odrzucając zwierzchnictwo
europejskich misjonarzy34. Większość podjęła się jednak intuicyjnego łączenia
rodzimej kultury z chrześcijańskim przesłaniem. W ten sposób rozwinęły się
formy modlitwy o dużej emocjonalnej ekspresji, a także posługa uzdrowienia,
która przyjmuje formy znane lokalnym chrześcijanom z rodzimej kultury, ale
opiera się na wierze w Jezusowe przesłanie i dzieło. Zachowując zatem niektóre
elementy rodzimej struktury społecznej, AIC nadają im jednak biblijne uzasadnienie (np. poligynia35). Tego typu kościoły i ruchy określa się jako syjońskie
albo profetyczne36. Ich celem – nie zawsze wyraźnie artykułowanym – było
zaradzenie „kulturowej schizofrenii”, czyli życiu w dwóch kulturowo różnych
światach, do czego zmuszonych było wielu afrykańskich chrześcijan z Kościołów głównych wyznań ze względu na negatywne podejście do afrykańskiej kultury ich zwierzchników37.
Przez długi czas jedynie w ramach AIC mogła rozwijać się taka twórcza
symbioza, którą reprezentuje m.in. twórczość Afuy Kumy, Ghanejki należącej do Church of Pentecost, której modlitwy uwielbienia Trójjedynego Boga
stały się znane dzięki ich przetłumaczeniu z języka twi na angielski i publikacji38. Określenia Boga czerpane z lokalnego kontekstu kulturowego mogą
być zaskakujące dla ludzi wychowanych w innych kulturach, niemniej jednak odzwierciedlają chrześcijańskie doświadczenie bliskiego życia człowieka
z Bogiem39.

34
B. Sundkler w zaproponowanej przez siebie typologii określił je jako kościoły etiopiańskie,
natomiast G.J. Kaczyński określa je jako ruchy separatystyczne. G.J. Kaczyński, Czarny chrystianizm. Ze studiów nad ruchami afrochrześcijańskimi, PWN, Warszawa 1994, s. 80.
35
 Poligynia jest uzasadniana przykładem życia starotestamentowych patriarchów. Nie jest
praktyką powszechną w afrykańskich społeczeństwach, ale na tyle zauważalną, że europejscy, chrześcijańscy misjonarze w większości ją potępiali, widząc w niej przejaw „seksualnego
rozpasania” i przeszkodę w zostaniu chrześcijaninem. Jednak wielu znających księgi Starego
Testamentu Afrykanów nie rozumiało, w czym leży problem – poligynii nie widzieli wyłącznie
w perspektywie relacji seksualnych, a patriarchowie byli podawani w katechezie i kaznodziejstwie jako wzór życia zgodnego z Bożym zamysłem. Afrykańskie Kościoły do dziś zajmują
się tym problemem – zob. np. S.W. Kunhiyop, African Christian Ethics, HippoBooks, Nairobi
2008, s. 223–242.
36
G.J. Kaczyński, Czarny chrystianizm, s. 80–99.
37
 Inną formą zaradzenia problemom płynącym z tego rozziewu jest rozwój afrykańskiej
chrześcijańskiej teologii w ramach Kościołów głównych nurtów.
38
A. Kuma, Jesus of the Deep Forest, tłum. J. Kirby, Asempa, Accra 1981.
39
 Kwame Bediako (Jesus in Africa. The Christian Gospel in African History and Experience,
Editions Clé–Regunm Africa, Akropong-Akwapem–Oxford 2000, s. 9) podkreśla, że poezja Kumy
ukazuje wyraźnie, iż Akańczycy uznają Jezusa za Pana, ponieważ On spotyka ich tam, gdzie Go
najbardziej potrzebują – w gąszczu codzienności, w którym zajmuje On centralne miejsce, usuwając
panujący tam wcześniej lęk.
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Zakończenie

Współcześnie ludzie ze świata Zachodu są bardziej skłonni zwracać uwagę na destrukcyjną rolę chrześcijaństwa w kulturach afrykańskich. Taka postawa nie jest pozbawiona podstaw, ponieważ chrześcijanie mają swój udział
w kulturowych zniszczeniach, które dotknęły Afrykę ze strony Europejczyków. Działalność misyjna w pewnym stopniu została wchłonięta przez ruch
kolonialny. Trzeba jednak pamiętać, że misyjny zapał europejskich chrześcijan łączył się z przekonaniem o wypełnianiu misji cywilizacyjnej, mającej
pomóc Afrykanom dokonać kulturowych przemian, wyzwolić się z więzów
rodzimych obyczajów i wejść do świata kultury „bardziej rozwiniętej”, czyli europejskiej. Taka wizja rzeczywistości dominowała zresztą w wieku XIX
i przez znaczną część wieku XX. Ten sposób myślenia – dziś napiętnowany
jako politycznie niepoprawny – wcale nie przeszedł do lamusa, a mentalność
kolonialna, choć jest współcześnie ukrywana, nie zanikła. Wielu ludzi jest
przekonanych o „prymitywizmie” nie-europejskich kultur. Warto też pamiętać, że dyskredytowanie afrykańskiej kultury nie jest domeną wyłącznie Europejczyków. Nierzadko wśród najgorętszych krytyków i oponentów różnych
działań inkulturacyjnych są sami Afrykanie.
Przyglądając się różnym formom oddziaływania między chrześcijaństwem (kulturą europejską przenikniętą chrześcijaństwem) a kulturami Afryki, można wskazać, że okres pokolonialny wiąże się z nowym, pozytywnym
podejściem do tych ostatnich. Nie bez znaczenia jest fakt, że początek okresu
pokolonialnego to zarazem lata, w których obradował Sobór Watykański II,
kładąc podwaliny pod nowe spojrzenie na kultury i religie. Warto też zauważyć, że Kościoły głównych wyznań (katolicki i protestanckie) zaczęły
wzajemnie czerpać inspirację z własnych przemyśleń i działań. W ostatnich
dziesięcioleciach XX w. zaczęło także zmieniać się podejście wielu chrześcijan z Kościołów głównych wyznań do AIC (przynajmniej do pewnych
wspólnot), które wcześniej często zbiorowo określano jako „sekty”. Myliłaby się jednak ta osoba, która chciałaby te znaki potraktować jako wyraz
ogólnej przemiany w relacji chrześcijan do afrykańskiej kultury. Najbardziej
aktywne w Afryce (choć niekoniecznie najliczniejsze) są różne grupy ewangelikalne i (neo)pentekostalne, których stosunek do afrykańskiej kultury jest
bardzo niejednoznaczny (niektórzy kaznodzieje oraz członkowie tych grup
czy ruchów zdecydowanie potępiają rodzimą kulturę i dążą do jej chrystianizacji, ale w celu zwalczania „pogańskich” praktyk stosują środki i metody
znane Afrykanom właśnie z kultury rodzimej). Nie zmienia to faktu, że rola
chrześcijaństwa w Afryce niewątpliwie była i jest znacząca zarówno w perspektywie zachodzących tam przemianach kulturowych i mentalnych, jak
i w perspektywie wyłącznie religijnej.
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Christianity and the African Culture
Summary
The title of the article, formulated by the Editors, requires a few clarifications of
terms. Both phenomena – Christianity and the African culture – are de facto plural and
have to be regarded and treated as such. The title also juxtaposes a term that describes
a religious reality with a cultural one (this also touches on the understanding of the
relation between religion and culture). This can only be done on the assumption that
“Christianity” means “a culture permeated by the Gospel message”.
The author argues that Christians have never presented a unified attitude towards
the African culture. As in the Christian antiquity, as in later times (including the present) Christians showed ambivalent attitudes towards the African culture. Some strongly opposed it, some allowed a restricted borrowing, some engaged actively with the
African culture. One cannot see these attitudes in terms of development or regress
because they have been synchronically present at all times. The attitudes towards
African culture also changed at times within the particular strands of Christianity.
What was rejected of hardly acceptable at one time becomes the order of the day at
other. However, these attitudes have not been synchronized in all Christian churches
and communities.
After stating the article’s argument and making the terminological reservations,
the author substantiate the argument presenting three types of interaction between
Christianity and African culture giving examples from different times and regions.
S ł o w a k l u c z o w e : chrześcijaństwo w Afryce, inkulturacja, afrykańskie
kościoły niezależne
K e y w o r d s : Christianity in Africa, inculturation, African Initiated Churches

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 5 – 2010

Ks. Przemysław Kantyka

Dialog ekumeniczny

I. Istotne elementy dialogu ekumenicznego

Dialog ekumeniczny, podobnie jak cały ekumenizm w ścisłym sensie, dotyczy Kościołów i Wspólnot kościelnych1, ma bowiem prowadzić do odnowienia widzialnej jedności chrześcijan2. Takie rozumienie dialogu ekumenicznego
znajdujemy w Dekrecie o ekumenizmie3 Soboru Watykańskiego II. Dialog ten
jest wpisany w działania i przedsięwzięcia podejmowane pod natchnieniem Ducha Świętego dla wspierania jedności chrześcijan i określane jako ruch ekumeniczny. Dialog ekumeniczny jest prowadzony przez ekspertów, podczas spotkań
o charakterze religijnym, w duchu wzajemnego szacunku i z zamiarem unikania wszelkiej polemiki4. Ma prowadzić do wzajemnego, przejrzystego przedstawienia doktryny każdego wyznania, bez pomijania spraw trudnych. Sobór
zaleca także korzystanie w dialogu z zasady hierarchii prawd wiary, wskazującej na różne usytuowanie poszczególnych prawd względem fundamentu wiary
1
 Ilekroć w tym opracowaniu mowa jest o Kościołach i Wspólnotach kościelnych (wyrażenie
zaczerpnięte z Dekretu o ekumenizmie), mamy na myśli Kościoły partykularne, pamiętając o ontycznej niepodzielności jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, jaki wyznajemy w credo nicejsko-konstantynopolitańskim.
2
Wielokrotnie terminy ekumenizm i dialog ekumeniczny rozciągane są na dialog i inny formy kontaktów chrześcijan z muzułmanami, Żydami, czy przedstawicielami innych religii. Jest to
jednak nadużycie metodologiczne, bowiem inny jest cel dialogu ekumenicznego (jedność chrześcijan w widzialnej jedności Kościoła) niż dialogu chrześcijaństwa z innymi religiami, czyli dialogu
międzyreligijnego (zachowanie pokoju, współdziałanie na rzecz społeczeństwa itp.), który przecież
nie może prowadzić do stworzenia jakiejś jedności w nowej „superreligii” czy mieszaninie synkretycznej. Niektórzy używają też pojęcia ‘ekumeniczny’ w znaczeniu ‘pojednawczy’, ‘koncyliacyjny’
czy ‘tolerancyjny’. Świadczy to o nieznajomości pojęcia, ale jeszcze nie jest najgorsze. Najgorzej
jest mylić ekumenizm z synkretyzmem religijnym czy wyznaniowym, czyli mieszanką wyznań lub
religii.
3
Dekret o ekumenizmie ‘Unitatis redintegratio’, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety,
deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 193–208 [dalej: DE].
4
DE 4.
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chrześcijańskiej, czyli dogmatu trynitarnego i chrystologicznego5. Uzgodnienia
doktrynalne, jakkolwiek bardzo ważne, stanowią cel pośredni dialogu. Finalnie
chrześcijanie dążą bowiem nie do jedności doktryny, ale do jedności wiary.
Istotne wskazania co do natury dialogu ekumenicznego znajdujemy w encyklice Jana Pawła II o działalności ekumenicznej Ut unum sint6. Wyznaczając
drogę dialogu, papież odwoływał się do Soboru w słowach: „w dialogu ekumenicznym teologowie katoliccy, którzy razem z braćmi odłączonymi poświęcają się studiom nad Bożymi tajemnicami, trzymając się ściśle nauki Kościoła,
powinni kierować się umiłowaniem prawdy oraz odznaczać się nastawieniem
pełnym miłości i pokory”7. Tak pojmowany i realizowany dialog pozwala nie
tylko porównać różne punkty widzenia, ale konstruktywnie przeanalizować rozbieżności, jakie stanowią przeszkodę do pełnej jedności chrześcijan8.
Obok modlitwy i nawrócenia dialog jest warunkiem realizacji osoby. W encyklice czytamy, że dialog „leży na jedynej drodze do samospełnienia się człowieka: zarówno poszczególnych osób, jak też każdej ludzkiej wspólnoty”9.
Jest bowiem dialog wpisany w samą strukturę bytu człowieka, którego Stwórca
stwarzając dla niego samego, ustanowił w relacji dialogu ze Sobą. Toteż każdy
dialog oprócz wymiaru poznawczego ma również wymiar egzystencjalny i „nie
jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób wymianą darów”10.
Dialog ma prowadzić przede wszystkim do wspólnego odnajdywania prawdy, nie zaś do jej ustalania, wypracowania czy osiągania w drodze kompromisu.
Prawdziwy dialog nie ma nic wspólnego z negocjowaniem wspólnego stanowiska, gdzie każda ze stron chce przeforsować swoje racje i pójść na jak najmniejsze ustępstwa. Nie można bowiem zredukować wymagań Ewangelii do
niezbędnego minimum, uznawanego przez wszystkie Kościoły. Przeciwnie,
chodzi raczej o próbę spojrzenia na tę samą prawdę wiary oczyma partnera dialogu. Dialog nie tworzy prawdy, lecz jej poszukuje, by ją odkryć i wspólnie na
nowo odczytać. Dlatego też – wedle Jana Pawła II – „prawdziwa działalność
ekumeniczna oznacza otwartość, zbliżenie, gotowość dialogu, wspólne szukanie
prawdy w jej pełnym znaczeniu ewangelicznym i chrześcijańskim, ale żadną
miarą nie oznacza i nie może oznaczać zacierania granic tej prawdy wyznawanej
i nauczanej przez Kościół”11.
DE 11. Wspomniany przez Sobór różny związek poszczególnych prawd z fundamentem
wiary chrześcijańskiej nie oznacza ani dowolności w przyjmowaniu prawd wiary ani różnicowania stopnia ich obowiązywalności. Zob. S. Pawłowski, Zasada hierarchii prawd wiary. Studium
ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984–2003), Lublin 2004.
6
Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, 25 V 1995 [dalej: UUS].
7
DE 11; UUS 36.
8
 UUS 35.
9
 UUS 28.
10
 UUS 28.
11
 RHm 6.
5
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Ponadto, dialog ekumeniczny ma charakter wspólnego poszukiwania prawdy szczególnie w tym, co dotyczy Kościoła. Łączy się on ściśle z modlitwą,
która – będąc warunkiem dialogu – staje się również jego owocem. Toteż sam
dialog spełnia również „funkcję rachunku sumienia”12 i w ten sposób sam zmienia się w „dialog nawrócenia” czy „dialog zbawienia”13. Tak rozumiany dialog otwiera braciom i siostrom żyjącym w różnych wspólnotach niebędących
ze sobą w pełnej komunii wewnętrzną przestrzeń, w której Chrystus, „Źródło
jedności Kościoła”, może „skutecznie działać mocą swego Ducha Parakleta”14.
Wewnętrzne pojednanie Kościoła, które dokonuje się dzięki dialogowi, jest
jednym z zasadniczych aspektów teologii dialogu ekumenicznego. Ten wewnętrzny dialog to „dialog nawrócenia”, który stanowi jednocześnie zasadę
i fundament dialogu ekumenicznego15. Zgodnie z zasadą Ecclesia semper reformanda w dialogu wewnętrznego nawrócenia Kościół na nowo odkrywa swe
posłannictwo i przemienia się w wymiarach, które tego potrzebują.
Dialog ekumeniczny nie jest celem samym w sobie. Nie jest nim również
wzajemne poznanie się wyznawców różnych konfesji, a nawet wspólna modlitwa. Wspólnym celem jest ustanowienie pełnej, widzialnej jedności rozdzielonych dotąd wspólnot. W drodze do jedności nie należy ograniczać się do dialogu
teologicznego i wspólnej modlitwy, lecz należy podejmować wszelkie możliwe
formy współpracy, ponieważ jedność działania „prowadzi do pełnej jedności
wiary”16 i „wyraża to zespolenie, które chrześcijan wzajem łączy”17.
Skoro w dialogu ekumenicznym chrześcijanie wspólnie poszukują prawdy,
a ta ma w swoim najgłębszym wymiarze charakter osobowy, gdyż jest nią sam
Chrystus, to poszukiwanie – poprzez dialog z innymi chrześcijanami – jedności
w Nim należy do samej istoty bycia chrześcijaninem. Dialog ekumeniczny jest
więc – według Jana Pawła II – „imperatywem chrześcijańskiego sumienia”, a więc
czymś, co w sposób nieodwołalny chrześcijanin musi podjąć i realizować18.
II. Wskazania do prowadzenia dialogu

Wydany w 1970 r. dokument Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan zatytułowany Refleksje i wskazania odnośnie do dialogu ekumenicznego19 rozwija so UUS 34.
 UUS 35.
14
 UUS 35.
15
 UUS 82
16
 UUS 40.
17
DE 12; UUS 40.
18
 UUS 8, 15.
19
Reflexions et suggestions concernant le dialogue oecumenique. Document de travail à la disposition des autorités ecclésiastique pour pour l’application concrète du ‘Décret sur
12
13
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borowe wskazania dotyczące dialogu w szereg wskazań praktycznych, tworząc
niejako „instrukcję dialogowania” dla katolickich przedstawicieli w komisjach
i innych gremiach dialogu ekumenicznego. W celu właściwego rozpoczęcia
i prowadzenia dialogów potrzeba, aby Kościoły i Wspólnoty kościelne tworzyły
właściwe struktury dialogu, takie jak komisje lokalne i regionalne, a na najwyższym szczeblu – Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan20 czy Światowa Rada
Kościołów.
Promotorami i przewodnikami dialogu ekumenicznego mają być biskupi
– taka bowiem posługa należy do tego urzędu. Biskupi mają zadbać, aby na
każdym miejscu dialog był właściwie prowadzony, zgodnie z jego naturą, celem i uwarunkowaniami, przy wykorzystaniu właściwych metod i form. Dialog
następuje wtedy, gdy „każdy uczestnik zarówno słucha i odpowiada, stara się
zrozumieć i uczynić siebie zrozumiałym, pyta i pozwala siebie pytać, oddaje
samego siebie i przyjmuje drugiego, ażeby […] dojść wspólnie do większej
wspólnoty życia, spojrzenia i realizacji”21. Poprzez dialog chrześcijanie mają
coraz głębiej uczestniczyć w misterium Chrystusa i Jego Kościoła, mają uczyć
się wspólnego świadczenia o posłannictwie Kościoła wobec świata, wspólnie
szukać odpowiedzi na pytania, jakie stawia świat, razem podejmować ważne
kwestie życia kościelnego, takie jak laikat, posługiwanie duchowne, liturgia, katechizacja, rodzina chrześcijańska22.
Podstawą dialogu chrześcijan jest chrzest oraz inne dobra duchowe, współdzielone przez chrześcijan („spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja,
miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego i inne widzialne elementy”23),
a także święte obrzędy, jakie sprawują Kościoły i Wspólnoty kościelne, a które
są „zdolne do otwarcia wstępu do społeczności zbawienia”24.
Wśród warunków dialogu wymienia się postawę życzliwości i gotowości,
partnerstwo („jak równy z równym”), dostrzeżenie istniejących różnic pomiędzy wspólnotami, wystrzeganie się indyferentyzmu doktrynalnego, uznającego wszystkie ujęcia tajemnicy Chrystusa za równoważne. Dalej, uznanie wzajemnego wszczepienia w Chrystusa przez chrzest, sprawiającego istnienie już
pewnego stopnia komunii. Konieczne jest też zapewnienie równości kompetenl’oecumnisme’. „Service d’Information” 1970, IV, s. 5–11. Przekład: Refleksje i wskazania odnośnie
do dialogu ekumenicznego. Dokument roboczy do dyspozycji władz kościelnych celem konkretnego
zastosowania ‘Dekretu o ekumenizmie’, tłum. W. Miziołek, „Biuletyn Ekumeniczny” 1971 nr 15,
s. 24–41 [przedruk: Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, red. S.C. Napiórkowski, Lublin 1982, s. 149–162 [dalej: RW].
20
W późniejszym czasie Sekretariat ten został przekształcony w Papieską Radę ds. Popierania
Jedności Chrześcijan.
21
 RW II, 1.
22
 RW II, 2a–d.
23
DE 3.
24
DE 3; RW III, 1–2.

Dialog ekumeniczny

191

cyjnej partnerów dialogu, aby byli oni równie wysoko wykształceni w zakresie
teologii25.
Pewną trudnością w dialogu jest używanie języka konfesyjnego. Te same
słowa mogą mieć odmienne znaczenia w różnych tradycjach teologicznych26.
Stąd konieczne jest wypracowanie nowego języka teologicznego, wolnego od
konotacji polemicznych. Uczestnicy dialogu mają więc starać się opisywać zagadnienia, co do których w przeszłości zaistniała kontrowersja, bez używania
sformułowań charakterystycznych dla danego wyznania, jeśli miały zabarwienie konfrontacyjne. Wysiłek tworzenia nowego języka teologii, adekwatnego
do wyrażenia prawdy, nic nieujmującego z istoty doktryny, nieukrywającego
różnic, a jednocześnie zdolnego wznieść dyskurs ponad podziały, to szczególnie
zadanie teologów wyznaczonych przez swe Kościoły, tworzących komisje dialogu teologicznego.
Dążenie do wypracowania uzgodnień teologicznych nie powinno jednak odbywać się kosztem uprawnionej różnorodności w jedności Kościoła, ponieważ
większe jest to, co łączy chrześcijan, niż to, co ich dzieli. Należy tu stosować
zasadę z konstytucji soborowej Gaudium et spes: „Niechaj w sprawach koniecznych panuje jedność, w wątpliwych – wolność, we wszystkim zaś miłość”27.
By dialog okazał się owocny, należy posłużyć się odpowiednią metodą dialogu. Metodyczne postępowanie oznacza wymianę myśli, porównanie idei, poszukiwanie wspólnych stanowisk i ukazanie aspektów dotychczas niezauważonych. Należy dostrzec prawdy wyznawane wspólnie, prawdy usunięte w cień
w danej wspólnocie wyznaniowej, wartościowe poglądy teologiczne partnera,
a szczególnie uszanować formy kultu. Uczestnicy dialogu powinni konstruktywnie przedstawić doktrynę swej wspólnoty, aby możliwe było dokonanie syntezy właściwie asymilującej wkład partnerów dialogu28.
Ponieważ dialog nie jest celem sam w sobie, ale ma prowadzić do jedności
chrześcijan, jego tematyka powinna odpowiadać zarówno potrzebom, jak i kompetencjom spotykających się gremiów. Pamiętać przy tym należy, że dialog jest
wysiłkiem ludzkim i ma swoje granice, których czasami nie da się w danym
momencie przekroczyć. Wtedy należy nierozwiązane kwestie powierzyć mocy
Ducha Świętego29.

 RW IV, 1–3.
 RW IV, 4c.
27
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym ‘Gaudium et spes’, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002,
s. 526–606, nr 92; RW IV, 5.
28
 RW V, 2a–d.
29
 RW VI, 1–6.
25
26
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III. Droga ekumenicznych uzgodnień

Kościół rzymskokatolicki zaangażował się w dialog ekumeniczny, realizując przełomową wizję Soboru Watykańskiego II zawartą w Dekrecie o ekumenizmie. Można – bez żadnej przesady – powiedzieć, że dialogi międzykościelne
z udziałem Kościoła rzymskokatolickiego, zarówno dwustronne, jak i wielostronne, wręcz „wybuchły” po Vaticanum II z siłą tym większą, im bardziej do
tego czasu wydawały się niemożliwe. Do Soboru bowiem odbywały się jedynie
nieliczne, nieoficjalne rozmowy, nieangażujące autorytetu Kościołów30. W dobie posoborowej Ecclesia Romana zaangażowała się w kilkanaście dialogów
doktrynalnych. Partnerami rzymskich katolików w dialogach dwustronnych stali
się: prawosławni, Ormianie, Syryjczycy, Asyryjczycy, Koptowie, Erytrejczycy,
Etiopczycy (starożytne Kościoły wschodnie), anglikanie, luteranie, reformowani, metodyści, baptyści, uczniowie Chrystusa, zielonoświątkowcy, ewangelikalni i Adwentyści Dnia Siódmego31.
Sam fakt rozpoczęcia i prowadzenia tych dialogów słusznie okrzyknięto
dużym sukcesem, choć właściwie należy mówić o wielkim tchnieniu Ducha
Świętego. Początkowy entuzjazm kazał wierzyć w szybkie doprowadzenie do
zbliżenia Kościołów, a nawet do usunięcia przyczyn podziałów chrześcijaństwa.
Ostatnie czterdzieści lat pokazało, że droga do jedności jest długa i trudna, a wypracowywane w komisjach do spraw dialogu dokumenty nie przekładają się
wprost na widzialną jedność Kościoła.
Okres po Soborze Watykańskim II to czas, w którym ogromne dzieło dialogu ekumenicznego osiągało stopniowo swoją dojrzałość. Euforia lat posoborowych, kiedy dialogi doktrynalne pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi rozwijały się zarówno w wymiarze
światowym, jak i lokalnym, ustąpiła miejsca przeświadczeniu o konieczności
kontynuowania żmudnej pracy szukania porozumienia, niezależnie od niewielkiej liczby spektakularnych wydarzeń. Okazało się bowiem, że prace komisji
teologicznych są trudniejsze i bardziej czasochłonne niż można było przypusz30
Dialogi takie należały do inicjatyw quasi-prywatnych. Najbardziej znany jest wieloletni dialog francuskiego lazarysty ks. Portala (rzymskokatolika) z angielskim lordem Halifaxem (anglikaninem), toczący się na przełomie XIX i XX stulecia pod patronatem abp. Malines (Mechelen) kard.
Mercier.
31
Zob. S.C. Napiórkowski, Panorama dialogów doktrynalnych z udziałem Kościoła rzymskokatolickiego, w: S.C. Napiórkowski, S.J. Koza, P. Jaskóła, Na drogach do jedności, Lublin 1983,
s. 22–79; K. Karski, Dialogi dwustronne Kościoła rzymskokatolickiego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 18(2002) nr 1(49), s. 9–50; Growth in Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, red. H. Meyer, L.Vischer, Ramsey [NY] – Geneva 1984;
Growth in Agreement II. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World
Level 1982–1998, red. J. Gros, H. Meyer, W.G. Rusch, Geneva–Grand Rapids [Mi] 2000; Growth
in Agreement III. International Dialogue Texts and Agreed Statements, 1998–2005, red. J. Gros,
T.F. Best, L.F. Fuchs, Geneva–Grand Rapids [Mi] 2007.
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czać, a opracowanie jednych kwestii czy nawet osiągnięcie w wielu aspektach
konsensusu przynosi nowe problemy, bez rozwiązania których nie można jeszcze mówić o pełnej zgodności w wierze.
Wypracowane dokumenty dialogów teologicznych, pomimo swej doniosłej
treści, zwykle nie są dobrze znane ani przez teologów, ani przez ogół wierzących.
Nie sposób jednak nie zauważyć ogromnego sukcesu, jakim było – po wielu
latach cierpliwej pracy teologicznej – podpisanie w 1999 r. katolicko-luterańskiej Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu32. Kontrowersja
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu legła przecież u początku reformacji. Podpisanie Wspólnej deklaracji usunęło jedną z najpoważniejszych teologicznych
przeszkód na drodze pojednania. W 2006 r. do porozumienia katolicko-luterańskiego przystąpili metodyści. Stało się to w przededniu Konferencji Generalnej
Światowej Rady Metodystycznej w Seulu.
Warto również odnotować zaawansowany stan dialogu ze Wspólnotą anglikańską. Daleko idący konsensus co do nauki o Eucharystii i posługiwaniu duchownym uzupełniony został niemałej wagi uzgodnieniami na temat autorytetu
w Kościele. Dość powiedzieć, iż otwarta została możliwość, pod pewnymi warunkami, uznania przez anglikanów prymatu biskupa Rzymu, jako wspólnego
daru dla wszystkich chrześcijan33.
W dialogu z prawosławiem po wypracowaniu kilku ważnych dokumentów
nastąpił wieloletni impas, przełamany dopiero w 2007 r. Pomimo wielkiej doktrynalnej bliskości naszych Kościołów, po okresie budzącego nadzieję rozwoju
dialogu i wypracowaniu kilku cennych dokumentów, dalsze rozmowy zostały na
pewien czas zablokowane, gdyż strona prawosławna nieustannie powracała do
problemu uniatyzmu i prozelityzmu34. Owocem wznowienia prac Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym jest uzgodnienie dotyczące eklezjologicznych i kanonicznych konsekwencji sakramentalnej natury Kościoła35. Dokument ten poruszył
jedną z kluczowych – także i w innych dialogach ekumenicznych – kwestię au32
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
15(1999) nr 2(44), s. 134–140.
33
Zob. P. Kantyka, Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym,
Lublin 2004.
34
Zob. W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980–1991, Warszawa 1993; tenże, Myśleć razem z innymi. Doświadczenia teologa w dialogu z prawosławiem, w:
Tożsamość i dialog. Materiały seminarium wykładowców dogmatyki poświęcone potrzebie recepcji
wyników międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych w wykładach z teologii dogmatycznej,
Opole–Kamień Śląski 6–7.11.1996, Opole 1997, s. 23–44.
35
 Roman Catholic-Orthodox International Dialogue Commission, Ecclesiological and Canonical Consequences of the Sacramental Nature of the Church. Ecclesial Communion, Conciliarity
and Authority, Ravenna, 13 października 2007 r.
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torytetu w Kościele, wszakże bez osiągnięcia konsensusu w sprawie prymatu
uniwersalnego sprawowanego przez Biskupa Rzymu.
Wyraźnym osiągnięciem dialogów ekumenicznych jest deklaracja chrystologiczna podpisana pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Asyryjskim Kościołem Wschodu. Potwierdza ona wspólną wiarę w bóstwo i człowieczeństwo
Jezusa złączone w jednej osobie bez wymieszania i zmiany, podziału i oddzielenia. Dawne kontrowersje oraz idące za nimi anatemy i podział kościelny dokument składa na karb wzajemnego nieporozumienia.
W Polsce wydarzeniem wielkiej wagi było podpisanie w roku jubileuszowym deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu, zatytułowanej Sakrament chrztu
znakiem jedności36. Nastąpiło to po długim i cierpliwym dialogu multilateralnym. Deklarację, oprócz Kościoła rzymskokatolickiego, podpisały: Kościół
Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół
Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki
Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Nie podpisali
deklaracji jedynie baptyści, kładący nacisk na udzielanie chrztu wyłącznie dorosłym w odpowiedzi na osobiste wyznanie wiary.
Nie wystarczy jednak satysfakcja z dotychczas wypracowanych osiągnięć
i porozumień doktrynalnych. One „nie mogą wystarczyć sumieniu chrześcijan”,
bowiem celem naszych dążeń jest nie tyle wzajemne zbliżenie, lecz – jak przypominał Jan Paweł II – „ponowne ustanowienie widzialnej jedności wszystkich
ochrzczonych”37. Aby chrześcijanie mogli spotkać się w jednym wieczerniku,
trzeba kontynuować i pogłębiać dialog w zasadniczych kwestiach, takich jak
relacje pomiędzy Pismem Świętym i Tradycją, Eucharystia, posługiwanie duchowne i święcenia, Magisterium Kościoła oraz mariologia i urząd Następcy
Piotra38.
IV. Dialog ekumeniczny a życie kościołów

Niewątpliwie, za podstawowe osiągnięcie ruchu ekumenicznego można
uznać samo wzajemne zaakceptowanie siebie przez różne Kościoły, które widzą
w sobie nie tylko partnerów dialogu, ale także wiernych przez chrzest wszczepionych w Chrystusa i Jego Kościół. Słynna już maksyma Karla Bartha: „My,
chrześcijanie, wierzymy wprawdzie wciąż inaczej, ale nie w Innego” prowadzi
nas w konsekwencji do uświadomienia stanu – wedle słów Jana Pawła II – faktycznie posiadanej, acz jeszcze nie doskonałej k o m u n i i pomiędzy Kościoła36
Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia, „Biuletyn Ekumeniczny” 28(2000) nr 1–2(113–114), s. 47–49.
37
 UUS 77.
38
 UUS 79.
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mi. Ewolucja wzajemnego nastawienia Kościołów do siebie jest także owocem
konsekwentnego dialogu ekumenicznego, prowadzonego pomimo trudności, jakie nieustannie się pojawiają.
Aby dialogi międzykościelne mogły przynieść rzeczywiste korzyści ekumeniczne, muszą one mieć realne przełożenie na życie społeczności wierzących.
Jeśli nie będzie recepcji, wszelkie ustalenia pozostają jedynie martwą literą. Dlatego podejmowanie studiów i pracy służących odpowiedniemu spożytkowaniu
owoców dialogów międzykonfesyjnych jest równie ważne, jak same dialogi.
Recepcja ustaleń dialogu w społecznościach wiernych umożliwia wprowadzenie w życie uzgodnień wypracowanych przez teologów i zatwierdzonych przez
władze kościelne po obydwu stronach. Tymczasem najtrudniejsze jest nie samo
zainicjowanie i prowadzenie dialogu ani nawet podpisanie uzgodnień doktrynalnych, lecz – jak się okazuje – przekazanie do świadomości szerokich rzesz
wiernych tego, co udało się osiągnąć przez dialog. Problemy z recepcją wyników dialogów międzykościelnych mają zarówno autorytety kościelne, jak i lud
Boży39. Niejednokrotnie przedstawiane do oceny władzom kościelnym wypracowane dokumenty zyskiwały jedynie częściową akceptację. Zagadnienia niedostatecznie jeszcze wypracowane odsyłano ponownie do prowadzącej dialog
komisji mieszanej, aby uzyskać lepsze naświetlenie danego zagadnienia.
Z pewnością dla nadania dialogowi ekumenicznemu nowego rozmachu i nowej energii potrzebne jest wypracowanie i – w miarę możliwości – zaakceptowanie przez wszystkie strony swoistego ethosu ekumenicznego. Kardynał Walter
Kasper, były prefekt Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, zaproponował
następujący ethos właściwy dla ekumenizmu życia: „zaniechanie jakiejkolwiek
formy prozelityzmu otwartego lub utajonego, świadomość, że każda decyzja
podjęta w naszym Kościele dotyczy równocześnie naszego partnera, leczenie
ran naszej historii przez oczyszczenie pamięci, recepcja rezultatów dialogów
dotychczas osiągniętych, a często za mało znanych”40.
V. Czego nauczył nas dialog ekumeniczny?

Celem dążeń ekumenicznych jest osiągnięcie pełnej jedności w wierze (której nie należy mylić z jednolitością) przy wielkim bogactwie darów, występujących w naszych Kościołach. Zadajemy sobie jednak pytanie: jaki to będzie
Kościół po zjednoczeniu i kiedy owo zjednoczenie nastąpi? Jedność jest ostatecznie darem Ducha Świętego. Na pewno dokona się w czasach ostatecznych, gdy
„nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz” (J 10,16). Czy dialogi ekumeniczne
Zob. Recepcja – nowe zadani ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, L. Górka, Lublin 1985.
W. Kasper, Zaangażowanie ekumeniczne Kościoła katolickiego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 19(2003) nr 1(52), s. 31.
39
40

196

Ks. Przemysław Kantyka

dały za mało? Z pewnością – jeśli stan obecny mierzyć skalą oczekiwań i pragnień. Dały natomiast bardzo wiele, jeżeli weźmiemy pod uwagę relację różnych
wyznań w punkcie wyjścia.
Jakie są więc konkretne owoce dialogu ekumenicznego? Co przyniósł on
oprócz tomów zapisanego papieru, nad którymi pochylają się jedynie specjaliści? Co oprócz doświadczenia mozolnego trudu bez wyraźnych efektów? Przede wszystkim zauważyć należy, że dialog długo i cierpliwie prowadzony dał
chrześcijanom możliwość wzajemnego spojrzenia na siebie jako na braci i siostry, w przyjaźni. Dał poczucie odpowiedzialności: problemów doktrynalnych
nie można pominąć ot tak, po prostu unieważnić. Byłby to „tani” ekumenizm,
a nie prawdziwa jedność w wierze. Dialogi uświadomiły nam, jak trudna droga
pozostaje jeszcze do przejścia; jednocześnie widzimy pierwsze owoce pojednania, co zachęca do bardziej wytrwałej pracy. Pozwoliły także na – powolne
co prawda, ale jednak faktyczne – odkrywanie bogactwa zawartego w naszych
teologicznych, liturgicznych i kanonicznych tradycjach. Można bez przesady
powiedzieć, że dotychczas prowadzone dialogi pozwoliły wszystkim chrześcijanom wzrastać ku jedności i przyczyniły się do trwałej przemiany współczesnego
Kościoła. Uświadomiły wreszcie, że nie sami i nie wyłącznie własnymi siłami
sięgniemy po widzialną jedność Kościoła, gdyż ona jest darem Boga.
Ecumenical dialogue
Summary
The article describes the Roman Catholic understanding of the ecumenical dialogue as stated in the Decree on ecumenism of the Second Vatican Council and in
further documents of the RC Church. This ecumenical dialogue may be conducted
only among Christian Churches and Church Communities as it aims the restoration of
full visible unity of Christians.
The dialogue should primarily lead to the common rediscovery of the truth, and never
to any kind of establishing the truth, of elaborating it or reaching the compromise. The true
dialogue has nothing to do with negotiating the common position, where each party wants
to force oneself upon another and to make the less concessions possible. This is because
we cannot reduce the requirements of the Gospel to any kind of necessary minimum,
a common basis recognized by all the Churches and ecclesial Communities.
Such a dialogue contains its inner dynamics, its existential dimension. The truth
is personal, as Christ himself is the Truth, so the search for unity belongs to the proper
essence of being a Christian. So the ecumenical dialogue is “an imperative of Christian conscience” (John Paul II), so it is something that inevitably ought to be taken and
accomplished by Christians.
The ecumenical dialogue however is not the goal for itself. Neither it is only mutual recognition of Christian Communities or even common prayer. The common aim
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is the restoration of full visible unity of divided Churches. On the way of ecumenism
we cannot limit to the prayer or the ecumenical dialogue. On the contrary – we should
develop all the possible ways of collaboration, because unity of action leads to the full
unity of faith. Neither the unity nor uniformity of doctrine or churchly traditions, but
only the unity in one faith is the far-reaching goal of the ecumenical dialogue.
The documents of the RC Church give also clear hints how to lead the ecumenical dialogues: the dialoguing parties must be expert in theology, seeking the truth,
not a victory, moving from easier topics to the more difficult ones, trying to use the
language free of polemical connotations.
Before the Second Vatican Council the Catholic Church didn’t lead any official
ecumenical dialogue, what didn’t mean the lack of any ecumenical encounters. The
first ones, however, were unofficial and did not engage the official Church authority.
Widespread engagement in the ecumenical dialogues in the time of popes Paul VI and
John Paul II can be justly perceived as a direct fruit of the Second Vatican Council and
its Decree on Ecumenism.
During the decades the commissions of dialogue have already elaborated thousands of pages of common statements and agreed declarations. The Churches must
be however aware, that without strong effort of reception of these documents in their
midst, the fruits of the dialogues will have no influence on the reconciliation of Christians in one faith.
Even if there may be some kind of deception because of slowness of ecumenical
process, we can be certain that meetings in the dialogue enabled Christians of various
Churches an Church Communities to grow towards full, visible unity wanted by our
Lord for His disciples.
S ł o w a k l u c z o w e : dialog, ekumenizm, Kościoły, jedność, prawda, wiara,
uzgodnienia ekumeniczne
K e y w o r d s : dialogue, ecumenism, Churches, unity, truth, faith, ecumenical
agreements
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Dialog chrześcijaństwa z religiami
pozachrześcijańskimi

Szersze otwarcie chrześcijaństwa na dialog z innymi religiami nastąpiło
w ostatnich dziesięcioleciach. W Kościele katolickim wydarzeniem przełomowym pod tym względem był Sobór Watykański II. Ogłoszone na soborze dokumenty odczytano powszechnie jako otwarcie się Kościoła na świat, a w pozytywnych wypowiedziach na temat innych religii dostrzeżono zachętę do
prowadzenia z nimi dialogu. Szczególną rolę przypisać trzeba Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate. Głosi ona Chrystusa, „w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg wszystko
pojednał ze sobą”, ale jednocześnie zachęca, by poprzez wzajemne rozmowy
i współpracę z wyznawcami innych religii poznawać, zachowywać i rozwijać
„te dobra duchowe i moralne, jak również te wartości społeczno-kulturalne,
które się w nich znajdują” (DRN 2). Od Soboru Watykańskiego II ogłoszono
wiele dokumentów kościelnych różnej rangi, które wprost poświęcone są dialogowi z religiami pozachrześcijańskimi lub odnoszą się do tej sprawy; bardzo
już obszerna jest też bibliografia dotycząca dialogu międzyreligijnego. Niniejsze
przedłożenie uwzględnia trzy kwestie, które we współczesnej literaturze teologicznej zajmują znaczące miejsce. Dla teologii, z oczywistych względów, niezbędne jest wskazanie teologicznych podstaw dialogu; coraz częściej podnoszona jest kwestia szczególnej pozycji judaizmu w tym dialogu; stale też powraca
zagadnienie duchowego kontekstu dialogu. Te właśnie zagadnienia zostaną poniżej krótko zarysowane.

I. Teologiczne podstawy dialogu

Prowadzenie dialogu z innymi religiami wymaga od teologii zbudowania solidnego fundamentu, który uzasadniłby możliwość prowadzenia dialogu
i wskazywałby jego potrzebę, kierunek i cel. Tylko rzetelna refleksja teologiczna
pozwoli uniknąć fundamentalistycznych zacieśnień z jednej strony, a z drugiej
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– postaw relatywistycznych, które grożą utratą własnej tożsamości w poszukiwaniu porozumienia za wszelką cenę.
Problemem podstawowym w badaniach nad teologicznymi podstawami dialogu jest kwestia genezy religii pozachrześcijańskich. W tradycyjnych ujęciach
teologicznych dominował pogląd, że u początków tych religii stoi nie Bóg, ale
człowiek. Miały one być efektem ludzkich inicjatyw w poszukiwaniu kontaktu
z rzeczywistością pozaziemską; byłyby więc – zgodnie z taką koncepcją – wytworem człowieka. W ostatnim czasie coraz częściej dochodziła do głosu opinia
o boskiej genezie nie tylko religii chrześcijańskiej, ale też innych religii. U jej
podstaw leży nowe rozumienie Bożego objawienia, zgodnie z którym Bóg od
początku świata poprzez swe dzieła i słowa oddziaływał zbawczo na człowieka.
Różnorakie sposoby objawieniowo-zbawczej obecności Boga w świecie dały
początek nie tylko religii chrześcijańskiej, ale wszystkim innym religiom1. Pogląd o boskim pochodzeniu wszystkich religii ma istotne znaczenie już w punkcie wyjścia wszelkiego dialogu. Można powiedzieć, że jest to wręcz założenie
elementarne.
Teologiczne uzasadnienie dialogu z religiami pozachrześcijańskimi można
ująć w strukturę trynitarną2. Udaje się wtedy wyraźniej pokazać, że podstawą
dialogu jest wiara w Boga jako Stwórcę wszechrzeczy i Ojca wszystkich ludzi,
wiara w Syna, przez którego wszyscy zostali zbawieni, i Ducha, w którym cała
ludzkość doprowadzona zostanie do jedności.
Teologiczne podstawy dialogu odkryć można już w samym dziele stworzenia. Cała rzeczywistość i wszyscy ludzie znajdują swój początek w jednym i tym
samym Stworzycielu. Istnieje więc genetyczno-ontologiczna podstawa jedności
całego rodzaju ludzkiego. Ze względu na swoje pochodzenie oraz strukturę bytową ludzie tworzą wspólnotę – połączeni są nierozerwalnymi więzami. Przekonanie o pochodzeniu całej rzeczywistości z jednego źródła pozwala poszukiwać
w świecie oznak tego wspólnego dla wszystkich początku. Ludzie, którzy uznają
siebie za pochodzących od tego samego Boga, mogą dostrzegać w tym fakcie
impuls do prowadzenia dialogu. Z chrześcijańskiego punktu widzenia łatwo
określić najbardziej zasadniczą – bo bytową – podstawę dialogu.
Równie wyraźnie jawi się w świetle powyższych założeń teologiczne uzasadnienie potrzeby dialogu. Bóg Stwórca objawia się jednocześnie jako Ojciec
wszystkich ludzi. Jest to Ojciec kochający, który pragnie dla wszystkich dobra i rzeczywiście im go udziela, nawet jeśli ludzie na to nie zasługują (por.
Mt 5,45). Więź ojcostwa łącząca Boga z ludźmi uświadamia im, że są dziećmi
M. Rusecki, Traktat o religii, Warszawa 2007, s. 243–267.
 Por. tamże, s. 512–539. Nad trynitarnymi podstawami dialogu międzyreligijnego zastanawia
się też G. Greshake. Por. T. Dola, Trynitarna koncepcja Boga jako podstawa dialogu międzyreligijnego, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin, red. Z. Kupisiński,
S. Grodź, Lublin 2010, s. 119–130.
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jednego Boga, który podejmuje rozliczne działania, by zgromadzić ich w jedną
rodzinę połączoną miłością, która zakorzeniona jest w miłości boskiej. Skoro
Bóg jako Ojciec pragnie jedności wszystkich ludzi, to chrześcijanin znajduje
w tym Bożym pragnieniu motywację do podjęcia wysiłku budowania ludzkiej
wspólnoty.
Na wierze w ojcostwo Boga opiera się chrześcijańska idea Bożej Opatrzności. To przekonanie, że losy świata i człowieka nie toczą się przypadkowo ani
też nie rządzi nimi żadne fatum i nie zostały niczym zdeterminowane. Toczą
się natomiast zgodnie z odwiecznym zamysłem Boga, który chce doprowadzić
całą ludzkość do jedności z sobą, jednak nie bez udziału człowieka i respektując
jego wolność (por. KK 2). Prowadzenie dialogu jest aktywnym włączeniem się
człowieka w boskie plany budowania ludzkiej wspólnoty zjednoczonej w Bogu
Stwórcy i Ojcu wszystkich. Idea Boga Stwórcy i Ojca kochającego wszystkich
ludzi objawiona została w pełni w chrześcijaństwie. Jest jednak ona – przynajmniej w jakimś stopniu – rozpoznawalna też poza nim. Bóg stale objawia się
w całym stworzeniu i jego dziejach. To w nich każdy człowiek może odkryć
tego Boga, który ukazał się w świecie i włączył w ludzkie dzieje w historii narodu wybranego, a zwłaszcza w Jezusie Chrystusie. Kontemplacja dzieła stworzenia oraz troski Stwórcy o jego losy stanowi dla wszystkich ludzi wspólną
płaszczyznę odkrywania Boga, który jest Stworzycielem wszystkiego i Ojcem.
Odkrywanie Boga jako Stworzyciela, Ojca i Objawiciela siebie i swych zamierzeń wobec człowieka stanowi powszechnie dostępne teologiczne uzasadnienie
dialogu chrześcijaństwa z religiami pozachrześcijańskimi.
Uzasadnienie chrystologiczne sprowadza się do analizy udziału Syna Bożego w stworzeniu i zbawieniu człowieka. Teologiczna refleksja nad tymi wydarzeniami prowadzona w kontekście dialogu chrześcijaństwa z religiami pozachrześcijańskimi wskazuje na związek Syna Bożego z każdym człowiekiem, jaki
zaistniał dzięki Jego stwórczym i zbawczym działaniom. Nowotestamentowe
teksty opisujące aktywność Syna Bożego w dziele stworzenia ujmują ją w kategoriach pośrednictwa i celu. Przez Syna wszystko zaistniało i w Nim wszystko
znajduje spełnienie. Syn od początku uczestniczył w stwarzaniu. Jan pisze o Nim
jako o odwiecznym Słowie Ojca, które było na początku i które było obecne we
wszystkim, co czynił Ojciec: „Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się
nie stało [z tego], co się stało” (J 1,3; por. 1,10). Paweł nazywa Chrystusa „Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone”
(Kol 1,15 n.). Syn Boży widziany jest nie tylko jako uczestniczący w stworzeniu, ale także jako cel stwórczych działań Boga. Wszystko nie tylko „przez Niego”, ale i „dla Niego” zostało stworzone (Kol 1,16).
Syn Boży jest też podstawą bytowania wszechrzeczy, „wszystko w Nim ma
istnienie” (Kol 1,17). Poprzez udział w stworzeniu boski Logos – jako źródło
życia – jest obecny we wszystkich ludziach i całym świecie. Więź Syna Bożego z całą rzeczywistością stworzoną, a zwłaszcza z człowiekiem, pogłębia
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się dzięki wcieleniu. Przyjmując ludzką naturę, Syn Boży wynosi ją na nowy,
doskonalszy poziom egzystencji. Ludzkość – postrzegana jako jedność bytowa, jeden organizm – w nowy sposób przeniknięta zostaje boskim stwórczym
i zbawczym istnieniem Logosu. Syn Boży wchodzi w ludzki świat, dając w ten
sposób każdemu udział w boskim życiu. Cała ludzkość w wydarzeniu wcielenia
włączona zostaje w odnowioną i udoskonaloną relację z Bogiem3. Rozpoczęte
w wydarzeniu wcielenia, a dopełnione życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem
dzieło odkupieńcze Syna Bożego ogarnia swym tajemniczym zasięgiem wszystkich ludzi. Jezus Chrystus – wcielony Syn Boży „wydał samego siebie na okup
za wszystkich” i w ten sposób wypełnił wolę Ojca, który „pragnie, by wszyscy
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4–6)4. W Jezusie Chrystusie Bóg wskazuje każdemu człowiekowi, nie tylko chrześcijaninowi, drogę godnego i sensownego życia. Krocząc tą drogą, człowiek wypełnia
zamysł Boga Stwórcy, udoskonala bowiem w sobie obraz Boga, który nosi od
stworzenia, choć zamazany przez grzech; staje się – na wzór Chrystusa – „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15).
Jak Ojciec i Syn, tak też Duch Boży towarzyszy ludzkim dziejom od początku. On unosił się przy stworzeniu nad wodami (Rdz 1,2), On też jest Duchem, którego tchnienie dało życie pierwszemu człowiekowi i który każdego
ożywia (por. 1 Kor 15,45). Duch Boży daje życie. Jego działanie dotyka więc
samego fundamentu ludzkiej egzystencji. Można też na działanie Bożego Ducha spojrzeć w perspektywie historycznej. Duch Boży obecny jest stale w ludzkich dziejach: w czasach Pierwszego Przymierza przemawiał przez proroków,
a w „ostatecznych czasach” „namaścił” Jezusa i mówił przez Niego (Łk 4,16;
Hbr 1,1 n.). Dzięki natchnieniom Ducha zbawcze działanie Boga – spełnione
ostatecznie w Chrystusie i urzeczywistniane w Kościele – przekracza widzialne
w przestrzeni i czasie granice Kościoła. Duch w tajemniczy sposób dociera do
każdego człowieka, dając mu dostęp do wartości ewangelicznych. Wartości te
urzeczywistniają się zwłaszcza w religiach, przez co realizuje się w nich królestwo Boże, a ich wyznawcy mają otwartą drogę do zbawienia.
Wśród pochodzących od Ducha wartości religii chrześcijanie szczególnie
akcentują prawdę – jako podstawę dialogu. Prawda jest koniecznym warunkiem
porozumienia. Jeśli – jak wierzymy – ostateczne źródło ma w Bożym Duchu, to
jej poszukiwanie pomaga wyznawcom różnych religii w odkrywaniu wspólnego
boskiego Początku. Od Bożego Ducha pochodzą też liczne tradycje religijne.
Pojawiają się one w religiach jako konsekwencja otwarcia się człowieka na boską inspirację. Wyznawcy różnych religii szczególnie wrażliwi na oddziaływanie Ducha stają się Jego narzędziami w prowadzeniu swych współwyznawców
 Por. T. Dola, Teologia misteriów życia Jezusa, Opole 2002, s. 58–61.
 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja ‚Dominus Iesus’ o jedyności i powszechności
zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (6 VIII 2000), nr 13.
3
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ku odkrywaniu Bożej prawdy i dochodzeniu do bliskich nieraz relacji z Bogiem.
Duch inspiruje też człowieka do modlitwy. Jego wsparcie pomaga człowiekowi
w autentycznej modlitwie. Doświadczenie wspólnoty modlitewnej także daje
podstawę do prowadzenia dialogu chrześcijaństwa z religiami pozachrześcijańskimi5.
Wskazane wyżej w krótkim zarysie teologiczne podstawy dialogu pokazują, jak silne są racje przemawiające za dialogiem. Chrześcijaństwo odkrywa je
w samym swoim centrum, to znaczy w wierze w trójjedynego Boga. Z tajemnicy trynitarnej wypływa uzasadnienie otwarcia się na inne religie i dostrzegania
w nich bogactwa, które także chrześcijaństwu może pomóc w jeszcze pewniejszym dochodzeniu do pełnej i doskonałej jedności z Bogiem i budowaniu na niej
wspólnoty ludzkiej.

II. Szczególne miejsce judaizmu w dialogu chrześcijaństwa
z innymi religiami

Związki chrześcijaństwa z judaizmem są bardzo głębokie i wyrażają się na
liczne sposoby. Jednocześnie doświadczenia historyczne i problemy teologiczne
zadecydowały o bodaj głębszych jeszcze różnicach, które sprawiają, że dialog
z judaizmem jest trudny. Istniejące od wieków, ale także stale pojawiające się
nowe przeszkody w relacjach chrześcijańsko-żydowskich nie powinny zniechęcać do prowadzenia dialogu; wręcz przeciwnie – powinny raczej skłaniać do
podejmowania jeszcze bardziej intensywnych wysiłków przełamujących i łagodzących wzajemne uprzedzenia. Chrześcijan i Żydów łączą bowiem szczególne więzi. Ich wyrazem może być używany w odniesieniu do Żydów już przez
Jana XXIII, a powtórzony przez Jana Pawła II zwrot „nasi starsi bracia w wierze”6.
Benedykt XVI, nie podważając walorów tych słów, uznał, że związki chrześcijańsko-żydowskie oddaje też określenie „ojcowie w wierze”, który „być może
[…] jeszcze wyraźniej ukazuje naszą wzajemną relację”7.
Badaniom nad dialogiem chrześcijaństwa z religiami pozachrześcijańskimi towarzyszy przekonanie o wyjątkowym stosunku chrześcijaństwa do judaizmu i w konsekwencji o potrzebie wysunięcia na plan pierwszy w stosunkach
międzyreligijnych właśnie rozmów chrześcijan z Żydami. Właściwe ułożenie
relacji między tymi religiami może być traktowane jako „«model» ekumeni5
 Por. J. Urban, Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła, Opole 1999,
s. 80–83.
6
Jan Paweł II, Przemówienie w Synagodze Większej (Rzym, 13 IV 1986), nr 4.
7
Benedykt XVI, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu [rozm. P. Seewald], tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011, s. 94.
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zmu wewnątrzchrześcijańskiego”8, a nawet „prototyp każdego pojednania
ekumenicznego”9. By uzasadnić taki pogląd, niezbędne jest określenie miejsca
Izraela i Kościoła w zbawczych planach Boga. Ciągle aktualne pozostają tutaj
pytania: Czy powstanie nowego Ludu Bożego oznacza odrzucenie i zastąpienie
Izraela, Ludu Bożego Starego Przymierza? Czy Bóg, wierny swym obietnicom,
mógł wyrzec się ludu przez siebie wybranego? Jaka jest rola Kościoła wobec
ludu wybranego, czy jest to jeszcze lud wybrany, czy też Bóg już się go wyrzekł?
Odpowiedzi na te pytania pozwalają określić relację Kościoła do Izraela, ale też
rzucają światło na zbawcze znaczenie Kościoła dla religii pozachrześcijańskich.
W wyjaśnieniu stosunku chrześcijaństwa do Izraela istotna jest idea Przymierza. Zawarcie Przymierza z narodem wybranym było potwierdzeniem niezwykłej
więzi Boga z Izraelem; naród wybrany stał się szczególną własnością Boga pośród wszystkich narodów, „królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19,5 n.).
Wybór Izraela i Przymierze to jednocześnie ważne wydarzenia w realizacji Bożego zamysłu, by poprzez królewski, święty i kapłański lud doprowadzić do
zjednoczenia wszystkich ludzi rozproszonych i poróżnionych wskutek grzechu.
To do Izraela – na „górę świątyni Pańskiej […] popłyną narody. Mnogie ludy
pójdą i powiedzą «Chodźcie […] do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy
dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami »” (Mi 4,2).
Niewierność narodu wybranego, niezachowywanie Przymierza sprawiło, że
Bóg zapowiedział zawarcie nowego przymierza (Jr 31,31–34). W przekonaniu
chrześcijan dokonało się to w Jezusie Chrystusie. Nowe Przymierze dało początek nowemu Ludowi Bożemu, nowemu Izraelowi. Miejsce Izraela zajął Kościół.
Pogląd taki, reprezentowany przez dość szerokie kręgi chrześcijańskie, budzi
liczne wątpliwości. Rodzi się bowiem pytanie, z kim Bóg zawarł Nowe Przymierze. Już przywołane wyżej słowa proroka Jeremiasza o nowym przymierzu
świadczą, że jest to przymierze zawarte „z domem Izraela i z domem Judy”
(Jr 31,31). A z odczytanego w tej perspektywie Listu do Hebrajczyków wynika,
że w Nowym Przymierzu nie chodzi o zanegowanie Starego Przymierza i odrzucenie Izraela, ale o kolejną – podjętą przez Boga – próbę odnowienia swojego
narodu, pokazania mu drogi nawrócenia. Wydaje się to jeszcze bardziej prawdopodobne, kiedy ma się na uwadze starożytne słowa modlitwy konsekracyjnej,
zakorzenione w tradycji biblijnej: o krwi wylanej „za was” i „za wielu” (por.
1 Kor 11,24; Mk 14,24). Słowa „za was” skierowane są do Dwunastu, którzy
przecież pod względem religijnym i narodowym reprezentują Izrael. Zawierając Przymierze z nimi, Bóg zawiera je z Izraelem i odnawia Stare Przymierze.
Nowe Przymierze nie ogranicza się jednak do Izraela. Jest otwarte na „wielu”.
Ta otwartość konkretyzuje się, kiedy do żydowskich wyznawców Chrystusa dołączają poganie. Wspólnota uczniów Chrystusa przestała się ograniczać do osób
8
9

 Ł. Kamykowski, „Cały Izrael”. Ku katolickiej wizji Izraela i Żydów, Kraków 1996, s. 114.
 F. Lovsky, Verso l’unità delle Chiese, Magnano 1993, s. 30.
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pochodzenia żydowskiego (Ecclesia ex circumcisione); chrześcijaństwo zaczęło
zyskiwać liczne rzesze wiernych spoza Izraela (Ecclesia ex gentibus). W swym
zalążku wspólnota ta pozostaje jednak żydowska. Daje to dziś teologom możliwość nawiązania do długiej prorockiej tradycji, mówiącej o Reszcie Izraela
jako małej części narodu wybranego, której zadaniem jest sprowadzenie błogosławieństwa Boga na cały naród. Ideę Reszty Izraela, która ma zbawić cały
naród, Paweł przenosi na Kościół (Rz 11,2–5). Także on wobec świata stanowi
„Resztę”, przez którą Bóg działa zbawczo wśród wszystkich narodów10.
Znaczenie „Reszty Izraela” dla powstania i istnienia Kościoła, a jednocześnie jej zbawcza rola wobec całego narodu żydowskiego jest ważnym impulsem
dla refleksji nad zbawczą relacją chrześcijaństwa do świata, czyli także do innych religii.

III. Duchowy kontekst dialogu

Do prowadzenia dialogu z religiami pozachrześcijańskimi niezbędne jest
wypracowanie i przyjęcie postawy, która umożliwiałaby dialog i dawała szansę
jego powodzenia. Chodzi o podjęcie wysiłku kształtowania takiego myślenia,
postaw moralnych i życia religijnego, które otwierałyby chrześcijanina na ludzi
inaczej postrzegających prawdy religijne. Motywowana potrzebą dialogu praca
nad własnym życiem duchowym dotyczy nie tylko chrześcijan zaangażowanych
w prowadzenie dialogu, ale wszystkich uczniów Chrystusa. Bez powszechnego duchowego wsparcia uczestniczący w dialogu reprezentanci Kościoła będą
mieli wyłącznie jego formalną legitymację; a ta z całą pewnością będzie mało
skuteczna w budowaniu więzi z innymi religiami11.
W duchowej formacji, która mogłaby stanowić podporę dialogu, na pierwszym miejscu należy postawić nieustanne, coraz rzetelniejsze odpowiadanie na
Chrystusowe wezwanie do nawrócenia (por. Mk 1,15). Kształtowanie chrześcijańskiej postawy zacząć trzeba od nawrócenia – tym też wezwaniem sam Jezus zainaugurował swoją publiczną działalność. Zważywszy na ten fakt, można
powiedzieć, że właśnie nawrócenie jest warunkiem wejścia do grona uczniów
Chrystusa. A chrześcijanie właśnie jako wyznawcy Chrystusa mają być partnerami w dialogu z religiami pozachrześcijańskimi. Celem zaś nawrócenia jest
upodobnienie się do Chrystusa, „stawanie się” na Jego wzór, a to z kolei oznacza
naśladowanie Go w służebnej postawie wobec innych. Chrystus „nie przyszedł,
 Ł. Kamykowski, „Cały Izrael”, s. 112–128.
 Por. E. Sakowicz, Duchowość dialogu międzyreligijnego, w: Duchowość współczesnego
Kościoła. Materiały z sympozjum z racji 185. rocznicy Wydziału Teologicznego, 16.05.2002 r., red.
S. Urbański, Warszawa 2002, s. 39–52; tenże, Dialog międzyreligijny – podstawy i perspektywy, w:
Religie w dobie pluralizmu i dialogu (Studia i rozprawy, 1), red. A. Wańka, Szczecin 2004, s. 130 nn.
10
11
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aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk
10,45). Służebna postawa Chrystusa skłania chrześcijanina do rezygnacji z troski o siebie i skierowania całej swej uwagi na drugiego. Chrześcijanin nie żyje
dla siebie, ale dla dobra drugiego człowieka; na wzór Chrystusa gotów jest poświęcić dla niego wszystko, nawet życie. Nawrócenie więc jest stałym wyzbywaniem się myślenia egoistycznego, skupiania się na sobie, na rzecz kierowania wszystkich swych wysiłków ku dobru innych. To zwrócenie się całym sobą
ku drugiemu człowiekowi staje się możliwe jedynie wtedy, gdy chrześcijanin,
wpatrując się w Chrystusa, uświadamia sobie swą całkowitą zależność od Boga
i podejmuje decyzję podporządkowania się Bogu we wszystkim. Odejście od
samolubnej koncentracji na sobie i zwrócenie się ku Bogu (by dojść do jedności
z Nim) otwiera przed uczniem Chrystusa przestrzeń, w której może on dostatecznie dużo energii poświęcić służbie innym12.
Nawrócenie jako wyzbywanie się wszystkiego, co stoi na przeszkodzie
w odkrywaniu Boga i coraz intensywniejszym poszukiwaniu jedności z Nim,
zbliża do każdego, kto w ramach swojej religii, ale jednakowo usilnie, dąży do
poznania prawdziwego Boga i zbliżenia się do Niego. Można powiedzieć, że
nawrócenie jest duchową podstawą dialogu w podwójnym znaczeniu. Najpierw
łączy ludzi przez fakt szczerego poszukiwania Boga. Świadomość bycia w drodze ku jedności z Bogiem może być wspólna dla wyznawców wszystkich religii,
a nawet ludzi niereligijnych, ale dążących do odkrycia ostatecznej Prawdy i Dobra (Por. KK 16). Przede wszystkim jednak – i to jest drugi wymiar nawrócenia –
ludzi nawracających się łączy sam Bóg, któremu „w każdym czasie i w każdym
narodzie miły jest […] każdy, kto się Go lęka i postępuje sprawiedliwie (por. Dz
10,35)” (KK 9).
Sobór Watykański II, przytaczając słowa św. Piotra wypowiedziane w domu
Korneliusza, zdaje się eksponować obraz Boga obdarzającego swą zbawczą miłością wszystkich, którzy Go szczerze poszukują i „usiłują, nie bez łaski Bożej,
prowadzić życie uczciwe”, nawet jeśli Boga wyraźnie nie poznali (Por. KK 16).
Wszyscy przyjmujący taką postawę, niezależnie od tego, gdzie i kiedy żyli, tworzą szczególną duchową wspólnotę ludzi, starających się życie swoje podporządkować Bogu, którego odkrywają w sobie właściwy sposób. Odpowiadają
oni w bardzo szerokim sensie na wezwanie Chrystusa do nawrócenia i budowania królestwa Bożego. Kształtują duchową przestrzeń autentycznego poszukiwania Boga i otwarcia się na Jego oddziaływanie, a także wyrażają chęć poddania
swojego życia odkrytej prawdzie. W przestrzeni tej panuje klimat sprzyjający
formowaniu się duchowej wspólnoty, której bardzo bliskie jest to, co stanowi
istotną treść głoszonego przez Chrystusa orędzia o królestwie Bożym, a mianowicie uznanie Boga za Pana ludzkiej egzystencji13.
12
13

 Por. J. Urban, Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła, s. 126–128.
 Por. tamże, s. 128–132.
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Z chrześcijańskiego punktu widzenia nawrócenie i poddanie swego życia
Bogu stanowi fundament duchowej wspólnoty, w ramach której może się skutecznie toczyć dialog między religiami. Ważnym elementem duchowości sprzyjającej
dialogowi jest modlitwa. Można powiedzieć, że troska o nią pozostaje w ścisłym
związku z wysiłkiem przemiany życia i poddania go Bogu. Jako podstawowy
akt religijny modlitwa towarzyszy nawróceniu. W akcie modlitewnym człowiek
religijny nawiązuje szczególną relację z Bogiem, zawierza Mu siebie, i zyskuje
świadomość całkowitej od Niego zależności; doświadcza Jego obecności, stara
się otwierać na Jego słowa i działanie. Modlitwa jako akt wspólny wszystkim
religiom zbliża do siebie ludzi oddających cześć Bogu; stwarza sprzyjające „środowisko”, w którym wierzący w Boga jednoczą się ponad religijnymi podziałami. W szczególny sposób doświadczyli tego uczestnicy modlitewnego spotkania
w Asyżu w październiku 1986 r., którzy przyjęli zaproszenie Jana Pawła II, by
wspólnie modlić się o pokój na świecie. Brało w nim udział 47 delegacji, w tym 13
reprezentacji największych religii świata14. Zasadniczym celem spotkania nie było
prowadzenie dialogu między różnymi religiami i wyznaniami. Przedstawiciele
religii i wyznań przyjechali do Asyżu, by modlić się o pokój. Mimo to, dało się
odczuć atmosferę jedności, która kształtowana była przenikającym wszystkich duchem modlitwy. Już we wstępnym przemówieniu Jan Paweł II mówił o modlitwie
jako akcie, który „bez względu na zróżnicowanie religii wyraża związek z potęgą
najwyższą, która znacznie przekracza granicę naszych ludzkich możliwości”15.
W akcie modlitewnym przestają się liczyć ludzkie ograniczenia, nie zakłócają one
jedności ludzkiej wspólnoty, która powstaje na poziomie duchowym, ponad tym,
co jest przyczyną nieporozumień i podziałów wśród ludzi.
Duchowość kształtowana postawą nawrócenia i poddania się woli Bożej,
zwłaszcza w modlitewnym uniesieniu ludzkiego serca, staje się źródłem zachowań, które sprzyjają dialogowi. Wymienia się wśród nich szacunek do wyznawców innych religii, miłość – wzorowaną na miłości Boga do człowieka, zaufanie
– prowadzące do wzajemnego zbliżenia i przyjaźni czy także pokorę – uwalniającą od poczucia wyższości16.
***

Ogarniając refleksją kwestię dialogu chrześcijaństwa z innymi religiami,
podkreślić trzeba pozytywne efekty międzyreligijnych kontaktów, którym toZ. Kijas, Historyczna i religijna doniosłość spotkania w Asyżu w roku 1986 dla dialogu międzywyznaniowego, w: Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Materiały z sympozjum
Tarnów–Kraków, 14–15 kwietnia 1999 r., red. S. Budzik, Z. Kijas, Tarnów 2000, s. 179.
15
Jan Paweł II, Przemówienie powitalne, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 7(1986)
nr 10, s. 1.
16
 Por. J. Urban, Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła, s. 98–111.
14
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warzyszą inicjatywy nie tylko religijne, ale także społeczne czy nawet ekonomiczne. Dzięki nim doszło w ostatnich latach do zbliżenia pomiędzy różnymi
wspólnotami religijnymi, a wyznawcy poszczególnych religii lepiej się znają
i rozumieją. Coraz głębiej przenika do świadomości ludzi religijnych stanowisko Soboru Watykańskiego II: „Wszystkie ludy stanowią jedną wspólnotę, mają
jeden początek […], mają też jeden cel – Boga” (DRN 1). Im powszechniej
i głębiej przekonanie to wnikać będzie w ludzką świadomość, tym większa jest
szansa na usuwanie barier między ludźmi i budowanie jedności na solidnym
fundamencie.
Dialogue of Christianity with non-Christian Religions
Summary
Since Vatican II there have been issued many Church documents of different rank,
which are explicitly devoted to dialogue with non-Christian religions or contain statements on the matter; there is also a very comprehensive bibliography on interreligious
dialogue. The article presents three issues which occupy a significant place in these
works. The first is the theological bases for dialogue. They have been expressed in
the trinitarian structure. At the heart of the dialogue is faith in God, the Creator and
Father of all people, in the Son, through whom universal salvation took place and the
Spirit, which everywhere personifies the salvation work of God in Three Persons.
The second issue, which is the content of the article, expresses a unique position of
Judaism in dialogue of Christianity with other religions. The importance of Israel for
the emergence and existence of the Church, and at the same time for her salvation
role for the entire Jewish people, is an important spur to the reflection on the salvation relationship of Christianity to other religions. The dialogue is difficult to operate
without a proper spiritual attitude. This issue is the subject of interest of the third point
in the article. Spirituality shaped by attitudes of conversion and submission to the will
of God, especially in the prayerful elation of the human heart, becomes a source of
behaviours which are conducive to dialogue.
S ł o w a k l u c z o w e : dialog, religia, chrześcijaństwo, religie pozachrześcijańskie, teologia, Trójca Święta, Izrael, Przymierze, duchowość, nawrócenie, modlitwa
K e y w o r d s : dialogue, religion, Christianity, non-Christian religions, theology,
Trinity, Israel, Covenant, Israel, spirituality, repentance, prayer
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Dialog chrześcijaństwa z judaizmem

Jedną z istotnych cech rozumienia stosunku Kościoła Katolickiego1 do świata i własnej misji oraz spojrzenia na własną tożsamość jest – od czasu Soboru
Watykańskiego II – zastosowanie na szeroką skalę pojęcia „dialog” oraz rozwinięcie praktyki dialogu wraz z powstaniem odpowiednich struktur, zarówno centralnych, jak i lokalnych. Większość Kościołów i Wspólnot kościelnych
chrześcijańskich wstąpiła w ostatnim stuleciu na podobną drogę.
Dialog z Żydami2 ma dla chrześcijan w tym względzie znaczenie szczególne,
można powiedzieć wręcz paradygmatyczne, ze względu na szczególny stosunek
wzajemny ich społeczności3. Jest też już na tyle rozwinięty, że można na jego
przykładzie wskazać istotne osiągnięcia i trudności „epoki dialogu”, którą część
przedstawicieli młodszego pokolenia chciałaby zamknąć w trosce o zachowanie
„tożsamości” religijnej.
Dla uniknięcia nieporozumień i jałowego wracania do kwestii rozstrzygniętych w praktyce kościelnego dialogu z Żydami trzeba jednak doprecyzować
używanie pojęć i wynikający stąd zakres niniejszej prezentacji problematyki
„dialogu chrześcijaństwa z judaizmem”.

1
 Rozumiem pod tą nazwą, o ile nie zaznaczam inaczej, Kościół określany (w sposób
zawężający) jako rzymskokatolicki, a obejmujący w kanonicznie określonej jedności wszystkie
Kościoły lokalne uznające prymat Biskupów Rzymu jako następców św. Piotra. Jest jedną z kwestii
dialogu ekumenicznego, czy tak rozumiany Kościół Katolicki jest rzeczywiście Kościołem katolickim (to znaczy posiadającym cechę katolickości), w co osobiście wierzę.
2
Ze względu na szczególny status Ludu Izraela, w którym uczestniczą Żydzi, w publikacji
o charakterze teologicznym konsekwentnie stosuję wielką literę w nazwie członków tej społeczności,
której charakter jest nierozłącznie religijny i quasi-narodowy.
3
Szerzej na ten temat: Ł. Kamykowski, Specyfika dialogu chrześcijan z Żydami, w: Dialog
międzyreligijny, red. H. Zimoń, Lublin 2004, s. 353–370. Trudno, bez powtarzania się, po sześciu latach od publikacji tego artykułu, powiedzieć coś nowego na bardzo podobnie sformułowany temat.
Podejmuję jednak próbę, zastrzegając z góry, że pewne powtórzenia wystąpią.
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I. Konieczne precyzacje

Uściślenia wymagają wszystkie terminy w zaproponowanym przez redakcję
Studiów tytule artykułu.

1. Dialog

Dialog4 – termin pochodzenia greckiego – przyjął się w kulturze europejskiej najpierw na oznaczenie pewnej formy literackiej dyskursu, zwłaszcza filozoficznego, dzięki jej mistrzowi – Platonowi. Fikcyjną rozmowę prowadzą
między sobą osoby reprezentujące różne stanowiska odnośnie do prezentowanej
kwestii. Zwykle jedna z nich reprezentuje zdanie autora tak skonstruowanego
dialogu. Do początku XX w. ten sens terminu przeważa, jeśli nie jest wyłączny.
W XX w. – najpierw w filozofii, potem na arenie politycznej – nabiera znaczenia
takie rozumienie terminu, w którym chodzi po pierwsze o rzeczywiste, a nie fikcyjne rozmowy, a – po wtóre – o rozmowy osób reprezentujących wielkie społeczności. Od razu warto zauważyć, że w tym nowym rozumieniu często chodzi
nie tyle o prezentację różnych opcji i wspólne poszukiwanie prawdy, dotyczącej
teoretycznych zagadnień, ile o uzgodnienie stanowisk i działań podejmowanych
w kwestiach życiowych, często – w pierwszym rzędzie – o rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych.
Znaczenie, jakiego termin dialog nabiera, wchodząc do słownika kościelnego w drugiej połowie minionego stulecia, jest bliskie temu, które przyjęła kultura polityczna, choć różni się i od niego. „Dialog” określa tu stosunek otwartości,
chęć poznania z pierwszej ręki i głębszego zrozumienia innych społeczności
wyznaniowych i religijnych, a także deklarujących światopogląd ateistyczny,
w celu znalezienia płaszczyzn porozumienia, współdziałania oraz punktów zaczepienia dla głoszenia Ewangelii w sposób interesujący i komunikatywny dla
rozmówców z innych kręgów kulturowych. Choć na początku, na przykład
w dokumentach Vaticanum II, zwraca się uwagę na konieczność dialogu wewnątrz Kościoła Katolickiego5, to jednak prędko modelem dialogu staje się
dialog ekumeniczny – między różnymi odłamami chrześcijaństwa roszczącymi
4
 Rozwinięcie i literatura przedmiotu: J. Dupuis, Dialogo interreligioso, w: Dizionario di
Teologia Fondamentale, red. R. Latourelle, R. Fisichella, Cittadella, Assisi 1990; Ł. Kamykowski,
Dialog, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Wydawnictwo „M”, Lublin–
Kraków 2002, s. 309–315.
5
Jak widać, choćby ze spisu treści niniejszego tomu, aktualnie zdaje się nie stanowić on,
obawiam się, że niesłusznie, ważnego tematu dla teologii. Szerzej na ten temat: Ł. Kamykowski,
Pojęcie dialogu w Kościele katolickim. Wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wieku, Wydawnictwo
Naukowe PAT, Kraków 2003, s. 108–123.
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sobie prawo do urzeczywistniania prawdziwego (katolickiego) Kościoła Chrystusowego. Dialog Kościoła Katolickiego z judaizmem opiera się od początku
na tym modelu i jego struktury wyrastają ze struktur ekumenicznych.
2. Partnerzy dialogu

Skupiając uwagę na dialogu „chrześcijaństwa z judaizmem”, trzeba od początku zdać sobie sprawę z nieostrości takiego określenia. Zwróćmy uwagę na
dwa tego powody.
Pierwszy wynika z samej współczesnej koncepcji dialogu społeczności,
który jest prowadzony przez ich reprezentantów. Będąc rozmową, każdy dialog
w sensie ścisłym zakłada niewielkie grono bezpośrednich uczestników, którzy
są w stanie naprawdę wzajemnie się poznać, wysłuchać, stawiać pytania, wymieniać myśli… To im najpierw, w wyniku dialogu, ukazuje się nowe światło
prawdy danego zagadnienia, droga rozwiązania konfliktu, perspektywa wspólnych dążeń i działań. Między nimi dokonuje się intelektualna (i nie tylko) „wymiana darów”, tworząc między nimi więź wspólnoty ponad podziałami przynależności – w tym wypadku – religijnej. Ten owoc dialogu, kształtując ich własne
rozumienie spraw, nie staje się automatycznie dobrem całych wspólnot, które
reprezentują. Stąd waga procesu recepcji, zakładającej dialog na temat dialogu
i jego owoców wewnątrz społeczności religijnych. Mówiąc o dialogu całych
społeczności, trzeba więc zwracać uwagę zarówno na dokonania różnych grup
roboczych, jak i na oddziaływanie ich myśli i propozycji wewnątrz własnych
wspólnot.
Druga „nieostrość” sformułowania tematu wynika z niejednorodności zarówno chrześcijaństwa, jak i judaizmu. Choć sam fakt jest oczywisty, warto
może zwrócić uwagę, że po każdej stronie rysuje się trochę inaczej.
Jedność Kościoła ma u podstaw zasadniczo wolny wybór tych, którzy do
niego należą w jednej wierze, przypieczętowanej wyznaniem, posłuszeństwem,
sakramentami. Wśród Kościołów chrześcijańskich przynajmniej Kościół Katolicki prezentuje scentralizowaną strukturę jurydyczną, mającą autorytet w sprawach ortodoksji. Czasem zresztą jej jednoczący i definitywny charakter jest
przez drugą stronę dialogu przeceniany: rozciągany na całość chrześcijańskiego
świata i na wszystkie wypowiedzi papieskie. W każdym razie, w Kościele Katolickim łatwiej określić i kto jest jego świadomym członkiem, i kto ma mandat do
uczestniczenia w jego imieniu w oficjalnych gremiach dialogu.
Żydem jest się zasadniczo przez urodzenie w żydowskiej rodzinie (z matki
Żydówki), niezależnie od przekonań takich czy innych, zwłaszcza jeśli nie neguje się zasadności praktyk religijnych regulujących życie własnej gminy i w jakimś stopniu potwierdza to ich wypełnianiem. Nie ma żadnej ogólnożydowskiej
instancji rozstrzygającej o ortodoksji. Wiadomo, że wszystkie kwestie istotne
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(a te w zasadzie dotyczą konkretnych norm postępowania) należy rozstrzygać
z uwzględnieniem dotychczasowej tradycji interpretującej Torę, zwłaszcza skodyfikowanej w Talmudzie, lecz ta nie jest ani zwartym wykładem, ani jednolitym aktem prawnym, a wielowiekową i wielowątkową dyskusją mędrców, pełną
istotnie różnych rozstrzygnięć.

II. Zasadność

Czy w takiej sytuacji zasadne jest mówienie o dialogu chrześcijaństwa z judaizmem? Czy da się, czy trzeba, i czy można go prowadzić? Po co?
W odpowiedzi na te pytania partnerzy znów się wyraźnie różnią. Ze sformułowania tematu wynika, że interesuje nas odpowiedź chrześcijańska. Nie sposób
jednak przy tym nie uwzględnić odpowiedzi partnera.
1. Z perspektywy żydowskiej

Do tradycji żydowskiej należy troska o poprawne ułożenie stosunku z narodami, wśród których osiedla się społeczność żydowska. Chodzi w nich o sprawiedliwość, w której szczególne miejsce ma prawo Żydów do swobodnego
praktykowania własnego sposobu życia, rozumianego jako – zbawcze w ostatecznych konsekwencjach również dla tych narodów – czczenie Imienia Bożego.
Sam dialog w ogóle nie jest więc czymś niezrozumiałym, zwłaszcza w sytuacji
diaspory, lecz jako partner – w odniesieniu do chrześcijan – ważna jest konkretna, socjologicznie ujęta christianitas – społeczeństwo (państwo) chrześcijan,
gdyż przedmiotem rozmów ma być ułożenie życia, a w szczególności zabezpieczenie się przed antyżydowskimi ekscesami (antysemityzmem). Kościół jest
w tej perspektywie istotnym partnerem, o ile ma realny (dominujący) wpływ na
zachowania społeczne. Przy tak widzianej sensowności dialogu jest zrozumiałe,
że jako reprezentantów własnej strony widzi się również raczej osoby wpływowe w sensie politycznym i społecznym niż uczonych w sprawach religii i przewodników duchowych.
Warto zauważyć, że takie tradycyjne ujęcie zasadności dialogu obecnie nie
daje się bez zastrzeżeń zastosować w dwóch głównych centrach dzisiejszego
życia żydowskiego. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej od początku i z założenia (choć nie zawsze w praktyce) nie preferują żadnej religii, żadnej denominacji chrześcijańskiej. Sam dialog na tym nie cierpi, owszem – tam właśnie
najszerzej się rozwija, ale trzeba go inaczej uzasadniać. Jest większa szansa na
spotkanie i rozmowę o charakterze teologicznym (w chrześcijańskim rozumieniu), w klimacie religijnym, by szukać wspólnej odpowiedzi na pytania społe-
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czeństwa, które w praktyce nie liczy się z Bogiem i Jego prawami. W Państwie
Izraela – o ile jako całość nie czuje się ono, jak dawniej, zagrożoną wysepką
wśród morza wrogich narodów – sytuacja suwerenności nie wymusza dialogu
w tradycyjny sposób. Jedną z form przeżywania błogosławionego wyzwolenia
może być poczucie, że można wreszcie nie rozmawiać z innymi i spierać się
tylko we własnym gronie. Doświadczenie pokazuje, że choć z pewnym opóźnieniem w stosunku do diaspory, także i tu dialog z chrześcijanami jest postrzegany
jako wartość.
2. Z perspektywy chrześcijańskiej

Historycznie podjęcie dialogu z Żydami przez chrześcijan i ich Kościoły
wynika z zagłady Żydów w czasie drugiej wojny światowej. Zaplanowana i rozpętana przez reżim Trzeciej Rzeszy w podbitej lub zdominowanej przez Hitlera
Europie w imię ideologii rasistowskiej i neopogańskiej, wrogiej również chrześcijaństwu, realizowana była jednak rękami chrześcijan ze wszystkich większych
tradycji i Kościołów, przy wykorzystaniu uprzedzeń, niechęci, wrogości i negatywnych stereotypów sięgających jeszcze starożytności chrześcijańskiej, kontynuowanych przez całe średniowiecze i długo w czasach nowożytnych. Przez
wieki motywowano pogardę wobec ludu i religii żydowskiej argumentami o charakterze pozornie teologicznym, rzekomo na podstawie Nowego Testamentu.
W czasie narastania antyżydowskiej propagandy nazistów i prześladowań Żydów w Europie obecność tych argumentów w świadomości „ludzi Kościoła”
i prostych wiernych dawała o sobie wyraźnie znać i w wielu wypadkach były
one powodem braku sprzeciwu wobec idei „ostatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej” lub nawet prowadziły do jej aprobaty. Z drugiej strony, heroiczne
nieraz czyny w obronie życia skazanych na wyniszczenie Żydów były wielokrotnie wynikiem świadomej realizacji Ewangelii.
Trzeba jeszcze systematycznych studiów, żeby zrozumieć w pełni, dlaczego
tym razem duchowy i moralny wstrząs w Kościele był większy i miał trwalsze
skutki niż z racji zdarzających się wcześniej w historii także bezwzględnych
prób eliminacji Żydów z chrześcijańskiego świata6. Wydaje się, że pomógł fakt,
iż w krajach podbitych – zwłaszcza w okupowanej Polsce – Kościół Katolicki
stał się również przedmiotem nienawiści nowej „rasy panów” i zaczęły rozwiewać się w katolickim świecie złudzenia co do możliwości oparcia się na nazizmie w walce z bezbożnym komunizmem. We wspólnie przeżywanej grozie
przykłady dbania o więcej niż los własnej wspólnoty stały się na tyle liczne i na
tyle heroiczne, iż pozwoliły na powstanie i przetrwanie autentycznych (choć
 Na przykład w epoce krucjat, po „czarnej śmierci” w połowie XIV w., w wyniku katolickiej
rekonkwisty na Półwyspie Iberyjskim czy w ramach powstania Chmielnickiego na Ukrainie.
6
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wciąż niestanowiących reguły) więzów międzyludzkich, rodzących głębokie
poznanie wzajemne, pragnienie zrozumienia poza zburzonymi przez kataklizm
wojny dawnymi układami ról społecznych i wiekowych dystansów. Gdy ogrom
zbrodni Shoah dotarł w końcu do świadomości powszechnej, stało się jasne, że
trzeba podjąć rozmowę na temat niedopuszczenia do podobnej tragedii w przyszłości, w tym także uporządkować teologię chrześcijańską w odniesieniu do
losów Izraela po Chrystusie.
Ta pierwotna problematyka, choć wciąż aktualna i nie do końca wyjaśniona,
w miarę upływu czasu wzbogaca się o elementy niezwiązane wprost z antyjudaizmem chrześcijańskim.
Dla chrześcijan jest coraz jaśniej widoczny genetyczny związek Kościoła
z Izraelem. Po powstaniu Państwa Izraela i wobec jego aktywnej roli w polityce
z nową oczywistością jawi się problem współistnienia dwóch społeczności czy
dwóch „zgromadzeń” (eklezji / synagog) wywodzących się z biblijnego Ludu
Izraela. Dotyczy on „obecnego czasu” i perspektywy eschatologicznej – „przyszłego wieku”. Ten temat nie tylko jest teoretycznie ciekawy, lecz wiąże się
z miejscem, jakie można przyznać w historii zbawienia współczesnemu Państwu
Izraela, oraz rolą religii, zwłaszcza monoteistycznych (tu pojawia się też kontekst Islamu) w świecie aktualnych przemian kulturowych o zasięgu globalnym.
Nie bez znaczenia jest w związku z tym właściwe rozumienie misji i misyjności
Kościoła.

III. Dokonania

Przy wszystkich zastrzeżeniach sformułowanych powyżej co do trudności
formalnych partnerstwa i zasad prowadzenia dialogu postępował i postępuje
on w różnych gremiach formalnych i nieformalnych o znaczeniu światowym,
regionalnym i całkiem lokalnym w procesie stopniowego wzajemnego wyjaśniania nieporozumień, stając się na wiele sposobów trwałą częścią życia obu
społeczności religijnych, tak że można już mówić o nieodwracalnych dokonaniach.
1. Wzajemne poznanie

Niewątpliwie w gremiach zaangażowanych w dialog bezpośrednio lub aktywnie śledzących jego przebieg wzrosły wzajemne poznanie, sympatia, wrażliwość na sposób patrzenia partnera na sprawy religijne, kultura przedstawiania
własnego punktu widzenia w sposób zrozumiały dla niego oraz poszanowanie
jego odmienności. Wzrosła świadomość obszarów, w których dialog może być
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owocny dla każdej ze stron już dziś, w ramach własnej przynależności religijnej,
oraz granic nie do przekroczenia (przy najlepszej nawet woli uczestników dialogu) bez jej naruszenia.
Widać to na przykład w odniesieniu do Biblii. Zarówno płaszczyzna wspólna, jak i odrębności zostały już w procesie dialogu dość jasno uświadomione.
Nie jest tak, żeby w całości Stary Testament mógł być traktowany jako podstawa porozumienia w dialogu. Bardzo odmiennie funkcjonuje w każdej z religii
Pięcioksiąg, czy Księgi Prorockie. Natomiast Księga Psalmów pełni podobną
rolę – uprzywilejowanego Bożą pieczęcią – modlitewnika i jest rozumiana przez
obie strony na tyle podobnie, by stanowić podstawę wzbogacającego partnerów
rozważania w otwartości na działanie Ducha Pańskiego.
2. Autorytatywnie stwierdzona wola dialogu

Do osiągnięć trwałych półwiecza dialogu po stronie Kościoła Katolickiego
należy z całą pewnością kierunek wytyczony myśleniu teologicznemu o Żydach
przez nauczanie Magisterium Kościoła. W ogłoszonej przed prawie pół wiekiem
przez Sobór Watykański II Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskiej Nostra aetate czytamy między innymi:
„Zgłębiając tajemnicę Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi którą lud
Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama. […] Przeto
nie może Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego ludu, z którym
Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu swoim postanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu i karmi się korzeniem dobrej oliwki, w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów. […] Skoro
więc tak wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom,
święty Sobór obecny pragnie ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz
przez braterskie rozmowy” (nr 4).

Te (trochę stronniczo wybrane) fragmenty najobszerniejszego czwartego, punktu deklaracji, pokazują dobitnie zasadniczy zwrot w myśleniu i praktyce Kościoła, do którego nawołują biskupi zgromadzeni na Soborze7. Przede
wszystkim myślenie o Żydach w perspektywie religijnej nie zaczyna się teraz od
pamięci zerwania wspólnoty, lecz od wyznania „duchowej więzi”, wspólnych
korzeni, wspólnego dziedzictwa. Nowość polega nie tylko na przypomnieniu
dziedzictwa Starego Testamentu (w epoce bezpośrednio poprzedzającej VaticaOmówienie obecności tematyki żydowskiej w ramach pontyfikatów papieży XX w.:
G. Ignatowski, Papieże wobec kwestii żydowskiej: Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II,
Benedykt XVI, Studio Noa, Ireneusz Olsza, Katowice 2007.
7
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num II traktowanego w Kościele po macoszemu), nie tylko na odwołaniu się,
poprzez Pawłową metaforę oliwki, do tekstów Nowego Testamentu, dotąd pomijanych w rozważaniu przez teologów statusu Żydów w czasach po Chrystusie, ale bardziej jeszcze przez wyraźne przyznanie, że dziedzictwo jest wspólne, czyli że aktualnie istniejąca, dotąd z góry i z pogardą traktowana Synagoga
(żeby jeszcze raz użyć słowa, które odtąd wychodzi z użycia w języku kościelnym) czerpie z owego dziedzictwa. Nie tylko je przechowuje (co przyznawano
niekiedy w przeszłości), ale tak z niego czerpie, tak je pielęgnuje i rozwija, że
warto zalecić „obustronne poznanie się i poszanowanie”, wspólne studia biblijne
i teologiczne, a zwłaszcza braterskie rozmowy.
To uznanie teoretyczne zostało poparte równolegle działaniami o wymiarze
symbolicznym. Publiczne gesty życzliwości ze strony najwyższych pasterzy
Kościoła Katolickiego względem społeczności żydowskiej zaczęły się w przeddzień Soboru Watykańskiego II i zostały uczynione przez jego inicjatora,
bł. Jana XXIII. Dwa takie znaki przeszły do historii. Przejeżdżając koło rzymskiej synagogi w momencie, gdy Żydzi opuszczają ją po sobotnim nabożeństwie, papież Giuseppe Roncalli każe zatrzymać swój samochód i błogosławi
wychodzących z synagogi i z właściwym sobie humorem komentuje wersetem
biblijnym: „Ja jestem Józef, brat wasz” (Rdz 45, 4). Natomiast, gdy celebruje
po raz pierwszy jako papież liturgię Wielkiego Piątku, w modlitwie za Żydów
świadomie opuszcza figurujące tam wówczas słowo perfidi (niewierni), po czym
każe na przyszłość wprowadzić odpowiednią zmianę w uświęcone wielowiekową tradycją modlitwy. Niewątpliwie wiąże się to i z faktem, że papież ten, zaczął przyjmować przedstawicieli świata żydowskiego i słuchać ich opinii, nieraz
gorzkich, na temat relacji chrześcijańsko-żydowskich. Z pontyfikatu Pawła VI
trzeba wspomnieć, oprócz zatwierdzenia uchwał soborowych, w tym wspominanej deklaracji Nostra aetate, zainspirowanej w swym ostatecznym kształcie
jego encykliką Ecclesiam suam8, powołanie przy Stolicy Apostolskiej stałego
urzędu do dialogu religijnego z Żydami, którego pierwszym przewodniczącym
został niezapomniany kard. Augustyn Bea i który wciąż stanowi ważny punkt
odniesienia dla dialogu9.
Niewątpliwie papieżem, który od pierwszego roku pontyfikatu i przez cały
czas jego trwania (ponad ćwierć wieku) posuwał sprawę zbliżenia katolicko-ży8
W odniesieniu do propozycji dialogu z Żydami zawiera ona jedno zdanie: „Następnie
spoglądając w dal wokół siebie, widzimy drugi, ale mniej rozległy krąg, nieco mniej od nas odległy,
który obejmuje przede wszystkim ludzi oddających cześć Bogu jedynemu i najwyższemu, temu samemu, którego i my czcimy. Wspomnieć więc wypada zasługujących niewątpliwie na nasz szacunek
i miłość synów narodu żydowskiego, którzy zachowują religię właściwą dla Starego Przymierza” –
AAS 56(1964), s. 654; przekład polski: Paweł VI, Encyklika ‘Ecclesiam suam’, Warszawa 1978.
9
 Prezentacja i omówienie tego wymiaru dialogu: G. Ignatowski, Na drogach pojednania:
Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,
Łódź 2003.
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dowskiego najodważniej naprzód, był Jan Paweł II. Na tle regularnych już spotkań
ze wspólnotami żydowskimi i reprezentacjami organizacji żydowskich, zarówno
podczas pielgrzymek po świecie, jak i w Watykanie, szczególnym wydarzeniem
były papieskie odwiedziny (pierwsze w historii) w synagodze rzymskiej w 1986 r.
oraz w Yad-va-shem i modlitwa przy murze świątyni w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 2000. W samym nauczaniu Jana Pawła II, którego wątki często
zdają się powtarzać, zwłaszcza fragmenty deklaracji Nostra aetate, zarysowuje się
też w trakcie trwania pontyfikatu postęp w rozumieniu problematyki żydowskiej
i w kształtowaniu zrębów teologicznego myślenia o relacji między chrześcijanami a Żydami. Wspomnijmy wreszcie fakt uznania przez Watykan Państwa Izrael
i dalszą pracę Komitetu ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem z opracowaną
w 1985 r. instrukcją dla katechezy, by na koniec zacytować deklarację woli kontynuowania linii poprzednika przez papieża Benedykta XVI, zawartą w liście z okazji czterdziestolecia uchwał soborowych dotyczących relacji z Żydami:
„Podczas tej rocznicy, kiedy to zwracamy nasz wzrok na cztery dekady owocnych
kontaktów między Kościołem i Narodem Żydowskim, potrzeba odnowić nasze
zaangażowanie w pracę, która przed nami jeszcze stoi. Dlatego od pierwszych dni
mego pontyfikatu, a w szczególności przez niedawną wizytę w synagodze w Kolonii, wyraziłem moje silne postanowienie pójścia śladami wyznaczonymi przez
mego poprzednika papieża Jana Pawła II. Dialog chrześcijańsko-żydowski musi
być, wzbogacać więzi przyjaźni, która się zadzierzgnęły, a kaznodziejstwo i katecheza mają zapewnić prezentowanie naszych wspólnych relacji w świetle zasad
ustanowionych przez Sobór”10.

W dalszym ciągu list ten wyraża nadzieję na dialog i codzienną współpracę
chrześcijan i Żydów dla świadectwa o jedynym Bogu i Jego przykazaniach. Dalszy
ciąg aktualnego pontyfikatu potwierdza wolę i praktykę dialogu w tym zakresie.
Zwróciliśmy uwagę – z wielkim pośpiechem – jedynie na poczynania papieży.
Ostatnie słowa listu Benedykta XVI przypominają jednak, że dialog i kontakty
między wyznawcami obu religii w minionym czterdziestoleciu stały się faktem
i mają przed sobą perspektywy oraz papieskie błogosławieństwo na dalszy rozwój.
3. Nauczanie Magisterium

Zgodnie z nauczaniem Vaticanum II, rozwiniętym szczególnie wyraziście
przez Jana Pawła II11, Przymierze zawarte na Synaju utrzymuje nadal swoją ak10
Z Listu z dn. 26 października 2005 do Kardynała Waltera Kaspera na 40-lecie Nostra aetate;
przekład polski: J. Sołtys (cyt za: www.forum-znak.org.pl [3.11.2005]).
11
Obszerny zbiór dokumentów w polskim przekładzie: Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana
Pawła II 1978–2005, red. W. Chrostowski, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa
2005. Omówienie głównych kierunków odnowy nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II:
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tualność, w tym znaczeniu, że świadczy o trwałej relacji między Bogiem a dziś
istniejącym narodem żydowskim. Stwarza to więź braterstwa między Żydami
a chrześcijanami w jednym Bogu Abrahama, będącym w szczególnym znaczeniu Ojcem dla obu społeczności religijnych, stwarza to – więcej – jakąś współodpowiedzialność przed Bogiem za losy świata.
Od czasu soborowej deklaracji Nostra aetate Kościół oficjalnie odcina się
od obciążania odpowiedzialnością za śmierć Jezusa całej społeczności żydowskiej Jemu współczesnej i późniejszej, trwającej przy własnej tradycji religijnej,
a zatem od takiej interpretacji historii, która widzi we wszystkich nieszczęściach
Żydów wyraz kary Bożej za nieprzyjęcie Jezusa i Jego Ewangelii12. Kościół
ostatniego półwiecza podkreśla – z drugiej strony – znaczenie faktu pochodzenia
Jezusa i Jego uczniów z ludu Izraela dla właściwego rozumienia własnego posłannictwa wobec świata, w tym i właściwej relacji do społeczności żydowskiej,
z którą ma – z woli Boga – wspólne korzenie.

IV. Perspektywy

Te stałe już punkty nauczania soborowego i papieskiego stanowią wyzwanie dla katolickiej myśli teologicznej, gdyż przeciwstawiają się wcześniejszym
– zakorzenionym w Kościele – schematom myślenia o Żydach, wynikającym
często z poczucia własnej wystarczalności w misji niesienia całemu światu orędzia zbawienia. Pozytywne teologiczne myślenie o Izraelu i Żydach dotyka jednak niemal wszystkich ważnych tematów chrześcijańskiego credo, zwłaszcza
chrystologii i eklezjologii (wraz z mariologią) oraz istotnych pojęć, takich jak
objawienie czy zbawienie.
Poniższe ich omówienie nie ukazuje wszystkich perspektyw dialogu, lecz
pokazuje to, co z perspektywy chrześcijańskiej wydaje się rzucać w oczy.
Trzeba wspomnieć, że przekształceniu ulega również perspektywa żydowska, na przykład poprzez (budzące tam kontrowersje) propozycje sformuło-

Ł. Kamykowski, Nostra aetate nr 4. Wpływ na dalsze nauczanie Kościoła, „Roczniki Teologiczne”
43(1996) z. 7, s. 89–112.
12
„A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa,
jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy
Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym,
nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na
podstawie Pisma świętego. Niechże więc wszyscy dbają o to, aby w katechezie i głoszeniu słowa
Bożego nie nauczali niczego, co nie licowałoby z prawdą ewangeliczną i z duchem Chrystusowym”.
Nostra aetate, nr 4.
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wane w 2000 r. przez deklarację grupy intelektualistów żydowskich Dabru
emet13.
1. Nowe tematy

Jednym z istotnych tematów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego jest kwestia relacji między Kościołem Chrystusowym a Izraelem biblijnym, która należy
rozumieć tak, by nie została zanegowana nadal istniejąca więź między dzisiejszą
religijną społecznością żydowską a tymże Izraelem Patriarchów, Mojżesza i Proroków. Na tym tle trzeba na nowo przemyśleć dogmat o Wcieleniu Syna Bożego,
wcieleniu nie tylko „w ludzkość” w ogóle, ale o Jego przyjściu na świat ukonkretnionym w ludzie Izraela; dalej kwestię wymowy Jego śmierci krzyżowej, jej
zbawczego sensu i prawdziwej odpowiedzialności za nią. Uważniej trzeba też
przeczytać nowotestamentalne świadectwa o darze wiary w zmartwychwstanie
Jezusa i Bożej ekonomii jej rozprzestrzeniania się w świecie. W tym świetle
– i na tle pytania o sens istnienia wszystkich innych systemów religijnych –
trzeba zapytać o prawomocność judaizmu po Chrystusie i jego sens w dziejach.
Trzeba pytać przy tym o taki judaizm, jaki rzeczywiście istnieje, jaki są w stanie
rozpoznać jego wyznawcy. Z myślenia teoretycznego trzeba umieć zejść na poziom normatywny i praktyczny, by odpowiedzieć na pytanie o właściwe relacje
między Ludem Żydowskim a Kościołem dziś, a także zapytać o perspektywę
eschatologiczną, o Pawłowe proroctwo, że „Cały Izrael będzie zbawiony” (Rz
11,25) – co o niej powinniśmy wiedzieć?
Ostatnie półwiecze to czas poszukiwania nowych ujęć teologii chrześcijańskiej, w których mieściłby się Izrael wraz z Kościołem w sposób, który pozwala uzasadnić ich pozytywne odniesienie wzajemne i współpracę w drodze
ku ostatecznemu spełnieniu dziejów, braterską współodpowiedzialność za świat
w drodze ku Bogu. Nie są to – wydaje się – na razie próby w pełni zadowalające. Bo czy dobrze jest mówić o dwóch ludach jednego Boga? Czy mieszczą się
w chrześcijańskiej logice zbawienia dokonanego raz na zawsze przez jedynego
Pośrednika dwie równoległe i równoprawne „drogi zbawienia” dla Żydów i dla
narodów? Czy może lepiej ująć wzajemną relację jako czasowe „rozszczepienie” Izraela na dwa zgromadzenia, dwa „Kościoły”? Ale czy sposób istnienia
ludu Izraela jest rzeczywiście taki sam jak sposób istnienia Kościoła Chrystusowego? I czy da się patrzeć na te dwie rzeczywistości jako całkowicie rozłączne. Jeśli jednak pojmie się sam Kościół jako „Izrael rozszerzony na wybranych
z wszystkich narodów”, to gdzie miejsce dla Żydów kultywujących tradycję
swych przodków? A może – z teologicznego punktu widzenia – rozszczepił się
 Tekst w przekładzie polskim oraz omówienie tej deklaracji – zob. S. Krajewski, Tajemnica
Izraela a tajemnica Kościoła, Biblioteka Więzi, Warszawa 2007, s. 127–153.
13
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czas i płynie odmiennym rytmem dla judaizmu, chrześcijaństwa, innych religii
i dopiero kiedyś Bóg zsynchronizuje jego różne nurty z czasem nadejścia Chrystusa?
Mimo wszystkich możliwych rozważań nad czasem teologicznie rozszczepionym mamy dziś do czynienia z gorącym punktem zapalnym, jakim jest Jerozolima – „miasto pokoju”. Jej znaczenie dla trzech religii monoteistycznych
jest tak bardzo różne, choć istotne. W dialogu chrześcijańsko-żydowskim nie
da się milczeć na temat jego znaczenia, które wiąże się z jednym z centralnych
tematów Starego Testamentu, jakim jest obietnica Ziemi dana przez Boga Abrahamowi i jego potomstwu, jej realizacja, jej utrata, nadzieje z nią związane.
Czy (i w jakim stopniu) cała ta tradycja – w oczach chrześcijan, którzy uznali
nieodwołalność Pierwszego Przymierza – ma przełożenie na prawo dzisiejszych
Żydów do budowania swego państwa na terenie historycznej Ziemi Izraela?
2. Uznanie Tajemnicy

Zanim zamkniemy ten przegląd perspektyw widzenia niniejszej problematyki, przedstawmy jeszcze jeden postulat, wynikający z dotychczasowego rozwoju
dialogu religijnego między chrześcijanami a Żydami.
Czas od Soboru Watykańskiego II to epoka, która zapoczątkowała nowy styl
chrześcijańskiego życia i nowy sposób myślenia o relacji Kościoła do Żydów,
z wyraźną intencją uczynienia go dobrem trwałym i powszechnym. Co przyniosą w tej dziedzinie następne dziesięciolecia XXI w.? Wiemy, że nic w dziejach
ludzkości, którą Bóg postanowił pojednać ze sobą, nie dzieje się automatycznie;
wszelki dar od Boga powinien być przyjęty z wdzięcznością, by mógł owocować, a każde dobro przyjęte trzeba pielęgnować i świadomie podtrzymywać.
Na pierwszym etapie rozmów ujawniała się nieraz pewna niecierpliwość oraz
naiwne przekonanie, że efektów dialogu należy oczekiwać jako prostej konsekwencji ludzkich metod dochodzenia do prawdy i uzgadniania działań. Nie
należy jednak bać się świadomości, że ludzkie działania w tym względzie nie
mają ostatecznie innego sensu, jak przyzywanie łaski Tego, który powołuje ludzi
do odpowiedzi na swe wezwanie. Jego jest czas i wieczność, świat cały, jego
mieszańcy i miejsca, które wybrał, żeby objawić swą chwałę. Taki jest najistotniejszy wymiar prawdy i sensu, który tylko On może odsłonić, jeśli zechce, kiedy zechce, komu zechce i jak zechce. Dialog religijny ma sens tylko w obliczu
pamięci o Tajemnicy.
Nie brak i dziś na tej drodze zagrożeń. Ale jest też świadomość, że najtrudniejsze – pierwsze – kroki zostały uczynione, a naszymi krokami, zarówno
w działaniu, jak i w myśleniu, może, jeśli tylko chcemy, kierować Mądrość,
której spodobało się zamieszkać pośród ludzi. Niech będzie błogosławiony Bóg,
który pozwala nam to coraz lepiej rozumieć.
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Dialogue of Christianity with Judaism
Summary
The present overview of current Christian-Jewish dialogue shape firstly specifies the dialogue and its partners concept meaning applied to the relations between
religious societies. It draws our attention to the polarisations within the Christianity
and Judaism as well as to the differencies in dialogue advancement between bodies
keeping the dialogue and the general public. It points out the different motivation
prompting Jews and Christians to keep the dialogue and the influence of this on understanding the sense, the choice of its representatives and the theme of the dialogue.
The deepening mutual cognition along with the growing awareness of both; chances and limits of consensus in the dialogue, are indicated among the previous achievements.
From the side of the Catholic Church, irreversible will of the dialogue along with
the appropriate directions of doctrinal clarifications of the Church Teaching are strongly emphasized.
The theological questions are raised that on the Christian side develop from the
acknowledgment of irremovability of the Covenant between God and Israel.
The questions refer to the contemporary situation and the eschatological perspective of existence of two communities considering themselves as continuation of the
covenant between God and Abraham, as well as their relation towards Israel Land.
The article at its conclusion stipulates the deepening of the awareness of the mystery whenever resuming the religious topics in the dialogue.
S ł o w a k l u c z o w e : dialog, partnerzy dialogu, chrześcijaństwo, judaizm,
Kościół Katolicki, Żydzi, Magisterium
K e y w o r d s : dialogue, dialogue partners, Christianity, Judaism, Catholic
Church, Jews, Church Teaching
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TOM 5 – 2010
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Dialog chrześcijaństwa z islamem

Pierwsza dekada XXI w. upłynęła pod znakiem konfrontacji i napięć, jakie cywilizacje islamska i zachodnia odziedziczyły po minionym tysiącleciu1.
W tym samym okresie nasiliła się krytyka stosunków międzyreligijnych, przyjmując formę konkretnych decyzji antydialogowych. Ewidentnym przykładem
jest ogłoszone w styczniu 2011 r. zawieszenie przez stronę muzułmańską kontaktów Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze z Watykanem. Mimo tych niepokojących faktów początek III tysiąclecia obfitował również w wydarzenia dialogowe,
do których należą: papieskie spotkania z muzułmanami podczas jego pielgrzymek do Turcji (2006), Jordanii (2009) i Izraela (2009); słynny list uczonych
muzułmańskich do przywódców świata chrześcijańskiego „Jednakowe słowa
dla nas i dla was” z października 2007 r., zwołane z tej okazji do Watykanu Forum Katolicko-Muzułmańskie oraz zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w dialog
międzyreligijny. W kontekście lokalnym na uwagę zasługują m.in. Konwencje
na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego we Wrocławiu i jubileuszowy – X Dzień
Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Współczesne fakty (zarówno pozytywne, jak i negatywne) potwierdzają, że chrześcijanie i muzułmanie są dla siebie
nieustannym wyzwaniem, które od 1. połowy VII w. do dziś przyjmuje szerokie
spektrum: od walki przez różnorodne formy pośrednie po dialog. Konfrontacja
i bliskość chrześcijaństwa i islamu wynikają zarówno z uniwersalnego i monoteistycznego charakteru obu religii, jak również z ich etnicznego, tzn. semickiego
pokrewieństwa i geograficznego oddziaływania2.
1
Seria ataków terrorystycznych zapoczątkowanych 11 września 2001 r. w Nowym Jorku,
konflikt wywołany publikacją karykatur Mahometa w zachodniej prasie, wojna iracka, następstwa
wykładu Benedykta XVI w Ratyzbonie, spór o pojęcie „Allah” w Malezji, „jaśminowa rewolucja”
w krajach arabskich i nowa fala imigrantów u bram Europy – to tylko wybrane „konfliktowe” wydarzenia z udziałem chrześcijan i muzułmanów w minionym dziesięcioleciu.
2
 Na temat kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich zob.: R. Armour, Islam, chrześcijaństwo
i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, tłum. I. Nowicka, Kraków 2004; F. Cardini, Europa
a islam. Historia nieporozumienia, tłum. B. Bielańska, Kraków 2006; J.M. Gaudeul, Encounters and
Clashes. Islam and Christianity in History, t. 1: Survey; t. 2: Texts, Rome 1984; H. Goddard, Histo-
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Przedmiotem niniejszego artykułu jest dialogowa strona relacji chrześcijańsko-muzułmańskich. Wobec kompleksowości omawianych zjawisk, jakimi są: dialog
oraz obie tradycje religijne w bogactwie i różnorodności form ich wyrazu, przyjęto
następujący sposób ukazania zasygnalizowanej problematyki. We wstępie zdefiniujemy pojęcie dialogu, odwołując się do dokumentów kościelnych. Następnie
w trzech częściach: historyczno-teologicznej, praktycznej i teoretycznej ukażemy
stosunek chrześcijaństwa do islamu. Przeważy stanowisko Kościoła katolickiego,
ale zasygnalizowane zostaną również wybrane przykłady interpretacji i zaangażowania dialogowego Cerkwi prawosławnej oraz Kościołów protestanckich. Islam jako punkt odniesienia traktowany jest całościowo, mimo iż – podobnie jak
chrześcijaństwo – stanowi rzeczywistość bardzo zróżnicowaną.
Dokumenty kościelne określają dialog jako „całokształt pozytywnych i konstruktywnych stosunków międzywyznaniowych z osobami i wspólnotami innych religii mających na celu wzajemne poznanie i obopólne ubogacenie”3.
Dialog jest więc nie tylko rozmową, dyskusją czy debatą, lecz kompleksową
relacją między religiami, osobami i wspólnotami w celu wzajemnego poznania
i ubogacenia. Dialog chrześcijan z muzułmanami jest aktem osobowym, którego
podstawą jest wolność ukierunkowana na prawdę4. Jako porozumienie w odniesieniu do prawdy, dialog oznacza szacunek do wiary i przekonań drugiego człowieka oraz korygowanie własnej postawy według zdobytej wiedzy. Nie oznacza
kompromisowych negocjacji prowadzących do synkretyzmu czy eklektyzmu
religijnego. Nie ma on jednak charakteru wyłącznie antropologicznego, lecz
nade wszystko teologiczny. To Bóg dialoguje z człowiekiem, ofiarując ludzkości zbawienie5. Dla chrześcijan dialog jest istotnym elementem Trójjedynego
Boga, który wchodzi w relacje ze stworzeniem z miłości i przez miłość. Stąd
wynika dialogowa wizja Kościoła i człowieka. W dialogu pozareligijnym jego
uczestnicy kierują się dobrem wspólnym, w dialogu międzyreligijnym kierują
się poszukiwaniem prawdy i wypełnianiem Bożej woli6.
ria stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 2009; K. Kościelniak,
XX wieków chrześcijaństwa w kulturze arabskiej, Kraków 2000; tenże, Tradycja muzułmańska na
tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku, Kraków 2001.
3
Sekretariat dla Niechrześcijan, Postawy Kościoła wobec wyznawców innych religii. Refleksje i wskazówki dotyczące dialogu i misji [dalej: DM], nr 3, tłum. pol. w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1989), oprac. W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz, Warszawa 1990, s. 44–59 (dokument opublikowano 10 VI 1984); Papieska Rada ds. Dialogu
Międzyreligijnego i Kongregacja Ewangelizacji Narodów, Dialog i przepowiadanie [dalej: DP], nr
9, tłum. pol. J.J. Pawlik, „Nurt SVD” 1993 nr 3, s. 75–106 (dokument opublikowano 19 V 1991).
4
J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum.
R. Zajączkowski, Kielce 2004, s. 203–205. Zob. też: tenże, Granice dialogu, tłum. M. Mijalska,
Kraków 1999, s. 125–126.
5
DP 38.
6
 T. Pikus, Etiologiczna demarkacja dialogu religijnego w Kościele katolickim, Warszawa
2006, s 27–38.
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O tak rozumianym dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim możemy mówić
dopiero od 2. połowy XX w. Jednak kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie noszące znamiona dialogu międzyreligijnego miały miejsce od początku islamu,
tzn. od VII stulecia.

I. Dialog w aspekcie historyczno-teologicznym
1. Od Mahometa do 2. połowy XX wieku
1.1. Wczesny islam a chrześcijaństwo

W okresie przedislamskim wspólnoty chrześcijańskie istniały głównie na
południu i północy Półwyspu Arabskiego. W części północnej dominowali monofizyccy Ghassanidzi i nestoriańscy Lachmidzi, a na południu – monofizyci
w Nadżranie. Podróżujący w celach handlowych Mahomet poznawał różne
odłamy chrześcijaństwa7. W tym kontekście tradycja muzułmańska podkreśla
spotkanie, do jakiego miało dojść w pobliżu syryjskiego miasta Busry, gdy jako
chłopiec podróżował jeszcze z wujem Abu Talibem. Według (legendarnego)
przekazu mieszkający tam nestoriański pustelnik Bahira rozpoznał w Mahomecie przyszłego proroka. Kolejnym przykładem odwoływania się do wczesnych
kontaktów z chrześcijanami jest reakcja Waraqa bin Nawfala (kuzyna pierwszej
żony Mahometa – Chadidży), który – jako chrześcijanin i jeden z nielicznych
– już we wczesnej fazie mistycznych przeżyć Mahometa dostrzegł ich ponadnaturalny charakter. Z wcześniejszych wydarzeń podkreśla się również ucieczkę
prześladowanych muzułmanów do chrześcijańskiego królestwa Aksum (dzisiejsza Etiopia), gdzie w 615 r. znaleźli oni schronienie przed Kurajszytami8. Około
roku 630 Mahomet, już jako polityczny i religijny przywódca Medyny, przyjął
chrześcijańską delegację z Nadżranu. Podczas spotkania dyskutowano na temat prawd wiary w obu tradycjach, podejmując głównie zagadnienia jedyności
i trójjedności Boga. Na uwagę zasługuje fakt, że chrześcijanom zezwolono na
odmówienie modlitw w meczecie Proroka9.

Brak jednak udokumentowanych źródeł, że do takich spotkań dochodziło, a jeśli jest
o tym mowa, byli to chrześcijanie nieortodoksyjni i nie zawsze obeznani w swej doktrynie. Por.
J.M. Gaudeul, Encounters and Clashes, t. 1, s. 11.
8
Zob. biografia Mahometa: Ibn Ishaq, Das Leben des Propheten. Aus dem Arabischen von
Gernot Rotter, Kandern 1999, s. 36–39, 65–71.
9
 I. Shahid, Nadjrān, w: Encyklopaedia of Islam [CD-ROM Edition v. 1.0], Leiden 1999.
7
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Ekspansja islamu dokonywała się błyskawicznie10, a jej siłą napędową były
podboje, handel i małżeństwa mieszane. Ważną rolę w tym procesie odegrał
podział ówczesnego chrześcijaństwa i sytuacja polityczno-religijna Bliskiego
Wschodu. Pierwsze dwa wieki islamu to okres względnej tolerancji religijnej.
Muzułmanie przejmowali w tym czasie istniejące struktury administracyjne łącznie z wykształconymi w tym zakresie chrześcijańskimi urzędnikami. O szczególnej współpracy chrześcijańsko-muzułmańskiej świadczy założona w 830 r.
przez kalifa Al-Mamuna (783–833) instytucja naukowa znana pod nazwą Dom
Mądrości (ar. Bajt al-Hikma), w której przetłumaczono na język arabski wiele
greckich dzieł naukowych i religijnych, w tym Pismo Święte11.
Żyjący na terenach muzułmańskich chrześcijanie posiadali „wyjątkowy”
status, tzw. zimmi12, który – podobnie jak żydom – gwarantował im ochronę
życia i mienia oraz – w ograniczonym zakresie – dawał swobodę wyznawania religii, ograniczając kult do praktyk wewnątrzświątynnych. Chrześcijanom
nie wolno było służyć w armii. W zamian za „bezpieczeństwo” płacili podatek
pogłówny, tzw. dżizję. W praktyce oznaczało to, że – zachowując swoje prawa
przy niższym niż muzułmanie statusie społecznym – byli obywatelami drugiej
kategorii13.
1.2. Kościoły wschodnie i Cerkiew prawosławna wobec islamu

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo muzułmanie stali się najpierw wyzwaniem dla chrześcijaństwa wschodniego podzielonego na liczne odłamy14. To
zróżnicowanie znalazło wyraz w stosunku do islamu. Lojalni wobec Bizancjum
(głównie melkici) dopatrywali się w islamie działania szatana, dążącego do całkowitego zniszczenia prawdziwej wiary. Nieortodoksyjne ugrupowania chrześcijańskie (głównie nestorianie i jakobici) postrzegali islam jako dopust Boży,
mający uwolnić ludy blisko- i środkowowschodnie od jarzma bizantyjskiego.
633 r. – podbój południowej Mezopotamii; 635 r. – zdobycie Damaszku; 638 r. – zdobycie
Jerozolimy; 642 r. – zdobycie Aleksandrii (założenie Al-Fustatu w Egipcie); 647 r. – zdobycie Trypolisu (Libia); 649 r. – zdobycie Cypru; 674 r. – zdobycie Krety; 698 r. – zdobycie Kartaginy; 711 r.
– wkroczenie do Hiszpanii (zdobycie Toledo).
11
Zob. M.M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008, s. 241–242.
12
zimmi (arab.; w artykule zastosowano uproszczoną transkrypcję i transliterację) – określenie
osoby należącej do grupy ludzi chronionych umową o protekcji (ahl az-zimma). W klasycznych
czasach islamu zaliczano do nich chrześcijan, Żydów i sabejczyków, którym państwo gwarantowało
autonomię instytucji, wolność wyznania i bezpieczeństwo w zamian za płacenie dodatkowych podatków.
13
Mimo wszystko chrześcijanom posiadającym status zimmi wiodło się lepiej niż muzułmanom
w Hiszpanii po rekonkwiście, gdzie ich prześladowano, zmuszano do przyjęcia chrztu lub mordowano.
14
Zob. R.G. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, tłum. K. Bielawski, Kraków
2005.
10
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Ich sympatia do islamu była wynikiem represji jakich doświadczali ze strony
Bizancjum po odrzuceniu postanowień pierwszych soborów. W takim paradygmacie Koptowie w VII w. uznali muzułmanów za wyzwolicieli15.
Negatywne reakcje na islam ze strony ortodoksji chrześcijańskiej były odpowiedzią na muzułmańską interpretację objawienia jako ostatecznej formy
Bożego planu zbawienia, w którym Mahomet był ostatecznym przekazicielem
tegoż objawienia. Islam interpretowano przede wszystkim w kategoriach apokaliptycznych. W wyniku debaty powstała literatura apologetyczno-polemiczna.
Mahometa ukazywano w niej jako oszusta, Koran jako dzieło ludzkie, zaś islam
jako zafałszowaną religię. Wśród teologów podejmujących teologiczną interpretację nowej rzeczywistości religijnej był Jan Damasceński (655–749), który
pojmował islam w kategoriach chrześcijańskiej herezji powstałej pod wpływem
arianizmu. Izmailici16 – jak nazywał wyznawców islamu – byli znakiem nadejścia
Antychrysta. Wobec ekspansji islamu w podobnym tonie wypowiadał się jego
uczeń Teodor Abu Kurra (ok. 750 – ok. 825), a także późniejsi teologowie: Bartłomiej z Odessy, Efthymios Zigabenos, a nade wszystko Niketas z Bizancjum.
Jego dzieło pt. Odrzucenie Koranu, w którym głosił, że Mahomet skłania ludzkość do oddawania czci diabłu, kształtowało postawę prawosławnych chrześcijan wobec muzułmanów od IX do XIV w. W późniejszym okresie bizantyjskim
to nastawienie uległo stopniowej zmianie za sprawą biskupa Gregora Palamasa,
cesarza Manuela II Paleologa oraz patriarchy Gennadiosa Scholariosa. Z muzułmanami prowadzono popularne na wschodzie dysputy. Cesarz Manuel II
Paleolog (1350–1425) prowadził taki rodzaj dialogu z wykształconym Persem
w Ankarze17. Przykładem pozytywnego nastawienia do islamu w aspekcie teologiczno-politycznym byli też Georgios z Trapezuntu (1395/96 – ok. 1484) i Georgios Amiroutzes (ok. 1400–1468/70)18.
Po wielkiej schizmie wschodniej w 1054 r., a szczególnie po zdobyciu Konstantynopola przez Krzyżowców w 1204 r. „łacinnicy” stali się dla wielu Bizantyjczyków większym zagrożeniem niż muzułmanie. W okresie wypraw krzyżowych zacieśniały się relacje prawosławno-islamskie przeciw Zachodowi według
zasady: „Lepszy turban sułtana niż papieska tiara”. Również w okresie Turcji
Osmańskiej wschodni chrześcijanie uważali, że muzułmańskie panowanie nad
Bizancjum i Bałkanami jest dużo korzystniejsze niż religijne podporządkowanie
papieżowi i zachodniemu chrześcijaństwu.
15
Zob. A. Yannoulatos, Der Dialog mit dem Islam aus orthodoxer Sicht, w: Ein Laboratorium
für die Einheit, red. R. Kirchschläger, A. Stirnemann, Innsbruck–Wien 1991.
16
Muzułmanów uważał za potomków Izmaela (Isma’ila), syna Abrahama (Ibrahima) i Hagar.
17
 Fragment tekstu cesarza cytował papież Benedykt XVI w swoim wykładzie w Ratyzbonie
12 września 2006 r., co jednak w świecie muzułmańskim zostało opacznie zrozumiane i wywołało
gwałtowne oburzenie.
18
Zob. V.N. Makrides, Prawosławne spojrzenie na inne religie, w: Religie świata w dialogu,
red. U. Tworuschka, tłum. A. Wąs, Poznań 2010, s. 59–61.
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Wraz z podjęciem walk wyzwoleńczych narodów bałkańskich w XIX w. powstała silna opozycja wobec islamu, która nasiliła się jeszcze bardziej po upadku
kalifatu i powstaniu nowego państwa tureckiego w 1923 r. Turecki nacjonalizm
okazał się jednak tragiczny w skutkach dla mniejszości chrześcijańskich: Asyryjczyków, Ormian i Greków. Inaczej wyglądała sytuacja w Rosji, gdzie przez
długi czas dominowali Mongołowie (1223–1502). Praktykowana względna tolerancja religijna pozwoliła rosyjskiej Cerkwi prawosławnej rozwijać się19. Drugą
połowę XX w. wypełniły krwawe konflikty między prawosławnymi i muzułmanami, czego przykładem jest Bośnia i Hercegowina podczas wojny w latach
1992–1995 oraz konflikt Rosji z Czeczenią, a także napięte stosunki między
Grecją a Turcją.
1.3. Islam jako wyzwanie dla europejskiego chrześcijaństwa
   zachodniego

W przeciwieństwie do chrześcijańskich Kościołów bliskowschodnich i Afryki Północnej islam nie stanowił dla większości europejskiego chrześcijaństwa
problemu teologicznego i politycznego. Jedną z pierwszych prób ustosunkowania się do islamu przez chrześcijaństwo zachodnie (łacińskie) było uznanie przez
Bedę Venerabilisa (672–735) saracenów20 za potomków Hagar. Średniowieczne
kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie widziane są przede wszystkim w perspektywie przemocy towarzyszącej wyprawom krzyżowym. Historycy bardzo
często odwołują się do krwawych wydarzeń z pierwszej krucjaty, kiedy po zdobyciu Jerozolimy 15 lipca 1099 r. fanatyczni krzyżowcy wymordowali żydowskich, muzułmańskich i chrześcijańskich (wschodniego obrządku) mieszkańców miasta21. Nie tak dramatycznie rozwinęła się sytuacja w Hiszpanii. Prawie
ośmiowieczne (VIII–XV) współżycie muzułmanów z chrześcijanami i żydami
uczyniło z południowej Hiszpanii miejsce szczególnej wymiany cywilizacyjnej, która zaowocowała powstaniem szkół i uniwersytetów, przekładem tekstów
filozoficznych i teologicznych z języka arabskiego na łacinę. Tą właśnie dro19
H.D. Döpmann, Die Russische Orthodoxe Kirche in Geschichte und Gegenwart, Berlin
1977, s. 31–51.
20
Saraceni to jedno z plemion arabskich. W średniowieczu (zwłaszcza w okresie wypraw
krzyżowych) termin, którym określano Arabów i muzułmanów Bliskiego Wschodu.
21
 Na temat wypraw krzyżowych zob.: J. Harpur, Krucjaty. Wojna dwustuletnia. Starcie między
Krzyżem a Półksiężycem na Bliskim Wschodzie 1096–1291, Warszawa 2007; G. Lerner, Krucjaty.
Tysiąc lat nienawiści, tłum. B. Rzepka, Kraków 2003; A. Maalouf, Wyprawy krzyżowe w oczach
Arabów, tłum. K.J. Dąbrowska, Warszawa 2001; Th.F. Madden, Historia wypraw krzyżowych.
Nowe ujęcie, tłum. A. Czwajdrak, Kraków 2008; Krucjaty, red. Th.F. Madden, tłum. M. Zwoliński,
Warszawa 2007; S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1–3, Warszawa 1997; J. Riley-Smith,
Historia krucjat, tłum. K. Pachniak, Warszawa 2000; G. Tate, Orient w czasach wypraw krzyżowych,
tłum. M. i A. Pawłowscy, Wrocław 1996.
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gą dotarły do Europy tłumaczenia dzieł Arystotelesa i wielu innych starożytnych filozofów greckich. Pokojowe współistnienie chrześcijan i muzułmanów
w Andaluzji nie oznaczało jednak akceptacji islamu. Stopniowo dokonujący się
proces arabizacji chrześcijan wzbudzał zaniepokojenie Kościoła, a hiszpańscy
chrześcijanie interpretowali islam apokaliptycznie22.
W połowie XII w. pojawiają się coraz częściej próby racjonalnego i pokojowego ustosunkowania się do islamu. Piotr Czcigodny (1094–1156), opat z Cluny, uważał, że islamowi należy przeciwstawiać się rozumem i miłością, a nie
orężem. Wyrażał to twierdząc: „Nie atakuję was bronią, jak czynią to często
niektórzy z nas, lecz słowami; nie używam przemocy, lecz rozumu; nie okazuję
wam nienawiści, lecz miłość”23. Na jego zlecenie w 1143 r. Robert z Ketton
przetłumaczył w tym celu Koran, który przez stulecia stanowił podstawę odniesienia do islamu. Na średniowiecznych teologów wpłynęły pisma i polemiczno-apologetyczne stanowisko Ojców Kościoła. Wyraźnie widać to w myśli św. Tomasza z Akwinu (1225–1274), dla którego muzułmanie nie byli „tylko” heretykami (jak np. dla Jana Damasceńskiego), lecz niewierzącymi (infideles)24.
Wydarzeniem bez precedensu było spotkanie Franciszka z Asyżu (1181–
1226) z sułtanem Malikiem al-Kamilem w Egipcie w 1219 r. podczas V wyprawy krzyżowej. Ogromne wrażenie wywarła na władcy świata islamskiego postawa i skierowane do niego słowa. W świecie nienawiści Franciszek dostrzegł
w modlitwie i czci oddawanej Bogu pomost łączący muzułmanów i chrześcijan25. W XIII w. franciszkanie i dominikanie podjęli misję wśród muzułmanów26.
Zakładała ona pogłębioną wiedzę o islamie i jego źródłach, a także znajomość
języka arabskiego.
Klasycznymi przykładami dialogowego prowadzenia sporów międzyreligijnych z muzułmanami są: Raimundus Lullus (1232–1316) i Mikołaj z Kuzy
(1401–1464)27. Lullus zasłynął z tezy o pokojowym współistnieniu religii (con22
Zob. M. i U. Tworuschka, Islam (Religie świata; Biblioteka Gazety Wyborczej, 3), tłum.
A. Wąs, Warszawa 2010, s. 163. Na temat wpływów arabskich na Półwysep Iberyjski zob. też
É. Lévi-Provençal, Cywilizacja arabska w Hiszpanii, tłum. R. Stryjewski, Warszawa 2006.
23
 Cyt. za: R.W. Southern, Das Islambild des Mittelalters, Stuttgart 1981, s. 27.
24
Zob. H. Zirker, Vom Islam lernen? Zur Herausforderung des christlichen Selbstverständnisses, w: Herausforderung Islam. Anfragen an das christliche Selbstverständnis, red. H. Schmid,
A. Reny, J. Sperber, Stuttgart 2003, s. 31.
25
 C.M. Paczkowski, Chrześcijański mnich i muzułmański władca. Spotkanie świętego Franciszka z Asyżu z sułtanem Malekiem Al-Kamalem i jego rezultaty, w: Teologia bliźniego. Obraz
bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, red. W. Szczerba, M. Turowski, J. Zieliński,
Białystok 2010, s. 57–70.
26
 Na temat zakonów i zgromadzeń katolickich podejmujących działalność misyjną wśród
muzułmanów zob. J. Nosowski, Chrześcijaństwo i islam. Konfrontacje, współistnienie, dialog,
„Przegląd Orientalistyczny” 1998 nr 1/2, s. 8–9.
27
Zob. W.A. Euler, Einheit der Religionen – Friede unter den Menschen. Begegnung mit
nichtchristlichen Religionen bei Ramon Llull und Nikolaus von Keus, w: Anstöße zu einem Dialog
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cordantia), którą zawarł w dziele pt. Księga o poganinie i trzech mędrcach28.
Żyd, chrześcijanin i muzułmanin przedstawiają w niej prawdy wiary pragnącemu nawrócić się poganinowi. Łącząc logikę z etyką Lullus pojmuje dialog
międzyreligijny jako sposób odkrywania prawdy. Jej głoszenia nie zawęża do
postawy ekskluzywistycznej. Punktem wyjścia są cnoty boskie: dobroć, wszechmoc, wieczność, władza, mądrość i doskonałość. Słowami jednego z mędrców
Lullus wypowiada nurtujące go pragnienie: „O Boże! Jakże byłoby wspaniale,
gdybyśmy […] mieli jedno prawo i jedną wiarę”29.
Ideę dialogowego podejścia do innych religii podjął Mikołaj z Kuzy. W dziele De pace fide30 ukazuje wyznawców różnych religii zebranych przed Bożym
tronem na soborze głoszącym, że wszystkie religie są zgodne w swej istocie.
Kuzańczyk był przekonany, że jedyną prawdziwą religią jest chrześcijaństwo.
Nie chodziło mu jednak o nawracanie innowierców, lecz o wykazanie zgodności
innych religii z chrześcijaństwem. Celem dialogu międzyreligijnego jest zgoda
w uznaniu wspólnej prawdy religijnej – opartej na prawdach chrześcijańskich.
W kolejnym dziele Cribratio Alkorani Kuzańczyk wzywa do krytycznej analizy
Koranu. Interpretując go w świetle Ewangelii, wykrywa obecne w nim biblijne
treści i dochodzi do przekonania, że islam nie jest nową religią, lecz chrześcijańską herezją. O ile dla Lullusa punktem wyjścia był rozum, który – jako wspólny
element ludzkości – umożliwiał każdemu poznanie chrześcijańskich prawd wiary, o tyle Kuzańczyk w punkcie wyjścia zakładał owe chrześcijańskie prawdy
wiary, których odbicie znajdował w Koranie. Zasadnicza teza Lullusa dotyczy
zgody między religiami (concordantia), natomiast Mikołaj z Kuzy stoi na stanowisku jedności wszystkich religii (unitas). W przeciwieństwie do islamu proponowanego przez obu uczonych, stoi islam ukazany w katechizmach z okresu
kontrreformacji, będących wyrazem ówczesnego nurtu w teologii.
Okres od XV do XIX w. charakteryzuje podtrzymanie wzorców z przeszłości. Z pogardą o islamie wyrażał się Marcin Luter. Wpływ na jego postawę miała
osmańska ekspansja w Europie i powierzchowna znajomość Koranu. Angażując
się w opublikowanie Koranu, przełożonego przez Roberta z Ketton, chciał pokazać chrześcijanom, „jak bardzo przeklęta i diabelsko szkodliwa jest ta księga,
pełna kłamstw, historyjek i niedorzeczności…”31.
Rozprzestrzenianie się islamu w południowo-wschodniej Europie w okresie
od XV do XIX w. nadało relacjom prawosławno-muzułmańskim różne formy
der Religionen. Thomas von Aquin – Ramon Lull – Nikolaus von Kues, red. Ch. Lohr, Freiburg im
Br. 1997.
28
 R. Lull, Das Buch vom Heiden und den drei Weisen, Stuttgart 1998.
29
 Tamże, s. 16–17.
30
 N. von Keus, Vom Frieden zwischen den Religionen, Frankfurt am M.–Leipzig 2002.
31
 Cyt. za: U. Dehn, Nieudane relacje czy wspólnota abrahamowa? Spojrzenie na islam, w:
Religie świata w dialogu, red. U. Tworuschka, Poznań 2010, s. 87.
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tolerancji religijnej, przymusowej islamizacji, konwersji i prześladowań32. Niezależnie od piętna kolonializmu i wielkich wojen światowych poprawa w stosunkach chrześcijańsko-muzułmańskich nastąpiła w XIX i XX w. W wyniku
rozwoju arabistyki, orientalistyki i religioznawstwa na przełomie XIX i XX w.
powstała nowa perspektywa postrzegania muzułmanów i wyznawanej przez
nich religii. W XX w. znacznie powiększył się zakres wiedzy o historii islamu,
Koranie i muzułmańskiej teologii. Dotyczyło to przede wszystkim misjonarzy
i misjologów, którzy mieli możliwość pogłębienia wiedzy o świecie muzułmańskim. Krytyczne i naukowe studia nad islamem wpłynęły również na zmianę
istniejącego od stuleci wizerunku tej religii w Kościele. Szczególną rolę odegrał Louis Massignon (1883–1962) i jego uczniowie Jacques Maritain, Georges
C. Anawati (1905–1994) i Luis Gardet (1904–1986), których teologia w znaczący sposób kształtowała soborowe rozumienie islamu33. Na Soborze Watykańskim II (1962–1965) nastąpiło otwarcie Kościoła katolickiego, który w świetle chrześcijańskiej prawdy o ostatecznym objawieniu wypracował teologiczne
podstawy dialogu z muzułmanami i wyznawcami innych religii. Nową postawę
Kościoła określono mianem d i a l o g u .

2. Od Soboru Watykańskiego II do współczesności
2.1. Deklaracja Nostra aetate i posoborowe nauczenie papieskie

Bezpośrednio o dialogu międzyreligijnym mówi Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate z dnia 28 października 1965 r.
Numer trzeci jest w całości poświęcony muzułmanom34. Pierwsza jego część
V.N. Makrides, Prawosławne spojrzenie na inne religie, s. 61.
W latach 60. XX w. doszło do przełomu w stosunkach chrześcijańsko-muzułmańskich, czego potwierdzeniem było zacieśnienie stosunków Watykanu z krajami arabskimi. W tym okresie
Watykan nawiązał stosunki dyplomatyczne m.in. z Egiptem, Syrią, Iranem i Irakiem.
34
„Kościół spogląda z szacunkiem również na muzułmanów, czcicieli jedynego Boga żywego
i samoistnego, miłosiernego i wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi, który przemówił do
ludzi. Starają się również poddawać z całej duszy Jego ukrytym postanowieniom, tak jak poddał się
Bogu Abraham, do którego wiara islamska chętnie się odwołuje. Jezusa wprawdzie nie uznają za
Boga, czczą Go jednak jako proroka, a Jego dziewiczą matkę Maryję darzą szacunkiem i niekiedy
pobożnie Ją wzywają. Oczekują nadto dnia sądu, kiedy Bóg odda zapłatę wszystkim wskrzeszonym
ludziom. Dlatego cenią życie moralne i czczą Boga szczególnie przez modlitwę, jałmużny i post. Nawet jeśli w ciągu wieków powstawały między chrześcijanami a muzułmanami liczne spory i uczucia wrogości, święty Sobór zachęca wszystkich, aby zapominając o tym, co było, czynili szczere wysiłki zmierzające do wzajemnego zrozumienia i dla dobra wszystkich ludzi dbali wspólnie
o sprawiedliwość społeczną, dobra moralne, a także o pokój i wolność oraz je wspierali”. DRN 3,
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 334–335.
32
33
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odnosi się do podstaw wiary muzułmańskiej oraz elementów kultu w islamie.
Druga wzywa wyznawców obu religii do wzajemnego poznania i współpracy.
Deklaracja wskazuje na wspólną dla chrześcijan i muzułmanów koncepcję
Boga, który jest Stwórcą i źródłem wszelkiego istnienia (al-qādir ‘alā kulli szaj).
Zawarte w deklaracji przymioty Boga miłosiernego i litościwego (ar-rahmān
ar-rahīm) bardzo często stosuje się w modlitwie i sformułowaniach muzułmańskich35. Widziany z chrześcijańskiej perspektywy Bóg islamu jest obecny
w dziejach człowieka. Objawia mu swoją wolę i komunikuje się z nim przez
proroków36. Deklaracja wyraża szacunek dla muzułmanów za ich całkowite
poddanie się Bożej woli, nawiązując tym samym do arabskiej nazwy ich religii
– islamu, choć tej deklaracja nie używa37. Poza wspólną muzułmanom i chrześcijanom postawą wiary przywołano również postać Abrahama (arab. Ibrāhīm),
uznawanego za ojca wiary w obu tradycjach38. Sformułowania te były możliwe
po wcześniejszym ogłoszeniu konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, w której stwierdzono, że „plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy
uznają Stworzyciela, wśród nich głównie muzułmanów; oni bowiem wyznając,
iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami jedynego i miłosiernego Boga,
który będzie sądził ludzi w dniu ostatecznym” (KK 16). Poza tym deklaracja
akcentuje życie po śmierci, sąd ostateczny i Bożą sprawiedliwość, które – podobnie jak w chrześcijaństwie – stanowią podstawowe wyznaczniki eschatologii muzułmańskiej. Wyróżniono również trzy filary islamu: modlitwę, jałmużnę
i post, które odgrywają istotną rolę w kulcie obu tradycji. Deklaracja nie pomija różnic, z których najważniejsza dotyczy osoby Jezusa Chrystusa. Dokument
podkreśla także rolę, jaką w religijności muzułmanów odgrywa Maryja39.
Druga część trzeciego numeru Nostra aetate nawołuje do wzajemnego poznania i współpracy. Ojcowie soboru zaapelowali do chrześcijan i muzułmanów
o oczyszczenie pamięci historycznej i wyciągnięcie wniosków z bolesnych doświadczeń minionych wieków, a jednocześnie zaproponowali wejście na drogę
wzajemnego poznawania siebie, podjęcie wspólnych działań na rzecz wartości
ogólnoludzkich40.
35
 Przykładem jest basmala, tzn. formuła modlitewna, która brzmi: Bi-smi l-lahi r-rahmani
r-rahim [W imię Boga miłosiernego i litościwego].
36
Zob. R. Caspar, Islam according to Vatican II, „Encounter” 1976 nr 21, s. 4.
37
Islām (arab.) oznacza dosłownie „poddanie się [Bogu]”.
38
 Posłuszeństwo Bogu wyraża się w heroicznej gotowości Abrahama do złożenia ofiary ze
swego syna: w tradycji koranicznej jest nim Ismael (37,99–113), natomiast w tradycji biblijnej Izaak
(Rdz 22,1–18).
39
Maria (arab. Marjam) pojawia się w Koranie 34 razy. Jej imieniem nazwano też surę 19.
Jako matka Jezusa zajmuje szczególne miejsce w Koranie i wśród słynnych muzułmańskich kobiet.
40
Zob. R. Caspar, Islam according to Vatican II, s. 1–7; K. Gładkowski, Muzułmanie
w nauczaniu Magisterium Kościoła, w: Islam w Europie Wschodniej, red. W. Nowak, J.J. Pawlik,
Olsztyn 2001, s. 53–81.
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W deklaracji islam porównywany jest z chrześcijaństwem, przy czym uznaje
się w nim tylko to, co ma związek z tradycją chrześcijańską. Tak specyficznie
islamskie elementy, jak prawo muzułmańskie (szariat), pielgrzymka do Mekki, prorok Mahomet i Koran zostały pominięte. Dokument podkreślił jednak
pozytywne elementy islamskich prawd doktrynalnych i zasad moralnych oraz
wezwał wyznawców obu religii do współpracy, aby urzeczywistniali duchowe
i moralne wartości zawarte w ich tradycjach. Sobór wyznaczył Kościołowi nowy
kierunek, którym konsekwentnie podążali kolejni papieże41.
Paweł VI

Papież Paweł VI zachowywał dystans do kwestii teologicznych (tzn. podobieństw z islamem). W swoich wystąpieniach odnosił się z szacunkiem zarówno
do muzułmanów, jak i do islamu. Wyraził to już w powstałej podczas soboru encyklice Ecclesiam suam (1964), w której napisał: „Zasługują oni [tj. muzułmanie
– przyp. A. W.] na nasz podziw ze względu na to, co w ich religii jest prawdziwe
i godne uznania” (nr 107). Daje temu wyraz również podczas podróży apostolskich do Jordanii i Izraela (1964), Turcji (1967), Teheranu, Dakki i na Filipiny
(1970)42. Odwiedzając w 1969 r. Ugandę, Paweł VI pozdrowił muzułmanów
zamieszkujących cały kontynent afrykański. Odniósł się z szacunkiem do wyznawanej przez nich wiary, podkreślając więzy chrześcijańsko-muzułmańskie
i stwierdzając, „że to wszystko, co łączy chrześcijan i muzułmanów, służy prawdziwemu braterstwu”43.
Jan Paweł II

Jan Paweł II nadał dialogowi z islamem niespotykane dotąd w historii Kościoła znaczenie. Dialog międzyreligijny uważał za najlepszy sposób wzajemnego poznania. W opinii papieża wyznawcy obu religii potrzebują siebie na płaszczyźnie ludzkiej i społecznej, mając jednocześnie zobowiązanie wobec świata,
który oczekuje od nich – jako ludzi wierzących – przykładu wzajemnego przebaczania i prawdziwego oblicza pokoju. W tym duchu zapewnił muzułmanów
już w 1981 r.: „[…] wasi chrześcijańscy bracia i siostry potrzebują Was i potrzebują Waszej miłości. A cały świat – w ogromnym pragnieniu autentycznego po-

Zob. A. Wąs, Islam na drogach współczesnego Kościoła, w: W czterdziestolecie Soboru
Watykańskiego II, red. A. Czaja, L. Górka , J. Pałucki, Lublin 2007, s. 122–126.
42
Zob. T. Michel, Christianity and Islam. Reflections on Recent Teachings of the Church, „Encounter” 1985 nr 112, s. 1–22. Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Recognize the Spiritual Bonds which Unite Us. 16 Years of Christian-Muslim Dialogue, Vatican City 1994, s. 7–12.
43
Interreligious Dialogue, oprac. F. Gioa, Boston 2006, s. 204, nr 263.
41
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koju, braterstwa i harmonii – pragnie ujrzeć braterską koegzystencję chrześcijan
i muzułmanów”44.
Jan Paweł II przesunął akcent z szacunku i akceptacji (co charakteryzowało
Sobór i pontyfikat Pawła VI) na dialog spotkania i otwartości. Podstawą papieskich wystąpień do muzułmanów była deklaracja Nostra aetate i zawarte w niej
teologiczne podstawy dialogu. One pozwalały papieżowi nazywać wyznawców
islamu braćmi i siostrami w wierze, którzy w duchu Abrahama czczą jednego
Boga. Z okazji otwarcia katolicko-islamskiego sympozjum w Rzymie w 1985 r.
papież powiedział: „Wasz i nasz Bóg jest jednym i tym samym Bogiem, a my jesteśmy braćmi i siostrami w wierze Abrahama”45. Jan Paweł II podkreślał wspólne obu tradycjom elementy doktrynalne, do których zaliczał: 1) wiarę i oddawanie czci temu samemu Bogu, samoistnemu, wszechmocnemu, miłosiernemu,
sprawiedliwemu, transcendentnemu i miłującemu; będącemu stworzycielem
świata i źródłem wszelkich wartości i godności ludzkiej oraz praw i obowiązków człowieka; 2) posłuszeństwo Bożej woli; 3) przygotowanie się na spotkanie
z Bogiem na sądzie ostatecznym, przez przestrzeganie zasad moralnych i praktykowanie m.in. modlitwy, postu i jałmużny; 4) wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne46. Jan Paweł II nawoływał chrześcijan i muzułmanów do dawania
wspólnego świadectwa w coraz bardziej zlaicyzowanym i zmaterializowanym
świecie. Apelował o zatroskanie o wymiar duchowy człowieka, życie według
zasad moralnych, promowanie sprawiedliwości społecznej i pokoju, wsparcie
uchodźców i prześladowanych, zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów
politycznych oraz obronę rodziny i ludzkiego życia.
Wśród licznych pielgrzymek do krajów muzułmańskich najczęściej przywołuje
się podróże Jana Pawła II do Maroka (1985), Izraela (2000) i Syrii (2001). Słowa
wypowiedziane podczas tych pielgrzymek stały się symbolem papieskiej otwartości
na islam i potwierdzeniem papieskich akcentów dialogowych tego pontyfikatu.
19 sierpnia 1985 r. Jan Paweł II wygłosił przemówienie do 80 tysięcy muzułmanów (w większości młodzieży) zebranych na stadionie w Casablance. Papież
mówił o wspólnych elementach łączących chrześcijan i muzułmanów oraz o istniejących różnicach. Te ostatnie nazwał tajemnicą, którą należy uznać i uszanować. Natomiast do tego, co wspólne, zaliczył: dziedzictwo wiary w Boga i dawanie o nim świadectwa, walka o godność człowieka, odpowiedzialność młodych za
kształtowanie świata, ludzką solidarność, rozwiązywanie problemów politycznych
na drodze dialogu, wolność religijną i obronę rodziny oraz znaczenie modlitwy
w życiu człowieka. Jan Paweł II zapewnił: „Kościół patrzy z szacunkiem i uznaje
 Przemówienie do przedstawicieli wspólnot muzułmańskich na Filipinach wygłoszone 20
lutego 1981 r. w Davao, nr 5, w: Interreligious Dialogue…, s. 273, nr 363.
45
 Tamże, s. 283, nr 442.
46
 E. Sakowicz, Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych
(1963–1998), Warszawa 2000, s. 261–293; F. Arinze, Church in Dialogue. Walking with Other Believers, San Francisco 1990, s. 211–212.
44
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wartości waszego postępowania religijnego, uznaje bogactwo waszej duchowej
tradycji. […] Sądzę, że my – chrześcijanie i muzułmanie – powinniśmy z radością
uznać te wartości religijne, które są nam wspólne, i dziękować za nie Bogu”47.
W Roku Jubileuszowym papież udał się do Egiptu. 24 lutego odwiedził
słynny Uniwersytet Al-Azhar w Kairze, spotykając się z Wielkim Szejchem tej
uczelni, Muhammadem Sayedem At-Tantawim. Obaj przywódcy religijni zgodnie zapewniali, że przyszłość ludzkości zależy od dialogu międzyreligijnego
i międzykulturowego48.
W Syrii Jan Paweł II jako pierwszy w dziejach zwierzchnik Kościoła katolickiego modlił się w meczecie. 6 maja 2001 r. papież odwiedził Wielki Meczet
Umajjadów w Damaszku49 i wygłosił „orędzie nadziei na dialog”50. Powiedział
wtedy m.in.: „Pragnę żywo, aby dzisiejsze spotkanie w meczecie Omajjadów
było znakiem naszego zdecydowania dalszego prowadzenia dialogu międzyreligijnego między Kościołem katolickim a islamem. Dialog ten nabrał rozmachu w ostatnich dziesięcioleciach. I dzisiaj możemy być wdzięczni za przebytą
dotychczas drogę”51. Zaapelował również do odpowiedzialnych za obie wspólnoty, aby ukazywali je „w pełnym szacunku dialogu, a nigdy jako wspólnoty
w konflikcie”52. Jan Paweł II jest autorem licznych dokumentów poświęconych
w całości lub częściowo dialogowi z islamem i muzułmanami53.
Benedykt XVI

Benedykt XVI kontynuuje dzieło dialogu. Podobnie jak jego poprzednik
obecny papież jest przekonany, że dla dialogu nie ma alternatywy. Już na począt47

s. 73.

 Cyt. za: Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, B.L. Sherwin, H. Kasimov, Kraków 2001,

 Przemówienie do Wielkiego Szejcha Uniwersytetu Al-Azhar Muhammada Sayeda At-Tantawiego podczas okolicznościowego spotkania na tej uczelni w dniu 24 lutego 2000 r. (za: Interreligious Dialogue…, s. 753, nr 1015).
49
 To przełomowe wydarzenie porównywane jest do papieskich odwiedzin w rzymskiej synagodze w 1986 r. i jego modlitwy przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie w roku 2000.
50
W ten trafny sposób określił to wystąpienie melchicki arcybiskup Damaszku. Zob. Jan
Paweł II, Pielgrzymka śladami św. Pawła. Grecja – Syria – Malta. 4–9 maja 2001, oprac. K. Gołębiowski, R. Montusiewicz, Kraków 2001, s. 83.
51
 Cyt. za: tamże, s. 83.
52
 Tamże.
53
Zob. Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, red. E. Sakowicz, Radom 2006,
s. 247–253. Na temat relacji Kościoła katolickiego z islamem zob.: E. Sakowicz, Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1996), Warszawa 1997; tenże, Dialog Kościoła
z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963–1999), Warszawa 2000. Zbiór
wszystkich dokumentów kościelnych na temat islamu zob. Die offiziellen Dokumente der katholischen Kirche zum Dialog mit dem Islam, red. CIBEDO, Regensburg 2009. Dokumenty poświęcone
temu zagadnieniu znajdują się również w zbiorze wszystkich dokumentów kościelnych na temat
dialogu międzyreligijnego Interreligious Dialogue…
48
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ku pontyfikatu, 20 sierpnia 2005 r., spotkał się w Kolonii z przedstawicielami
środowisk muzułmańskich, podkreślając znaczenie dialogu międzyreligijnego
dla dobra ludzkości i jej przyszłych pokoleń. Benedykt XVI akcentuje przede
wszystkim godność osoby ludzkiej, prawa człowieka i wolność religijną oraz
poszukiwanie prawdy. Wiele kontrowersji wywołał referat wygłoszony na uniwersytecie w Ratyzbonie 12 września 2006 r. Niezależnie od krytyki, zwłaszcza w świecie islamskim, napięcia zaowocowały konstruktywnymi elementami
dialogu. 13 października 2007 r. grupa 138 uczonych muzułmańskich rozesłała
list do przywódców chrześcijańskich Jednakowe słowo dla nas i dla was54. Wychodząc od przykazania miłości Boga i bliźniego w obu religiach autorzy podkreślili wspólną odpowiedzialność za pokój na świecie. Poza tym zaapelowali
o ściślejszą współpracę między wyznawcami obu religii. Odpowiedzią strony
katolickiej było zwołanie do Watyknu w dniach 4–6 listopada 2008 r. Forum
Katolicko-Muzułmańskiego pod hasłem „Miłość Boga i miłość bliźniego”.
Opracowano na nim wspólną deklarację, w której katolicy i muzułmanie przypominają o poszanowaniu godności człowieka i jego praw bez względu na religię, wyznanie, światopogląd55.
9 maja 2000 r. w Jordanii papież wezwał do wspólnego poszukiwania prawdy
i dobra, mówiąc: „Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie wspólnie powinni
poszukiwać tego, co słuszne i prawdziwe”56. Poza tym, odwołując się do współczesnych prób marginalizowania religii i wykorzystywania przesłania religijnego do osiągania celów politycznych, Benedykt XVI powiedział: „Muzułmanie
i chrześcijanie – właśnie ze względu na dziedzictwo naszej wspólnej historii,
w której było tak wiele niezrozumienia – muszą dziś dążyć do tego, by byli
znani i postrzegani jako czciciele Boga, wierni modlitwie, pragnący postępować
i żyć zgodnie z prawami Wszechmocnego, miłosierni i współczujący, wytrwale dający świadectwo wszystkiemu, co prawdziwe i dobre, zawsze pamiętający
o wspólnym pochodzeniu i godności wszystkich istot ludzkich, które zajmują
najwyższe miejsce w stwórczym planie Bożym co do świata i historii”57.
Kolejny istotny aspekt relacji chrześcijańsko-muzułmańskich obecnego pontyfikatu dotyczy współpracy na rzecz całej ludzkości. W tym kontekście w Jerozolimie papież powiedział: „Zapewniam was, że Kościół gorąco pragnie wspólnie działać na rzecz pomyślności rodziny ludzkiej. Mocno wierzy, że obietnica
54
Jednakowe słowo dla nas i dla was, tłum. A. Skowron-Nalborczyk, S. Grodź, „Więź” 2008
nr 1, s. 31–54. Zob. A. Wąs, Muzułmańska ‘Nostra aetate’, „Więź” 2008 nr 1, s. 57–64. Strona internetowa dokumentu: http://www.acommonword.com [11.04.2011].
55
Zob. tekst deklaracji: http://acommonword.com/en/attachments/108_FinalFinalCommunique.pdf [11.04.2011].
56
Benedykt XVI, Religia otwiera nowe horyzonty, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 2009
nr 7(315), s. 12–13; wersja elektroniczna: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/
przemowienia/zsw_meczetkr_09052009.html [11.04.2011].
57
 Tamże.
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dana Abrahamowi ma wymiar powszechny, obejmuje wszystkich mężczyzn
i kobiety, niezależnie od ich pochodzenia czy pozycji społecznej. Modlę się o to,
by muzułmanie i chrześcijanie – prowadząc dalej swój rozpoczęty już, pełen
szacunku dialog – dogłębnie zrozumieli, jak nierozerwalnie jedyność Boga wiąże się z jednością ludzkiej rodziny”58. Potwierdzeniem dialogowego charakteru
obecnego pontyfikatu jest zapowiedź zwołania międzyreligijnego spotkania do
Asyżu, w 25. rocznicę tego, które odbyło się 27 października 1986 roku.
2.2. Współczesne rozumienie dialogu z islamem w perspektywie
   protestanckiej i prawosławnej

Istnieje szerokie spektrum protestanckich opinii na temat islamu. Ewangelickie postrzeganie islamu przez wieki miało charakter polemiczno-apologetyczny59. Wyraźna zmiana nastąpiła w latach 60. XX w. Na spotkaniu Ekumenicznej
Rady Kościołów z muzułmanami w 1969 r. stwierdzono, że „judaizm, chrześcijaństwo i islam nie tworzą tylko historycznych więzi, lecz wyznają tego samego
Boga-Stwórcę, który objawia się i jest sędzią”60. W 2. połowie. XX w. protestancka retoryka koncentrowała się na zrozumieniu muzułmanów, przestrzeganiu praw człowieka i podkreślaniu świeckiego charakteru prawa. Jednocześnie
zauważalne jest pomijanie teologicznej koncepcji o wspólnocie abrahamowej,
którą Kościoły niemieckie od samego początku przyjęły tylko częściowo. Dyskusję na temat islamu zdominowały kwestie migracji i praw człowieka.
Stanowisko Ewangelickich Kościołów w Niemczech wyrażają dwa wielkie
oświadczenia z roku 2000 i 200661. Akcentują one bardzo wyraźnie ewangelicką
58
Benedykt XVI, Muzułmanie i chrześcijanie w dialogu, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.]
2009 nr 7(315), s. 27; wersja elektroniczna: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_
xvi/przemowienia/zsw_muzulmanie_12052009.html [11.04.2011].
59
W latach 30. XX w. holenderski teolog Hendrik Kraemer (1888–1965) opisał islam jako
„wielki synkretyczny twór, w którym teokratyczny i legislacyjny islam, mistycyzm oraz różne wyrazy religijności pierwotnej, w których dominuje naturalistyczny duch prymitywnego postrzegania
egzystencji, zostały połączone w jeden system. Zob. H. Kraemer, The Christian Message in a Non-Christian World, London 1938, s. 215. G. Rosenkranz (1896–1983) natomiast opisuje islam zdominowany przez ogołacającą z wolności a wypływającą z wiary postawę poddania się człowieka
Bożej woli. Zob. G. Rosenkranz, Evangelische Religionskunde, Tübingen 1951, s. 172–176. Hamburski teolog Walter Freytag (1899–1959) postrzegał islam jako misyjno-teologiczne wyzwanie dla
chrześcijaństwa. Ponieważ muzułmanie nie spotkali prawdziwych chrześcijan, ich religia mogła się
szybko rozwijać. Zob. W. Freytag, Der Islam als Beispiel einer nachchristlichen Religion, w: Reden
und Aufsätze, Teil 2, München 1961, s. 53–63 (za: U. Dehn. Nieudane relacje…, s. 87–88).
60
Meeting in Faith. Twenty Years of Christian-Muslim Conversations, oprac. S.E. Brown,
Genf 1989, s. 4.
61
Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland. Gestaltung der christlichen Begegnung mit
Muslimen – Eine Handreichung des Rates der EKD, Gütersloh 2000; Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland – Eine Handreichung des Rates der EKD, Hannover
2006.
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perspektywę i zalecają kooperacyjną postawę wobec muzułmanów. Teologiczne przesłanie o jednym i tym samym Bogu pojawia się w ogólnych sformułowaniach dotyczących głównie modlitwy. W dokumencie z 2006 r. retoryka
dialogowa staje się bardziej zachowawcza. Wyrazistsze staje się natomiast nawoływanie do misyjnego zaangażowania wśród muzułmanów. Z wielką ostrożnością podejmowane jest zagadnienie Boga, a coraz bardziej artykułowane są
takie kwestie antropologiczno-teologiczne, jak uznanie Mahometa za proroka,
koraniczne odrzucenie chrześcijańskiej prawdy o ukrzyżowaniu Jezusa oraz zrozumienie grzechu i łaski62.
Kościół prawosławny nie wydał dokumentu porównywalnego do katolickiej deklaracji Nostra aetate. Prawdziwy dialog został podjęty w połowie
XX w. w konsekwencji działań katolickich (Sobór Watykański II) i protestanckich (Światowa Rada Kościołów). W dialogu ważną rolę odgrywa także
antropologia obu religii. W niektórych nurtach teologii prawosławnej aktualne jest stanowisko Jana Damasceńskiego postrzegające islam jako chrześcijańską herezję. Generalnie jednak ocena islamu odbiega od polemicznych
opinii z przeszłości. Podejmowane są też próby wypracowania nowych
form współistnienia na podstawie tego, co wspólne. Istotnymi elementami
są praktyki ascetyczne i duchowe doświadczenia w mistycznych kierunkach
obu tradycji63.

II. Praktyczny wymiar dialogu
1. Płaszczyzny i formy dialogu

Kościoły chrześcijańskie realizują dialog z islamem na wielu płaszczyznach. Watykańskie dokumenty ujęły różnorodność dialogu w cztery podstawowe formy, określając je jako: dialog życia, dialog dzieł, dialog wymiany teologicznej i dialog doświadczenia religijnego64. Dialog życia praktykuje każdy,
kto żyje w zgodzie z wyznawcami innych religii. W sąsiedztwie, szkole, pracy,
życiu społecznym i kulturalnym w polityce i gospodarce. We wszystkich tych
sferach wartości i tradycje religijne przenikają się automatycznie. SzczególZob. U. Dehn, Nieudane relacje…, s. 91–92.
Zob. V.N. Makrides, Prawosławne spojrzenie na inne religie, s. 64–65.
64
DM 28–35; DP 46. Na temat dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego zob.: M. Borrmans,
Guidelines for Dialog between Christians and Muslims, New York 1990; L. Kauling, Ebenen des
christlich-islamischen Dialogs. Beobachtungen und Analysen zu den Wegen einer Begegnung, Münster 2004; Ch.W. Troll, Unterscheiden um zu klären. Orientierung im christlich-islamischen Dialog,
Freiburg im Br. 2008; E. Sakowicz, Dialog Kościoła z islamem…; J. Urban, Dialog międzyreligijny
w posoborowych dokumentach Kościoła, Opole 1999.
62
63
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ną płaszczyzną dialogu życia jest wychowanie dzieci i młodzieży oraz kontakty ich rodziców. Dzieci można uczyć wzajemnego zaufania i wrażliwości
na inność, pielęgnując jednocześnie ich tożsamość, aby w przyszłości mogły
wspólnie stać na straży pokoju, wolności i sprawiedliwości społecznej. Dialog dzieł jest kontynuacją dialogu życia; jest niesieniem konkretnej pomocy
potrzebującym, którzy cierpią, niezależnie od przynależności religijnej. Przypomniał o tym Jan Paweł II w przemówieniu w Damaszku: „Dialog międzyreligijny przyniesie różne formy współpracy, przede wszystkim w wypełnianiu
obowiązku pomocy biednym i słabym. To właśnie świadczy o prawdziwości
naszej czci Bogu”65.
Dialog wymiany teologicznej dotyczy kwestii doktrynalnych i prawd wiary. Wymaga zachowania szczerości wobec innych i wierności własnej tradycji.
Koncentrując się na tym, co wspólne, i na różnicach, uczy wzajemnego szacunku. W szerokim znaczeniu nie obejmuje on tylko debaty teologów, lecz dotyczy
także opinii ekspertów z różnych dziedzin (np. bioetyki, pedagogiki, prawa, filozofii). Ich poglądy odgrywają ważną rolę w przekazywaniu i odkrywaniu wiedzy
o elementach kulturowych w tradycjach religijnych. Ważne miejsce w realizacji
dialogu na płaszczyźnie teologicznej zajmuje rozwój teologii religii i teologii
dialogu.
Dialog doświadczenia religijnego ma szczególne znaczenie. Zakorzenieni
w duchowości własnych tradycji wyznawcy obu religii z szacunkiem odnoszą
się do innych form kultu. Medytacja, modlitwa, mówienie o wierze i sposobach
jej wyrażania, o poszukiwaniu Boga i doświadczeniach mistycznych otwiera
najbardziej osobiste wymiary przeżycia religijnego. Ten rodzaj dialogu pomaga
odkrywać głębię własnej tradycji, przy jednoczesnym zrozumieniu duchowości
drugiej strony, co z kolei prowadzi do wymiany doświadczeń egzystencjalnych
uczestniczących w dialogu osób. Na płaszczyźnie dialogu doświadczenia religijnego odbyły się dwa ważne spotkania modlitewne w Asyżu, na które zostali
zaproszeni również muzułmańscy przywódcy religijni. Pierwsze miało miejsce
27 października 1986 r., a drugie 24 stycznia 2002 r. Oba potwierdziły możliwość doświadczenia „jedności” ludzi wierzących bez niwelowania istniejących
różnic. Jan Paweł II „pozwolił” uczestnikom być sobą przed Bogiem wobec innych, a Bogu „umożliwił” kontakt z każdą tradycją i poszczególnym wierzącym
z osobna66. Modlitwa, medytacja, czytanie słowa Bożego nadają rzeczywistości
wymiar transcendentny, a w kontekście dialogowym uprzytamniają, że źródłem
dialogu jest Bóg.

65
66

2002.

 Cyt. za: Jan Paweł II, Pielgrzymka śladami św. Pawła, s. 84.
 Teksty wystąpień podczas obu spotkań zob.: L. Sosnowski, Asyż nadzieja świata, Kraków
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2. Główne instytucje dialogowe
2.1. Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego

Oficjalnym organem Kościoła katolickiego w dialogu z islamem jest Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego. Powstała na strukturach powołanego 19 maja 1964 r. Sekretariatu dla Niechrześcijan, w ramach którego
powołano Biuro ds. Kontaktów z Islamem, które w roku 1974 objęło specjalną Komisję ds. Islamu. W marcu 1989 r., po wejściu w życie decyzji
Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus (28 czerwca 1988), zmieniono nazwę
Sekretariat dla Niechrześcijan na Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, która to Rada istnieje do dziś67. Organem Rady jest biuletyn Pro Dialogo68. Od 1967 r. Kościół katolicki za pośrednictwem Sekretariatu, a później
Rady, przesyła muzułmanom orędzia – życzenia na zakończenie ramadanu
i na obchodzone przez nich z tej okazji święto Id al-Fitr69. Teksty orędzia
nawiązują do wspólnego islamowi i chrześcijaństwu systemu wartości, elementów wiary i płaszczyzn wzajemnej współpracy, a także do aktualnych
problemów na świecie70.
Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego reprezentuje Kościół
katolicki na następujących forach katolicko-muzułmańskich: Islamsko-Ka-

W ponad 40-letniej historii na czele Sekretariatu dla Niechrześcijan, a potem Papieskiej
Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego stali: kard. Paolo Marella (1965–1973), kard. Sergio Pignedoli (1973–1980), abp Jean Jadot (1980–1984), kard. Francis Arinze (1984–2002), abp Michael
L. Fitzgerald (2002–2006); Paul Joseph Jean Poupard (2006–2007). Od 26 czerwca 2007 r.
przewodniczącym jest kard. Jean-Louis Tauran. Obecny przewodnicząc Rady syntezę koncepcji dialogu międzyreligijnego zawarł w publikacji Interreligiöser Dialog – Chance oder Risiko?,
„CIBEDO – Beiträge” 2008 nr 4, s. 10–13. W latach 2006–2007 czasowo Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego podporządkowano Papieskiej Radzie ds. Kultury. Na temat Rady zob.
M. Aydin, Modern Western Christian Theological Understandings of Muslims since the Second
Vatican Council, Washington D.C. 2002, s. 51–58; M.L. Fitzgerald, Twenty-five Years of Dialogue.
The Pontifical Council for Inter-Religious Dialogue, „Islamochristiana” 1989 nr 15, s. 109–120;
G. Wita, Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego – powstanie i działalność, w: Chrześcijanie
i muzułmanie razem w przezwyciężaniu ubóstwa, red. M.T. Kozubek, T. Czakański, W. J. Sztyk,
Katowice Panewniki 2010, s. 85–94.
68
 Periodyk nosi tę nazwę od 1994 r. Zastąpił on ukazujący się w latach 1966–1993 „Biuletyn”.
69
Id al-Fitr (arab.), dosłownie „święto łamania postu” jest drugim co do ważności świętem islamskim. Charakteryzuje się odmawianiem specjalnej modlitwy zwanej musallā i zbieraniem jałmużny
(zakat al-fitr), którą przekazuje się bezpośrednio najuboższym. Obchody święta trwają z reguły trzy dni.
70
Zob. Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Meeting in Friendship. Messages to
Muslims for the End of Ramadan (1967–2000), Vatican City 2000. Teksty przesłań na stronie internetowej Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index.htm [10.04.2011].
67
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tolicki Komitet Łączności71, Komitet Wspólny72, Komitet Koordynacyjny73. 25 kwietnia 2002 r. podpisano deklarację z przedstawicielstwem ds. religijnych rządu Turcji w sprawie promowania dialogu międzyreligijnego, czego szczególnym wyrazem są kontakty na szczeblu akademickim i współpraca
profesorów Uniwersytetu w Ankarze i Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie74.
Konstruktywny dialog z muzułmanami prowadzą również polscy katolicy.
Od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów obchodzony
jest w naszym kraju Dzień Islamu. Wpisanie go do kalendarium oficjalnych wydarzeń religijnych w Polsce jest wymownym gestem dialogowym Episkopatu,
który wyraża szacunek do muzułmanów żyjących w Polsce i zachęca muzułmanów do odpowiedzialności za kształtowanie klimatu dialogu międzyreligijnego
w naszym kraju. Dzień ten jest w skali Kościoła powszechnego wydarzeniem
jedynym w swoim rodzaju75.
2.2. Prawosławne Centrum Patriarchatu Ekumenicznego

Oficjalny dialog prawosławno-islamski prowadzony jest dziś w formie
instytucjonalnej. Rozpoczął się spotkaniem prawosławnych i muzułmanów
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w Hellenic College/Holy Cross
71
W skład powstałego w 1995 r. Komitetu wchodzą cztery ważne organizacje islamskie:
Światowa Liga Muzułmańska (World Muslim League) i Światowy Kongres Muzułmański (World
Muslim Congress) z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, Międzynarodowa Islamska Rada ds. Misji i Pomocy Humanitarnej (International Islamic Council for Da’wa and Relief) w Kairze (Egipt) oraz
Islamska Organizacja Edukacji, Nauki i Kultury (Islamic Education Science Culture Organization)
w Rabacie (Maroko). Na temat historii Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności zob. http://www.
dialogue.com.go.to [11.04.2011].
72
Joint Committee skupia przedstawicieli Stałego Komitetu ds. Dialogu z Religiami Monoteistycznymi Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze oraz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
w Rzymie. Powstał 28 maja 1998 r. Coroczne spotkania odbywały się na zmianę w Rzymie i Kairze.
Nawiązując do wizyty Jana Pawła II w Uniwersytecie Al-Azhar, która miała miejsce 24 lutego
2000 r., dotychczasowe spotkania były organizowane w takim czasie, aby uwzględnić ten dzień,
który muzułmanie nazywali Dniem Dialogu. P.L. Celata, Report of the Secretary on the Activities of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue Between November 2001 (Last Plenary)
and May 2004, „Pro Dialogo” 2004 nr 2–3(116–117), s. 162 n. Niestety w styczniu 2011 r. strona
muzułmańska zawiesiła działalność Komitetu.
73
Coordiantion Committee powołany 18 marca 2002 r. na sesji Rady ze Światowym Towarzystwem Misji Islamskiej (World Islamic Call Society), którego siedziba znajduje się w Trypolisie
(Libia). W regularnych spotkaniach uczestniczą również chrześcijanie innych Kościołów oraz wyznawcy islamu z innych krajów.
74
 Kh. Akasheh, Considerations on Forty Years of religious Dialogue with Muslim (A Raport),
„Pro Dialogo” 2004 nr 2–3(116–117), s. 198.
75
 T. Czakański, Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce – idea i charakter, w:
Chrześcijanie i muzułmanie…, s. 11–29.
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Greek Orthodox School of Theology in Brookline/Massachusetts z udziałem patriarchy Konstantynopola w 1985 r. Dziś dialog ten prowadzi założone w 1966 r. Prawosławne Centrum Patriarchatu Ekumenicznego Chambésy
k. Genewy we współpracy z Fundacją Al al-Bajt (Amman, Jordania)76. W 1997 r.,
podczas 8. spotkania, wydano wspólną deklarację prawosławno-islamskiego
dialogu. Obie strony przyjęły podstawowe zasady: jedność rodziny ludzkiej
oraz pokój i sprawiedliwość wobec jakiejkolwiek ideologii wojny. Sympozja
na temat relacji prawosławia i islamu zorganizował również grecko-prawosławny Kościół w Grecji we współpracy z szyitami (Ateny 1990 i 1992, Teheran 1994 i Ateny 1997)77.
2.3. Światowa Rada Kościołów

Pierwsze spotkanie dialogowe chrześcijan i muzułmanów zorganizowane
przez działającą od 1948 r. Światową Radę Kościołów odbyło się w 1969 r.
w Cartigny, w Szwajcarii78. Dwa lata później Rada oficjalnie rozpoczęła działalność międzyreligijną. W 1993 r. opublikowała dokument odnoszący się bezpośrednio do islamu pt. Relacje między chrześcijanami i muzułmanami: Refleksje
ekumeniczne, w którym ukazano islam jako zjawisko kompleksowe i zróżnicowane, wskazano na podobieństwa między obiema tradycjami i podkreślono znaczenie dialogu życia w kontaktach chrześcijańsko-muzułmańskich79.

III. Uwagi na temat dialogu
1. Zasadność i cele dialogu z islamem

Konieczność prowadzenia dialogu z islamem nie wynika z taktyki lub
własnych interesów, lecz jest wartością samą w sobie. W dokumencie Postawy
Kościoła wobec wyznawców innych religii czytamy: „Dialog nie jest oportu Ta inicjatywa przyczyniła się dotychczas do zorganizowania wielu obustronnych spotkań
(np. Chambésy 1986, Amman 1987, Chambésy 1988, Stambuł 1989, Amman 1993, Ateny 1994,
Amman 1996, Stambuł 1997, Amman 1998, Manama/Bahrajn 2002).
77
Zob.
http://www.centreorthodoxe.org/index.php?lang=fr&smenu=smenu8&nav=dialogu
es9 [11.04.2011].
78
Wykaz spotkań chrześcijańsko-muzułmańskich zorganizowanych przez Radę zob. Meeting
in Faith. Twenty Years of Christian-Muslim Conversations, zebrał S.E. Brown, Genf 1989. Zob też:
http://www.oikoumene.org/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-andcooperation/interreligious-trust-and-respect/list-of-major-meetings-1969-2001.html [11.04.2011].
79
Ökumenischer Rat der Kirchen, Beziehungen zwischen Christen und Muslimen. Ökumenische Überlegungen, „Materialdienst der EZW” 56(1993) nr 1, s. 169-179.
76
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nistyczną taktyką danej chwili, ale opiera się na racjach, pogłębionych przez
doświadczenie, refleksję, a także same trudności”80. Jan Paweł II ujął te treści
w encyklice Redemptoris missio w następujący sposób: „Dialog nie rodzi się
z taktyki czy wyrachowania, ale jest działaniem mającym swe uzasadnienie,
wymogi, godność: wypływa z głębokiego szacunku dla tego wszystkiego, co
w każdym człowieku zdziałał ten Duch, który «tchnie tam, gdzie chce»”81.
Za dialogiem z islamem przemawia zbawcze działanie Boga, który w powszechnej historii zbawienia na różne sposoby zawiera przymierze z człowiekiem i powołuje wszystkich ludzi do życia w łączności z nim. Wobec prawdy,
że przymierze to przyjęło najdoskonalszą formę w Jezusie Chrystusie, a cała
ludzkość – jako wyraz miłości Stwórcy – tworzy jedną wspólnotę, Kościół posoborowy odkrywa w islamie Bożą obecność, której dowodem są pozytywne
wartości zawarte w tradycji muzułmańskiej.
Na drodze dialogu chrześcijanie i muzułmanie osiągają następujące cele:
1) K o r y g o w a n i e s t e r e o t y p ó w i f a ł s z y w y c h w y o b r a ż e ń .
Pomagając we wzajemnym poznawaniu i zrozumieniu obu tradycji, usuwa
odziedziczone stereotypy i uprzedzenia. W autentycznym dialogu należyte miejsce zajmują podobieństwa i różnice, które uczestnicy dialogu ukazują we właściwej perspektywie.
2) U ś w i a d o m i e n i e z a g r o ż e ń i l ę k ó w o r a z i c h p o k o n y w a n i e . W dialogu tego typu chrześcijanie i muzułmanie odkrywają zarówno
zagrożenia, jak i istniejące bogactwo różnorodności. Dialog pomaga pokonywać
pojawiające się ze strony muzułmańskiej obawy przed utratą tożsamości i suwerenności, a ze strony chrześcijańskiej lęk przed islamem polityczno-radykalnym
i terroryzmem. Wskazuje drogi urzeczywistnienia religijnej i kulturowej tożsamości w społeczeństwie pluralistycznym.
3) B u d o w a n i e p o k o j u . Podstawowym argumentem za prowadzeniem
dialogu z muzułmanami jest konieczność wypracowania pokojowego i sprawiedliwego współistnienia w pluralistycznym społeczeństwie. Każdy udany
dialog chrześcijańsko-muzułmański jest widocznym znakiem pokojowego potencjału istniejącego w obu religiach. Stworzenie atmosfery pokojowej przez
chrześcijan i muzułmanów odbiera argumenty radykałom i fundamentalistom,
którzy wykorzystują to przesłanie do celów politycznych, akcji terrorystycznych
i prowadzenia wojen, niemających nic wspólnego z religią. W tym kontekście
znaczenia nabierają słowa Hansa Künga: „[…] nie ma pokoju między narodami,
jeśli nie ma pokoju między religiami. Ale nie ma pokoju między religiami, jeśli
nie ma między nimi dialogu”82.

DM 20.
 RMis 56.
82
H. Küng, Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft, München–Zürich 2004, s. 19.
80
81
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4) D o p r e c y z o w a n i e i p o g ł ę b i e n i e w i a r y . Uczestnicy dialogu
znajdują się w sytuacji, kiedy muszą sobie stawiać pytania dotyczące ich własnej tradycji i prawd, w które wierzą. Dialog chrześcijańsko-muzułmański nie
prowadzi do utraty tożsamości. Przeciwnie, jak uczy doświadczenie, spotkania,
rozmowy i dysputy dialogowe pomagają w pogłębieniu wiary. Konfrontacja
z inaczej myślącym i wierzącym partnerem dialogu staje się wyzwaniem, które mobilizuje do poszukiwania szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień. Troska
o własną tradycję nie wyklucza otwarcia się na wyznawców innych religii. Poza
tym, jako ludzie wierzący, którzy żyją w coraz bardziej zeświecczonym świecie,
zdają sobie sprawę, że w procesie marginalizacji religii są powołani do dawania
świadectwa o Bogu.
6) U r z e c z y w i s t n i a n i e w a r t o ś c i . Nade wszystko podkreślenie
godności osoby ludzkiej, która pochodzi od samego Boga. Dialogowa postawa
chrześcijan i muzułmanów pomaga im wspólnie występować przeciw aborcji,
sterylizacji i eutanazji. Poza tym pomaga traktować wyznawców obu religii jako
równych obywateli w państwie, gdzie laickość nie musi oznaczać bezbożności,
a wolność religijna jest udziałem wszystkich. Wartością staje się również wzajemna pomoc i wspólne pokonywanie trudności83.
6) K s z t a ł t o w a n i e s t o s u n k ó w m i ę d z y s ą s i e d z k i c h . Codzienność stwarza ramy, w których dialog staje się realny. Podczas spotkań, do których dochodzi na wielu różnorodnych płaszczyznach, chrześcijanie i muzułmanie odkrywają sposoby wspólnego kształtowania społeczeństwa, w którym żyją,
uczą się i pracują, przejmując jednocześnie odpowiedzialność za nie.
2. Jakość dialogu

Na jakość dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego wpływają następujące
czynniki:
1. P a r t n e r z y d i a l o g u . Dialog musi dokonywać się na tym samym poziomie. Nie może dochodzić do spotkania w warunkach, w których jedna ze
stron czuje się silniejsza, choćby z tej racji, że jest większością lub posiada władzę. Spotkania i rozmowy rozumiane jako instrument jakichkolwiek wpływów
(politycznych, religijnych czy innych) nie są dialogiem. Niezależnie od stopnia
trudności dialogu, należy szukać sposobów dotarcia do środowisk sceptycznie
do niego nastawionych.
2. A t m o s f e r a d i a l o g u . Podstawą dialogu jest szacunek, życzliwość
i otwartość. Dialogu nie da się prowadzić w atmosferze tzw. „poprawności reliZob. A. Wąs, Niemożliwe uczynić możliwym. O dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim, w:
Dialog w żywiole wyobraźni, red. J. Stranz, Poznań 2008, s. 231–232; Th. Lemmen, M. Miehl, Miteinander leben. Christen und Muslime im Gespräche, Gütersloh 2001, s. 8–9.
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gijnej” i przesadzonej grzeczności. Partnerzy dialogu powinni uznać swą inność
i fakt, że wspólnie dzielą przestrzeń pluralistycznej rzeczywistości. Zaangażowanie się w dialog zakłada także umiejętne opanowanie emocji, zarówno odnoszących się do własnych wartości i tradycji, jak i tych, które dotyczą partnera
dialogu. Konkretny dialog oznacza dialog z innymi, a nie o innych.
3. K r y t y c z n e i t w ó r c z e s p o r y . Autentyczny dialog chrześcijańsko-muzułmański nie może unikać trudnych kwestii, jak choćby praw człowieka
czy wolności religijnej. Dialog chrześcijańsko-muzułmański daje szansę stawiania krytycznych pytań o wiarę drugiego człowieka oraz możliwości jej poznania. Staje się on środkiem do odkrywania prawdziwego obrazu chrześcijanina
i muzułmanina – takiego obrazu, w którym oni sami siebie rozpoznają.
4. G r a n i c e d i a l o g u . W dialogu istotna jest umiejętność akceptowania
istniejących różnic, których – choćby z racji teologicznych – nie da się przekroczyć, ale należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzać do ich przeakcentowania. Prowadzony w otwartości i prawdziwości dialog, nie musi zatrzymywać
się na granicy różnic religijnych, lecz powinien ich również dotyczyć.
5. Wa r u n k i p r o w a d z e n i a d i a l o g u . Dialog powinien być prowadzony w spokoju, bez paniki i patosu. Stanowiska ekstremalne – we wszystkich
formach i kategoriach – bardziej szkodzą dialogowi, niż mu pomagają. Jeśli idee
dialogu będą przenikały świadomość wyznawców obu religii, zataczać będą coraz szersze kręgi. Dialog ma szansę powodzenia, jeśli nie pozostanie wyłącznym
przedmiotem zainteresowania elit. Prowadzenie dialogu dla samego dialogu nie
ma bowiem racji bytu. Podobnie jak traci on sens bez zasady wzajemności.
6. P r a k t y c z n y w y m i a r d i a l o g u . Dialog nie jest tylko teorią. Zrozumienie i bycie zrozumianym nie mogą być celem samym w sobie, lecz mają także określone implikacje społeczne. Dialog powinien przyczynić się na przykład
do procesu integracji imigrantów pochodzenia muzułmańskiego na Zachodzie
czy do poprawy sytuacji mniejszości chrześcijańskich w krajach islamskich.
Jego przedmiotem są również liczne problemy codziennego życia, wymagające
współcześnie konkretnych odpowiedzi. Przykładowo, nie chodzi o teoretyczne
wspieranie idei pokojowej, lecz również o praktyczne zaangażowanie się we
wszystko, co służy jego urzeczywistnianiu. Dialog należy prowadzić w określonym kontekście, w którym często znajdują się przyczyny problemów i konfliktów. Nie można go natomiast podejmować w izolacji od wartości i ich źródeł. Praktyczne odniesienie dialogu we wszystkich odmianach gwarantuje jego
uczestnikom wyjście z niekończących się dyskusji. Dialog stał się alternatywą
dla konfliktów i napięć. Jednak nie może pełnić tylko funkcji „strażaka”. Będąc często odpowiedzią na zaistniały kryzys, powinien być przede wszystkim
działaniem profilaktycznym, które jest częścią pewnego procesu, obejmującego
wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji84.
84

Zob. A. Wąs, Niemożliwe uczynić możliwym, s. 234–236.
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Zakończenie

Dzieje kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich mają znamiona konfrontacji i wzajemnego przenikania. Charakteryzują się ambiwalencją: nie brak
w nich zarówno twórczych debat intelektualnych oraz prób dialogowego zbliżenia wyznawców obu religii, jak i pełnych przemocy walk i obraźliwych tekstów
polemicznych. Dialogowe formy współistnienia towarzyszą wyznawcom obu
religii od początku islamu. Dialog w rozwiniętej formie rozpoczął się dopiero na
Soborze Watykańskim II dzięki teologicznym podstawom opracowanym przez
Ojców soborowych. Minione dekady pokazały jednak, że nie jest on łatwym
przedsięwzięciem. Jeśli pozostanie on wyłącznie w sferze idei i powierzchowności, może nastąpić intensyfikacja napięć na tle religijnym, które będą realizacją
tezy Samuela Huntingtona o „zderzeniu cywilizacji”85. Z czysto praktycznych
względów nie ma dla dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego alternatywy. Ten
rodzaj dialogu stanowi najlepszy sposób na odkrywanie prawdy oraz kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych. Chrześcijanie i muzułmanie występują w tej sytuacji jako ludzie wiary, którzy powinni sobie uświadomić, że są
powołani do współpracy i odkrywania w dialogu więzi danych im przez Boga.
Przyszłość dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego zależy od rozwiązania
istniejących problemów oraz kompleksowego kształtowania postaw sprzyjających rozwojowi relacji międzyreligijnych. Do najważniejszych problemów należą: balast przeszłości; brak samokrytycyzmu; manipulacja przesłaniem religijnym w osiąganiu celów politycznych; fanatyzm religijny; odmienne rozumienie
praw człowieka i brak zasady wzajemności. Natomiast na rozwój autentycznego
dialogu wyznawców obu religii wpłyną: wiedza o partnerze dialogu (zdobywana
na wszystkich płaszczyznach, włącznie z teologiczną); kultura bycia w przyjmowaniu inności; szacunek wobec różnic; wspólne zaangażowanie na rzecz pokoju
i dawanie świadectwa o wartościach głoszonych przez obie tradycje religijne86.
W dialogu międzyreligijnym chrześcijanie i muzułmanie kroczą wspólnie
drogą w interakcji z partnerem zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jest to rodzaj ogromnego zaufania − nade wszystko w Bożą Mądrość, która jest większa od ludzkich możliwości poznania. Niech na tej drodze
wszystkim towarzyszą słowa Jana Pawła II, który na początku III tysiąclecia
powiedział: „Dialog musi być kontynuowany”.

85
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska,
Warszawa 2003.
86
Zob. F. Arinze, Christian-Muslim Relations in the 21st Century, „Pro Dialogo” 1998 nr
1(97), s. 81–92.
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Christian-Muslim Dialogue
Summary
Since the beginning of Islam in the 7th century Christians and Muslims have been
a permanent challenge for themselves. The confrontation and the closeness which accompany them through the entire history are rooted in the universal and monotheistic
character of both religions. From the Christian point of view it would be difficult to
talk about interreligious dialogue or at least its modern developments, without the
Second Vatican Council (1962–1965) and the declaration Nostra aetate. The Council
recognized in it the spiritual, moral and cultural values present in different religions,
emphasizing spiritual and moral values between Muslim and Christians. For the first
time in the history of the Catholic Church, the Council’s fathers officially called for
the co-operation with Muslims. This is the starting point of the real dialogue between
Christians and Muslims.
This article attempts to describe and analyse – in three parts – some aspects of the
dialogical initiatives of Christian-Muslim relations. A greater part of it refers to the
Roman Catholic Church, but some examples of interpretation and dialogical initiatives of the Orthodox and Protestant Churches are included as well. Islam as a point of
reference is taken as a whole. After a short introduction containing a general definition
of dialogue and its interreligious form the first part deals with historical facts which
shaped the dialogical attitudes. The selected historical facts build a background for
some theological ideas on Islam in orthodox, catholic and protestant traditions. The
second part focuses on the practical aspects of dialogue – its forms and representative
institutions, i.e. the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, World Council of
Churches and Orthodox Center of the Ecumenical Patriarch in Chambésy which are
engaged in the dialogue on behalf of the main Christian Churches. The third part offers some ideas concerning aarguments for dialogue, its efficiency and quality which
might be important for the future of dialogue.
The modern history of Christian-Muslim relations shows that the dialogue between adherents of these two largest religions is possible despite that it is not an easy
undertaking. The author underlines that there is no alternative to dialogue as there is
no better way to defeat prejudices and heal the wounds of the past.
S ł o w a k l u c z o w e : dialog międzyreligijny, chrześcijanie, muzułmanie, islam, Kościół, Sobór Watykański II
K e y w o r d s : Interreligious dialogue, Christians, Muslims, Islam, Church, Second Vatican Council
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Dialog chrześcijaństwa z tradycyjnymi religiami
afrykańskimi

Sobór Watykański II w kilku dokumentach (dekret Ad gentes divinitus, konstytucja Lumen gentium, konstytucja Gaudium et spes), a zwłaszcza w deklaracji
Nostra aetate wyraził jednoznacznie pozytywny stosunek Kościoła do religii
niechrześcijańskich. Trzy dokumenty posoborowe Kościoła są poświęcone dialogowi z tradycyjnymi religiami afrykańskimi, a mianowicie orędzie Pawła VI
Africae terrarum z dnia 29 października 1967, list kardynała Francisa Arinzego
pt. Pastoralna troska o tradycyjną religię afrykańską z dnia 25 marca 1988 oraz
posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II Ecclesia in Africa z dnia 14
września 1995 r.1 Dokumenty te wyrażają szacunek dla afrykańskich wartości
kulturowych i religijnych, które mają znaczenie same w sobie jako zarodki Słowa (semina Verbi), a oprócz tego stanowią opatrznościowe przygotowanie do
ewangelizacji. Ponadto podkreślają one konieczność studiowania tradycyjnych
religii afrykańskich i prowadzenia dialogu z ich wyznawcami, celem wzajemnego ubogacenia, uznania i przyswojenia pozytywnych wartości oraz lepszego
przepowiadania Afrykanom Ewangelii Jezusa Chrystusa i jej głębszego zakorzenienia w Afryce.
Kultury afrykańskie mają charakter religijny. Jednym z istotnych elementów
tradycji afrykańskiej jest duchowa wizja życia i świata, według której wszystkie byty natury widzialnej są złączone z niewidzialnym światem duchowym.
Światopogląd ludów afrykańskich opiera się na jedności kosmosu, w którym
– poprzez jego struktury i symbole – dostrzegane i przeżywane jest sacrum.

 Paweł VI, Orędzie Africae terrarum (29 X 1967), w: Breviarium missionum. Wybór dokumentów Kościoła dotyczących dzieła misyjnego, oprac. B. Wodecki, F. Wodecki, F. Zapłata, cz. 2,
Warszawa 1979, s. 72–99; F. Arinze, Pastoral Attention to African Traditional Religion, w: Interreligious Dialogue. The Official Teaching of the Catholic Church (1963–1995), red. F. Gioia, Boston
1997, s. 581–585; Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Africa (14 IX 1995), OsRomPol 11(1995)
nr 10, s. 4–40.
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W ciągłości i jedności kosmosu uczestniczą wszystkie istoty nadnaturalne (Istota Najwyższa, bóstwa, duchy, przodkowie), ludzie i cała przyroda2.
Do kulturowych i religijnych wartości ludów afrykańskich należą: świętość
i poszanowanie życia, życie wspólnotowe, fundamentalne znaczenie rodziny,
szacunek dla roli i autorytetu ojca rodziny, sakralność władzy, wierność, solidarność, opieka nad ludźmi starszymi i krewnymi w rodzinie, Istota Najwyższa,
sakralność ziemi, duchy przodków, życie pośmiertne, moralność, świadomość
grzechu w wymiarze indywidualnym i społecznym, modlitwa, ofiara, rytuały,
symbolika praktyk i przedmiotów kultowych3.
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie w sposób skrótowy i syntetyczny
tylko kilku wybranych religijnych wartości ludów afrykańskich, a mianowicie:
Istota Najwyższa, duchy przodków, życie pośmiertne, moralność, rytuały4. Studium tych i innych wartości jest wskazane i konieczne, gdyż są one podstawą
dialogu z kulturami i tradycyjnymi religiami Afryki oraz mają ważne znaczenie
w procesie inkulturacji chrześcijaństwa w kontekście kulturowo-religijnym ludów afrykańskich.

I. Istota Najwyższa

Ludy afrykańskie uważają Boga za istotę najwyższą spośród wszystkich istot
nadnaturalnych. Według teologa kenijskiego Johna Samuela Mbitiego jest „to
najbardziej ogólna i podstawowa idea Boga obecna we wszystkich społeczeństwach afrykańskich”5. Afrykańska wiedza o Bogu wyrażona jest w imionach,
J. Goody, Religion and Ritual: The Definitional Problem, „The Briitish Journal of Sociology” 12(1961), s. 151, 155; E.E. Evans-Pritchard, Introduction, w: R. Hertz, Death and the Right
Hand, Glencoe [Il] 1960, s. 12, 21; J.S. Mbiti, Afrykańskie religie i filozofia, tłum. K. Wiercieńska,
Warszawa 1980, s. 16, 103; E.G. Parrinder, Religions of Illiterate People. Africa, w: Historia religionum. Handbook for the History of Religions, vol. 2: Religions of the Present, red. C.J. Bleeker,
G. Widengren, Leiden 1971, s. 557 n.; B. Gantin, The Universal Values of African Traditional Religions, „Omnis Terra” 30(1996) nr 268, s. 200–202.
3
Zob. P.K. Sarpong, Growth and Decay: Can Christianity Dialogue with African Traditional
Religion, „Bulletin”. Secretariatus pro non Chirstianis 23(1988) nr 69, s. 198–205; F.M. Gapi, Les
religions traditionelles et le dialogue interreligious, „Bulletin”. Secretariatus pro non Christianis
28(1993) nr 82, s. 72–74.
4
Opieram się m.in. na moim szczegółowym opracowaniu tego zagadnienia pt. Afrykańskie
wartości duchowe i religijne jako podstawa dialogu międzyreligijnego, w: Dialog międzyreligijny,
red. H. Zimoń, Lublin 2004, s. 159–183, w którym omówiłem dziewięć wartości duchowych i religijnych.
5
J.S. Mbiti, Afrykańskie religie…, s. 48. Zob. również K.A. Busia, Africa in Search of Democracy, London 19713, s. 5; M.J. McVeigh, God in Africa. Conceptions of God in African Traditional Religion and Christianity, Cape Cod [Mass] 1974, s. 6, 3.
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mitach, modlitwach, obrzędach religijnych, czyli rytuałach, pieśniach i przysłowiach. Bóg jest dla ludów Afryki nierozerwalnie związany z codziennością, co
dobrze wyraża przysłowie znane u ludu Aszanti (Ghana): „Nikt nie pokazuje
dziecku Istoty Najwyższej”. Znaczy to, że każdy Afrykanin, nawet dziecko, zna
Boga prawie instynktownie i naturalnie6.
Pojęcie Istoty Najwyższej znane jest prawdopodobnie u wszystkich ludów
Afryki Subsaharyjskiej. Istota ta jest bytem realnym i duchowym oraz transcendentnym i immanentnym, a więc jednocześnie dalekim oraz bliskim i aktywnym. W teorii Bóg jest dla Afrykanów transcendentny, a w praktyce immanentny7. Jako pierwsza i ostateczna przyczyna Bóg jest stwórcą wszechrzeczy
oraz dawcą życia i tym, który je podtrzymuje. Bóg jest ostatecznym źródłem
władzy, autorytetu oraz porządku moralnego. Chociaż u wielu ludów afrykańskich Istocie Najwyższej oddaje się kult w formie indywidualnej modlitwy,
zwłaszcza w czasie wielkiej potrzeby, niebezpieczeństwa i kryzysu, to jednak
stosunkowo rzadko jej kult jest u nich rozbudowany, regularny, wspólnotowy
i pierwszoplanowy. Istocie Najwyższej rzadko składa się ofiary ze zwierząt. Tylko u niektórych ludów (Dogoni, Aszanti, Igbo, Kikuju, Szona, Wenda) spotykamy sanktuaria i ołtarze poświęcone Bogu oraz kapłanów, oddających Mu cześć.
Istota Najwyższa nie jest też przedstawiana w formie materialnej, np. w postaci
posążków, figur, masek czy obrazów8.
Zgodnie z wierzeniami ludu Konkomba z północnej Ghany Uwumbor jest
Istotą Najwyższą, stworzycielem ziemi, nieba, duchów, ludzi i wszystkich rzeczy. Uwumbor jest władcą (etym. imię Uwumbor pochodzi od słowa ubor –
władca), źródłem i dawcą życia oraz prawodawcą moralnym. Konkombom
znane są również wyobrażenia dotyczące dwumianu kosmicznego, czyli pary
kosmicznej niebo – ziemia. Uwumbor jest synem bóstwa ziemi Kiting i nieba
atmosferycznego Kitalangban, który użyźnia ziemię za pomocą deszczu. Bóg
niebiański Kitalangban był prawdopodobnie Istotą Najwyższą, a jego miejsce
zajmuje obecnie bóg Uwumbor. Wbrew zapewnieniom Konkombów, że boga
Uwumbor należałoby wzywać na samym początku wszystkich rytuałów, okazuje się, że faktycznie zwracają się oni o wiele częściej do istot niższego rzędu,
które są im bliższe, a więc na pierwszym miejscu do duchów ziemi, duchów
 K.A. Busia, Africa in Search of Democracy, s. 4 n.
J.S. Mbiti, Concepts of God in Africa, London 1970, s. 12, 18; tenże, Afrykańskie religie…,
s. 51, 53; E.E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, Oxford 19672, s. 4; E.B. Idowu, African Traditional Religion. A Definition, Maryknoll [NY] 1973, s. 155; McVeigh, God in Africa, s. 52–55, 117,
126–128, 132–135.
8
Zob. The Whole Subject in Perspective: An Introductory Survey, w: African Ideas of God.
A Symposium, red. E.W. Smith, London 19663, s. 21 n.; V. Mulago, Le dieu des Bantu, „Cahiers des
religions africaines” 2(1968), s. 23–64, zwł. s. 58–64; E.B. Idowu, African Traditional Religion,
s. 140–165; H. Zimoń, Koncepcja Istoty Najwyższej u wybranych ludów afrykańskich, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Studia Religiologica 2000 z. 33, s. 174–177.
6
7
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opiekuńczych rodów (liwaal, lm. ngiwaa) i duchów przodków (yajatiib), a na
drugim miejscu także do duchów opiekuńczych zagrody, duchów poszczególnych osób (nwiin), duchów buszu (bininkpiib lub biponib) i duchów bliźniąt.
Duchy te są sługami i posłańcami boga Uwumbor oraz pośrednikami między
nim a ludźmi9.
U  ludu Kerebe z wyspy Bukerebe (Tanzania) Istotą Najwyższą, władcą
i stwórcą jest Namuhanga (etym. od słowa kuhanga – stworzyć). Bóg Namuhanga jest kojarzony ze słońcem i dlatego określany mianem Izoba (słońce) lub
Kalyoba (nazwa etymologicznie pochodzi prawdopodobnie od rdzenia bantuskiego *yúbà lub *júbà = słońce)10. W czasie modlitw i ofiar specjalista rytualny
zwraca się czasem w kierunku słońca. Badając u tego ludu rytuały sprowadzania
deszczu, mogłem stwierdzić, że w modlitwach zwracano się częściej do przodków (abakuru, abagurusi) niż do Istoty Najwyższej Namuhanga, chociaż to
właśnie Namuhanga jest ostateczną przyczyną deszczu11.
Analiza koncepcji Istoty Najwyższej u ludów Konkomba i Kerebe oraz innych ludów afrykańskich wystarczająco uzasadnia wniosek, że pojęcia Istoty
Najwyższej nie można utożsamiać z monoteizmem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wierzenia ludów afrykańskich wskazują na teistyczny charakter ich religii, w których w zróżnicowanym stopniu mogą występować zarówno elementy
monoteistyczne, jak i politeistyczne12.

II. Duchy przodków

Duchy zmarłych przodków zajmują wprawdzie najniższe miejsce w hierarchii ontologicznej bytów nadnaturalnych, ale mimo to pełnią ogromnie ważną
rolę w życiu religijnym i społecznym ludów afrykańskich. Ważność duchów
przodków wynika z faktu, że przodkowie uważani są za ciągle obecnych i żywych członków społeczności, mimo iż przez śmierć faktycznie od niej odeszli.
Cześć im oddawana wynika z pozycji, jaką zajmują jednocześnie na tym i na
tamtym świecie. Członkami społeczności afrykańskiej są bowiem nie tylko żyjąJ.C. Froelich, La tribu Konkomba du Nord Togo, Dakar 1954, s. 180 n., 184 n.; H. Zimoń,
Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie ludu Konkomba, Warszawa 1992, s. 122; tenże, Sakralność ziemi u ludu Konkomba z Afryki Zachodniej, Lublin 1998, s. 36 n. E. Hurel, Religion et vie
domestique des Bakerewe, „Anthropos” 6(1911), s. 78.
10
H. Zimoń, Regenriten auf der Insel Bukerebe (Tanzania), Freiburg Schweiz 1974, s. 19.
11
 Tamże, s. 19, 76 n., 81, 90.
12
 E.E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, s. 316; B.C. Ray, African Religions. Symbol, Ritual and
Community, Englewood Cliffs [NJ] 1976, s. 50–52; G. Parrinder, Religion in Africa, Harmondsworth
1969, s. 46; H. Zimoń, Koncepcja Istoty Najwyższej, s. 182–185; tenże, Wilhelma Schmidta teoria
monoteizmu pierwotnego. Prezentacja i krytyka, „Nurt SVD” 38(2004) z. 3, s. 102–112.
9
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cy, ale i zmarli. Ludy afrykańskie uznają i zarazem kwestionują niszczące dzieło
śmierci. Człowiek umiera, a jednak żyje nadal, jest – używając terminu Mbitiego – tzw. „żywym zmarłym”13. Przodkowie, jako pośrednicy między Istotą
Najwyższą a żyjącymi, biorą aktywny udział w życiu społeczności i wpływają
na losy żyjących. Tworzą oni najsilniejszą więź łączącą ludzi ze światem duchowym. Właśnie przez nich świat duchowy, niewidzialny staje się dla ludzi bliski,
osobisty. Przodkowie towarzyszą swym żyjącym krewnym we wszystkich ważniejszych chwilach życia indywidualnego i społecznego. Interweniują w bytowanie jednostki, rodziny i lineażu oraz plemienia i ludu (przodkowie władców).
Przodkowie są strażnikami spraw rodzinnych i tradycji rodowo-plemiennej.
Gwarantują również respektowanie i przestrzeganie norm etycznych oraz przepisów prawa zwyczajowego. Przodkowie symbolizują ciągłość struktury społecznej. U Konkombów sakralizują oni patrylinearny porządek społeczny oparty
na zasadzie pokrewieństwa i primogenitury14.
O ważności przodków świadczą rytuały pogrzebowe, które wyrażają więź
zmarłych z żyjącymi i umożliwiają zmarłym przejście do krainy przodków oraz
osiągnięcie statusu przodka. Należy odróżnić zmarłych od przodków oraz cześć
zmarłych, którzy nie są jeszcze duchowymi istotami nadnaturalnymi, od kultu przodków, którzy stali się duchami, a więc istotami należącymi do świata
duchowego i z którymi można się komunikować na płaszczyźnie duchowej.
Sama śmierć nie jest wystarczającym warunkiem osiągnięcia statusu przodka.
W wielu społecznościach afrykańskich konieczne jest założenie rodziny i posiadanie potomstwa. U Konkombów jedynie osoby starsze (mężczyźni i kobiety) ze
względu na swój wiek, status społeczny i potomstwo mogą po śmierci osiągnąć
godność przodków. Niezbędne jest odprawienie wszystkich wymaganych rytów
pierwszego i wtórnego pogrzebu oraz formalne podniesienie zmarłego do godności i roli przodka15.
Na określenie struktury rytuałów pogrzebowych etnologowie i religioznawcy używają terminu „podwójny pogrzeb”, który obejmuje pierwszy pogrzeb

13
Według Mbitiego (Afrykańskie religie…, s. 39 n., 43, 112, 203 n.) żywymi zmarłymi są
zmarli do czwartego lub piątego pokolenia, których pamiętają potomkowie i rozpoznają ich z imienia, żyją oni w czasie „teraźniejszym”, zwanym sasa (z jęz. suahili) i znajdują się w stanie nieśmiertelności osobistej.
14
B.C. Ray, African Religions, s. 146–150; R.C. Mitchell, African Primal Religions, Niles
[Il] 1977, s. 27–30; G. Parrinder, African Traditional Religion, London 1968, s. 57–66; E.B. Idowu,
African Traditional Religion, s. 178–189.
15
Zob. M. Fortes, Some Reflections on Ancestor Worship, w: African Systems of Thought.
Studies Presented and Discussed at the Third International African Seminar in Salisbury, December
1960, red. G. Dieterlen, M. Fortes, London 1965, s. 124 n., 129; D. Zahan, Religion, spiritualité et
pensée africaines, Paris 1970, s. 82–85, H. Zimoń, Struktura rytuałów pogrzebowych u ludu Konkomba z północnej Ghany, „Roczniki Teologiczne” 51(2004) z. 9, s. 200–203, 209, 211 n.
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(likpuul w języku konkomba) i finalny, czyli wtórny pogrzeb (likpotoor)16.
Pierwszy pogrzeb u ludu Konkomba składa się z pochówku, rytów puryfikacyjnych i rytów pożegnania z osobą zmarłą. Wypełnienie rytów pierwszego pogrzebu kończy fazę wyłączenia zmarłego z widzialnego świata osób żyjących17.
Nie oznacza jednak zakończenia rytuału pogrzebowego, którego dopełnienie
dokonuje się w pogrzebie wtórnym. Uroczystość wtórnego pogrzebu, wymagająca dużych nakładów finansowych na żywność i piwo, odbywa się w każdej wiosce co trzy lub cztery lata i organizowana jest dla wszystkich zmarłych
w okresie od ostatniego wtórnego pogrzebu. Dopiero po tym wtórnym pogrzebie
zmarły starzec (lub staruszka) osiąga godność przodka, a jego własność (ziemia,
żony, przedmioty sakralne i władza) zostaje odziedziczona i przejęta za pośrednictwem najstarszego członka lineażu przez krewnych zmarłego w linii prostej,
a więc braci i synów, zgodnie z zasadą primogenitury. Pogrzeb wtórny kończy ostatecznie okres żałoby po zmarłych, potwierdza triumf społeczności nad
śmiercią, podkreśla wartość życia, które jest najwyższą wartością wszystkich
Afrykanów oraz przeprowadza wspólnotę przez trudny czas smutku, zagrożenia
i kryzysu spowodowanego śmiercią jej członków. Ponadto pogrzeb wtórny integruje grupę rodzinną, lineażową, rodową i ponadrodową, a także oznacza zmianę statusu i pomaga żyjącym w zaakceptowaniu nowego stanu oraz wprowadza
ich do normalnych relacji ze społecznością rodową i innymi ludźmi.
Sumując, możemy stwierdzić, że kult przodków należy do sfery religijnej
i ma ogromne znaczenie społeczne. Przodkowie sakralizują porządek społeczny,
wspierają autorytet starszyzny oraz gwarantują respektowanie i przestrzeganie
obowiązujących norm moralnych oraz przepisów prawa zwyczajowego. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa zalicza kult przodków do
wartości afrykańskiej religii i pyta, czy nie jest on jakimś przedsmakiem wiary
w świętych obcowanie18.

III. Życie pośmiertne

Wierzenia ludów afrykańskich dotyczące rzeczy ostatecznych koncentrują
się przede wszystkim na eschatologii antropologicznej (indywidualnej), traktu16
 Na problem podwójnego pogrzebu zwrócił po raz pierwszy uwagę francuski etnolog Robert
Hertz (1882–1915) w pionierskim, obszernym artykule pt. Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort, „L’Année sociologique” 10(1905–1906), s. 48–137.
17
O rytuałach pochówkowych u ludu Konkomba z północnej Ghany zob. H. Zimoń, Rytuały
pochówkowe starszych mężczyzn u ludu Konkomba z północnej Ghany, „Roczniki Teologiczne”
45(1998) z. 2, s. 137–154; tenże, Rytuały pochówkowe starszych kobiet u ludu Konkomba z północnej Ghany, „Roczniki Teologiczne” 52(2005) z. 9, s. 129–143.
18
Jan Paweł II, Ecclesia in Africa, nr 43.
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jącej o śmierci człowieka, życiu pośmiertnym, losie duszy po śmierci i ostatecznym przeznaczeniu człowieka. Mniej poinformowani jesteśmy o eschatologii
kosmologicznej (uniwersalnej), mówiącej o ostatecznym losie świata19.
Wielostopniowe rytuały pogrzebowe i kult przodków wyraźnie świadczą
o wierze Afrykanów w życie pośmiertne20. Przedstawia się ono najczęściej jako
projekcja i kontynuacja życia w jego ziemskiej formie z wszelkimi blaskami
i cieniami. Zmarli zachowują swe cechy osobowe, pozycję społeczną oraz różnice płci. W tamtym świecie pełnią oni te same czynności i funkcje gospodarcze,
społeczne, polityczne czy religijne, jakie były ich udziałem w życiu ziemskim21.
Ponieważ nie ma wyraźnej granicy między tym światem widzialnym a tamtym
niewidzialnym, dlatego wiele ludów afrykańskich nie oczekuje nagrody w przyszłym życiu. Ludy te wierzą, że człowiek ponosi karę za grzechy zasadniczo
w życiu doczesnym. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, iż – wbrew poglądom
niektórych afrykanistów i religioznawców – idea pośmiertnej kary bądź nagrody
nie jest obca pewnym ludom Afryki22.
Zgodnie z wierzeniami ludów afrykańskich zmarli przebywają w niebie, na
ziemi lub pod ziemią. Dla tych ludów, które uważają, że życie pozagrobowe
istnieje na innym świecie lub w miejscu odległym, grzebanie żywności, broni, muszli kauri, pieniędzy, lampy naftowej razem ze zwłokami może mieć na
celu utrzymanie, pomoc lub ochronę zmarłego w podróży między dwoma światami czy miejscami23. Dla wielu ludów tamten świat jest w sensie przestrzennym „tutaj”, a jego oddzielenie od tego świata polega głównie na tym, iż jest
niewidzialny dla ludzi. Symbolicznym znakiem bliskiej więzi zmarłych przodków z żyjącymi jest m.in. grzebanie ciał starszych mężczyzn i kobiet w chacie,
G. Parrinder, Religions of Illiterate People. Africa, s. 570.
 E. Dammann (Die Religionen Afrikas, Stuttgart 1963, s. 14) twierdzi, że chyba nie ma ludu
w Afryce, który by nie wierzył w istnienie duszy po śmierci.
21
J.S. Mbiti, Afrykańskie religie…, s. 203; G. Wagner, Die Religion der Bantu von Kavirondo,
„Zeitschrift für Ethnologie” 71(1940) nr 4/6, s. 207; J. Ittmann, Von Totengebräuchen und Ahnenkult
der Kosi in Kamerun, „Africa” 26(1956), s. 386; H. Huber, Das Fortleben nach dem Tode im Glauben westsudanischer Völker, Mödling bei Wien 1951, s. 66, 83 n., 116, 123, 129; tenże, Tod und
Fortleben, s. 20; G. Wagner, The Bantu of Western Kenya. With Special Reference to the Vugusu
and Logoli, t. 1 [1st reprint], London 1970, s. 26, 163 n., 167; J.F. Thiel, Tod und Jenseitsglaube in
Bantu-Afrika. Tod und Jenseits im Glauben der Völker, red. H.J. Klimkeit, Wiesbaden 1978, s. 41;
R.C. Mitchell, African Primal Religions, s. 49 n.; B.C. Ray, African Religions, s. 140 n.; A. Moyo,
Religion in Africa, s. 230.
22
J.S. Mbiti, Afrykańskie religie…, s. 202 n., 261; E. Dammann, Die Religionen Afrikas,
s. 13 n.; J. Goody, Death, Property and the Ancestors. A Study of the Mortuary Customs of the LoDagaa of West Africa, Stanford 1962, s. 375–378; J. Spieth, Die Religionen der Eweer in Süd-Togo,
Leipzig 1911, s. 242; H. Huber, Das Fortleben nach dem Tode…, s. 117–123, 128; G. Parrinder,
Religions of Illiterate People, Africa, s. 570.
23
J.S. Mbiti, Afrykańskie religie…, s. 200; H. Huber, Das Fortleben nach dem Tode…, s. 76–
80; G. Wagner, The Bantu of Western Kenya, s. 163.
19
20
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na wewnętrznym dziedzińcu zagrody lub na zewnątrz zagrody, w najbliższym
jej sąsiedztwie24. Niektóre ludy utrzymują, że zmarli przebywają w lasach i na
wzgórzach, w pewnym oddaleniu od zagród, w których kiedyś mieszkali. Pewne ludy (Basuto, Lozi, Lugbara, Szyllukowie, Turkana, Jorubowie, Fonowie)
wierzą, że po śmierci dusza ludzka udaje się do nieba lub miejsca blisko Boga25.
Czaga z Tanzanii wierzą, że podróż na tamten świat trwa dziewięć dni, a dusza musi przebyć okolice pustynne i niebezpieczne. By podróż tę uczynić mniej
uciążliwą, zwłoki są natłuszczane, „pojone” mlekiem i owijane w skórę; w ten
sposób zaopatruje się je w pożywienie i chroni od słońca pustyni. Według przekonań Aszantów droga do krainy zmarłych prowadzi przez wiele rzek i gór. Podobne przekonania o dalekiej i trudnej podróży na tamten świat dzielą niektóre
inne ludy afrykańskie, jak Mende z Sierra Leone, Ewe z Togo, LoDagaa i Krobo
z Ghany, Fonowie z Beninu, Ibo i Idio z Nigerii, Dogoni z Mali, Toma (Buzi)
i Kpelle z Liberii26.
Jorubowie wierzą, że po śmierci dusza zmarłego staje przed bogiem Olodumare i przedstawia mu koleje swego życia na ziemi. Ludzie mówią, że „ze
wszystkiego, cośmy zrobili na ziemi, zdamy sprawę klęcząc w niebie”. Dusze
ludzi dobrych idą do nieba (orun), gdzie spotykają się z krewnymi i żyją bez
trosk i cierpień. Dusze ludzi złych trafiają do „niebiańskiego wysypiska śmieci”. Jest to miejsce bardzo niewygodne, nieprzyjemne, gdzie jest gorąco i sucho.
Miejsce to porównuje się z piecem do wypalania garnków glinianych, wypełnionym węglem drzewnym i skorupami naczyń27.
Idea zadośćuczynienia w życiu pozagrobowym, czyli pośmiertnej nagrody
dla ludzi dobrych bądź kary dla ludzi złych znana jest również u takich ludów,
jak Kosi z Kamerunu, Ewe z Togo, Mende i Temne z Sierra Leone, Toma (Buzi)
z Liberii, Malinke z Senegalu i Gambii, Dogoni z Mali, Bobo z Mali i Burkina
Faso, LoDagaa z Ghany, Fonowie z Beninu, Luba z Republiki Demokratycznej
Konga28.
H. Huber, Das Fortleben nach dem Tode…, s. 34 n.; H. Zimoń, Afrykańskie rytuały agrarne…, s. 23, 125; tenże, Rytuały pochówkowe starszych mężczyzn u ludu Konkomba z północnej
Ghany, „Roczniki Teologiczne” 45(1998) z. 2, s. 141; tenże, Rytuały pochówkowe u ludu Konkomba
z północnej Ghany, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2000, s. 270.
25
J.S. Mbiti, Afrykańskie religie…, s. 201 n.
26
 Tamże, s. 200 n.; E. Dammann, Die Religionen Afrikas, s. 12 n.; J. Spieth, Die Religionen
der Eweer, s. 241 n.; E.B. Idowu, African Traditional Religion, s. 188 n.; H. Huber, Das Fortleben
nach dem Tode…, s. 68–71.
27
 E.B. Idowu, Olodumare: God in Yoruba Belief, London 1962, s. 197, 199 n.; J.S. Mbiti,
Afrykańskie religie…, s. 202 n.; H. Huber, Das Fortleben nach dem Tode…, s. 121; B.C. Ray, African Religions, s. 143 n.
28
G. Dieterlen, Les âmes des Dogons, Paris 1941, s. 122–125, 140–148; J. Ittmann, Von Totengebräuchen und Ahnenkult der Kosi…, s. 386 n.; H. Huber, Das Fortleben nach dem Tode…, s. 117–
24
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IV. Moralność

U wszystkich ludów afrykańskich spotykamy skodyfikowany system określonych przepisów, nakazów i zakazów, normujący życie jednostki i społeczności. Prawo zwyczajowe i normy moralne są również, choć nie wyłącznie, usankcjonowane wierzeniami religijnymi. Katalog zalecanych norm postępowania,
czyli cnót, oraz zakazów, czyli grzechów, może się różnić u poszczególnych
ludów, lecz wszędzie istnieje. Nie ma u tych ludów wyraźnej granicy między
wykroczeniem społecznym (przeciw społeczności) i wykroczeniem religijnym
(przeciw istotom nadnaturalnym). Istoty te są ostatecznym gwarantem porządku
kosmicznego i społecznego oraz zachowania ładu moralnego w życiu tak indywidualnym, jak i zbiorowym29.
Ludy afrykańskie odróżniają aspekt rytualny grzechu od jego aspektu moralnego. W znaczeniu rytualnym grzech jest świadomym lub nieświadomym
przekroczeniem określonych przepisów, nakazów i zakazów o charakterze kultycznym i zwyczajowym. Wiąże się on z pojęciem nieczystości rytualnej i tabu.
Natomiast w znaczeniu moralnym grzech jako zło moralne jest rozmyślnym wykroczeniem przeciw powszechnemu porządkowi kosmosu oraz przeciw należącym do tego porządku: jednostce, społeczności i takim istotom nadnaturalnym,
jak Istota Najwyższa, bóstwa, duchy i duchy przodków30.
U ludów Afryki Subsaharyjskiej nakazy moralne i ich przekroczenia w formie grzechu są różnie sankcjonowane. Wiele ludów Afryki uznaje Istotę Najwyższą za głównego strażnika prawa i kodeksu moralnego, ale tylko niektóre
z nich (np. Pigmeje Bambuti, Pigmoidzi Batwa i Baćwa, Ruanda, Kikuju, Nuer,
Joruba, Kimbu) zauważają jej bezpośrednie zaangażowanie w utrzymanie ładu
moralnego oraz postrzegają grzech jako znieważenie tejże Istoty przez jednostkę lub grupę. Natomiast większa liczba ludów afrykańskich (np. Nkole, Azande, Lugbara, Njakjusa, Dinka, Suazi, Kalabari, LoDagaa, Tallensi, Konkomba
i inne) postrzega bóstwa, duchy, przodków oraz ich przedstawicieli (starszyzna,
władcy, kapłani) jako strażników moralności. Istnieje podwójna odpowiedzialność: indywidualna i zbiorowa (wspólnotowa), która wynika z ludzkiej i kosmicznej solidarności. Stąd też karami mogą być dotknięci zarówno winni przekroczeń, jak i inni członkowie społeczności (np. u ludu Ewe z Togo, Lugbara
123; tenże, Tod und Fortleben, s. 23; E. Dammann, Die Religionen Afrikas, s. 13 n.; B.C. Ray, African Religions, s. 141–143.
29
 E.E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, s. 18, 177, 192; E.B. Idowu, Olodumare, God in Yoruba Relief, London 1962, s. 145 n.; J.O. Awolalu, Sin and Its Removal in African Traditional Religion,
„Orita” 10(1976), s. 9–11, 15 n.; P. Sarpong, Aspects of Akan Ethics, „The Ghana Bulletin of Theology” 4(1972) nr 3, s. 41, 43 n.
30
H. Zimoń, Grzech I. W religiach pierwotnych, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz i in., Lublin 1993, kol. 259 n.; C. Gaba., Sin in African Traditional Religion, „The Ghana
Bulletin of Theology” 4(1971) nr 1, s. 24–27.
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z Ugandy i Nuer z Sudanu). Na pierwszy plan wysuwa się jednak aspekt społeczny moralności ludów Afryki Subsaharyjskiej31.
Ludy afrykańskie wierzą, że człowiek ponosi kary za grzechy zasadniczo
w życiu doczesnym. Jako karę za grzechy uważa się wszelkie nieszczęścia,
choroby, bezpłodność, katastrofy, brak życiodajnego deszczu, mizerne plony
i powtarzające się zgony, a zwłaszcza tzw. złą śmierć, a więc śmierć, gdy człowiek umiera w nieodpowiednim czasie lub w sposób niezwykły, czyli niezgodny z obowiązującymi normami społecznymi. Przykładami złej śmierci u ludu
Konkomba i innych ludów afrykańskich są: zgon niemowlęcia lub człowieka
w młodym wieku bez potomstwa, śmierć poza domem (np. w buszu lub w czasie
podróży, przez utopienie, powieszenie, ukąszenie jadowitej żmii i porażenie piorunem, samobójstwo, śmierć będąca wynikiem wypadków i przemocy, śmierć
z powodu epilepsji, śpiączki i zakaźnej choroby (np. trąd, ospa), śmierć kobiety
w czasie porodu i każda inna śmierć, która odbiega od przyjętych norm społecznych32.
Zgodnie z wierzeniami ludów afrykańskich grzech sprowadza na człowieka i pośrednio również na całą społeczność stan nieczystości, skażenia, izolacji
i zagrożenia zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Do usunięcia spowodowanej przez grzech zmiany fizycznego i duchowego stanu człowieka oraz
skutków grzechu służą takie rytualne oczyszczenia, jak: ablucja, golenie głowy,
kąpiel w rzece, namaszczenia ciała, rytualne zamiatanie, kropienie i polewanie wody. Ponadto stan nieczystości fizycznej i duchowej, spowodowany przez
grzech, usuwają modlitwy, post, wyznanie grzechów i ofiary przebłagalne33.
Można stwierdzić, że Afrykanie znają określone zasady i normy moralne,
które są usankcjonowane społecznie i religijnie. Znane im jest pojęcie dobra
i zła oraz nagrody i kary. Afrykanie mają poczucie grzechu w znaczeniu rytualnym i moralnym, przyjmują konieczność ekspiacji i zadośćuczynienia za popełnione zło oraz naruszenie porządku społecznego i ładu moralnego.

31
 R.M. Green, Religion and Morality in the African Traditional Setting, „Journal of Religion
in Africa” 14(1983) nr 3, s. 7–11; E.E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, s. 189 n.; C. Gaba, Sin in
African Traditional Religion, s. 22 n.
32
Zob. H. Zimoń, Zła śmierć i puryfikacja u ludu Konkomba z północnej Ghany, „Roczniki
Teologiczne” 50(2003) z. 9, s. 110–112; H. Huber, Das Fortleben nach dem Tode…, s. 114; P. Sarpong, Some Sociological Reflections on Death, „The Ghana Bulletin of Theology” 3(1970) nr 9,
s. 5; L.V. Thomas, Anthropologie de la mort, Paris 1976, s. 192 n.; J. Middleton, Lugbara Death, w:
Death and the Regeneration of Life, red. M. Bloch, J. Parry, Cambridge 1982, s. 143 n.; J.J. Pawlik,
Pochodzenie zła w afrykańskiej tradycji religiijnej, „Forum Teologiczne” 2(2001), s. 178 n.
33
H. Zimoń, Grzech, kol. 260; J.O. Awolalu, Sin and Its Removal, s. 15–21; E.E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, s. 191, 193, 195; C. Gaba, Sin in African Traditional Religion, s. 27–30;
S.N. Ezeanya, A View of Christian and Pagan Morality, „West African Religion” 2(1964), s. 4.
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V. Rytuały

Badacze ludów afrykańskich stwierdzają wielką różnorodność rytuałów, odprawianych w różnym czasie i z różnych okazji34. Ludzie odczuwają potrzebę
dramatyzowania oraz świętowania swych przeżyć, przekonań i wierzeń za pomocą czynności symbolicznych, czyli rytuałów. Te zaś, odprawiane najczęściej
kolektywnie, są wyznacznikiem kulturowej i religijnej tożsamości danej grupy
społecznej35. Studium rytuałów, należących do praktycznego wymiaru religii,
zgodnie z moim doświadczeniem badawczym, znacznie ułatwia odkrycie i wyjaśnienie systemu teologicznych, kosmologicznych i antropologicznych pojęć
i wierzeń ludów pierwotnych. Rytuały bowiem ściśle wiążą się z wierzeniami
i odgrywają centralną rolę w systemach wierzeń.
W religioznawstwie i etnologii strukturalno-semiotyczny kierunek badań
definiuje rytuał jako symboliczny system znaczeń i komunikacji. Jako czynność
symboliczna jest rytuał zbiorem różnorodnych symboli (słowa, gesty, działania),
za pomocą których przekazuje się tradycje, prawdy religijne, normy, wartości
i zasady organizacji społecznej, które określają zachowanie ludzkie oraz wyrażają stany i przeżycia emocjonalne, a także oczekiwania jednostek i społeczności. Ponadto symbole rytualne, nasycone wieloma znaczeniami, umożliwiają
komunikację między człowiekiem a sakralną rzeczywistością transcendentną36.
Ze względu na zamienne używanie i wieloznaczność terminów „obrzędy”
i „rytuały” proponuję używanie słowa „obrzędy” jako terminu nadrzędnego,
który obejmuje wszystkie czynności symboliczne niezależnie od przedmiotu ich
odniesienia. Przyjmuję użyteczność analityczną wyodrębnionych przez Arnolda
van Gennepa i Émile’a Durkheima dwóch sfer – sacrum i profanum37. Będą one
stanowiły podstawowe kryterium dychotomicznego podziału wszystkich obrzędów na religijne i świeckie. Obrzędy, które ukierunkowane są na transcendencję
(sacrum), określam mianem religijnych, czyli rytuałów. Te zaś, które odnoszą
się do sfery świeckiej (profanum), nazywam obrzędami świeckimi. Podział na
obrzędy religijne i świeckie będzie miał zastosowanie we współczesnych spo34
Zob. V.W. Turner, Symbols in African Ritual, w: Symbolic Anthropology. A Reader in the
Study of Symbols and Meaning, red. J.L. Dolgin, D.S. Kemnitzer, D.M. Schneider, New York 1977,
s. 183 n.
35
L. Honko, Zur Klassifikation der Riten, „Temenos”. Studies in Comparative Religion
11(1975), s. 61.
36
Zob. V.W. Turner, The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual, Ithaca 19867, s. 28 n.,
32; tenże, Symbolic Studies, „Annual Review of Anthropology” 4(1975), s. 155 n.; H. Zimoń, Symbolika afrykańskich rytuałów agrarnych na przykładzie ludu Konkomba, w: Kultury i religie Afryki
a ewangelizacja, red. tenże, Lublin 1995, s. 125 n.
37
A. van Gennep, Les rites de passage. Étude systématique des rites, Paris 1909, s. 1–5;
E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, tłum. A. Zadrożyńska, Warszawa 1990, s. 32–34.
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łeczeństwach przemysłowych o tradycji judeochrześcijańskiej i być może także
w społeczeństwach wyznających inne religie światowe. U ludów pierwotnych,
gdzie podział na sferę świecką i religijną nie występuje, będziemy mówili o rytuałach w znaczeniu obrzędów religijnych38. Moje badania różnych rytuałów
u ludu Konkomba w północnej Ghanie w pełni potwierdzają ich religijny charakter. Etnolodzy, religioznawcy i socjolodzy nie są zgodni co do klasyfikacji rytuałów. Wyróżniają oni od dwóch do pięciu kategorii rytuałów. Przyjmuję następujący trójczłonowy podział rytuałów: rytuały przejścia, doroczne i kryzysowe.
Rytuały przejścia (rytuały rodzinne, okazjonalne, nieperiodyczne) to takie,
które łączą się ze zmianą statusu i pozycji społecznej człowieka. Zmiany tego
typu dokonują się przy ważnych wydarzeniach życia jednostki, jak: narodziny,
dojrzałość społeczna, małżeństwo, ojcostwo, awans społeczny, specjalizacja zawodowa oraz śmierć39. Rytuały przejścia podkreślają zmianę statusu, pomagają jednostce w zaakceptowaniu nowego stanu i integrują grupę społeczną. Termin „rytuały przejścia” (rites de passage) został wprowadzony przez etnologa
francuskiego Arnolda van Gennepa (1873–1957) w dziele Les rites de passage
(Paris 1909). Podstawą jego teorii rytuałów przejścia są dwa założenia, które
wzajemnie się uzupełniają: a) świat dzieli się na sferę sakralną (sphére sacré)
i świecką (sphére profane); b) życie jednostki jest serią przejść z jednej grupy
społecznej do drugiej, z jednej grupy wiekowej do następnej, z jednego stanowiska na inne; również wszechświat ulega rytmowi przejścia (np. z miesiąca na
miesiąc, z sezonu na sezon, z roku na rok) znajdującego swój wyraz w życiu
społeczeństwa40.
Rytuały doroczne (rytuały kalendarzowe, sezonowe, periodyczne) związane
są z trwaniem oraz cyklicznym odnawianiem się kosmosu i natury lub z historycznymi wydarzeniami. Odprawiane są przez społeczność w ważnych okresach
roku agrarnego, najczęściej na początku lub na końcu. Oznaczają one zmiany
cyklu klimatycznego oraz inaugurują takie czynności sezonowe, jak: zasiewy
i sadzenie, dożynki, zmiana pastwisk zimowych na letnie41. Należy podkreślić
ścisłą współzależność między czasem a rytuałami dorocznymi. Rytuały te stwa38
S.F. Moore, B.G. Myerhoff, Introduction. Secular Ritual: Forms and Meanings, w: Secular
Ritual, red. S.F. Moore, B.G. Myerhoff, Assen–Amsterdam 1977, s. 21–23; J. Goody, Religion and
Ritual, s. 151, 155; E.E. Evans-Pritchard, Introduction, s. 12, 21; M. Buchowski, Magia i rytuał,
Warszawa 1993, s. 93, 95.
39
Van Gennep, Les rites de passage, s. 4.
40
 Tamże, s. 1–5. Zob. również H. Czerwińska-Burszta, Teoria rytów przejścia Arnolda van
Gennepa i jej recepcja na gruncie strukturalistycznym, „Lud” 70(1986), s. 52.
41
L. Honko, Theories Concerning the Ritual Process, w: Science of Religion. Studies in
Methodology. Proceedings of the Study of Coference of the International Association for the History
of Religions, held in Turku, Finland August 27–31 1973, red. L. Honko, The Hague 1979, s. 375 n.;
tenże, Zur Klassifikation der Riten, s. 70; E. Norbeck, Religion in Primitive Society, New York,
s. 164 n.; J. Olupona, Rituals in African Traditional Religion. A  Phenomenological Perspective,
„Orita” 22(1990) nr 1, s. 6.
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rzają i określają czas. Dla ludów pierwotnych same pory roku i związana z nimi
kolejność czynności rolniczych i prac gospodarczych wyznaczają czas. Przebieg
roku określany jest sukcesją rytuałów i festiwali. Zdaniem Edmunda R. Leacha,
„[…] wśród różnych funkcji festiwali jedną z ważniejszych jest porządkowanie czasu. Okres między dwoma sukcesywnymi festiwalami jest «periodem»,
zwykle określanym np. jako «tydzień», «rok». Bez festiwali nie istniałyby takie
periody i nie byłoby porządku w życiu społecznym”42.
Rytuały kryzysowe (rytuały okazjonalne, nieperiodyczne, rytuały zadośćuczynienia) mają charakter okazjonalny i praktykowane są w nieoczekiwanych
sytuacjach kryzysowych43. Spełniane są przez jednostkę lub społeczność w sytuacjach zagrażających ustalonemu porządkowi, życiu jednostki czy społeczności
lub realizacji ich bezpośrednich celów44. Mają na celu przebłaganie istot nadnaturalnych i mocy, które – zgodnie z wierzeniami – uważane są za przyczynę
chorób, nieszczęść, bezpłodności, klęsk żywiołowych i katastrof. Nieszczęście
spowodowane klęską może dotyczyć wszystkich członków społeczności (np.
susza, głód, powód) lub jednostki (np. choroba) i jest źródłem napięć w grupie
społecznej. Do rytuałów kryzysowych należą: rytuały lecznicze, rytuały sprowadzania deszczu, przeprowadzane w czasie suszy lub z powodu opóźnienia
się pory deszczowej, rytuały nawiedzenia ducha lub duchów (spirit possession
rituals), rytuały związane z oskarżaniem o czary i oczyszczaniem czarowników,
rytuały antyczarownicze, rytuały chroniące przed złodziejami, zawiścią i złością
oraz inne45. Za J. van Baalem i L. Honko termin „kryzys” rozumiany jest tutaj
w znaczeniu węższym. W literaturze etnologicznej termin „rytuały kryzysowe”
odnosi się często do rytuałów przejścia i rytuałów kryzysowych w znaczeniu
węższym. Pojęcie kryzysu opiera się na antropologicznym i socjologicznym
modelu równowagi. Z powodu przejścia z modelu funkcji do modelu procesu
termin ten jest obecnie przestarzały i nieaktualny. W rytuałach przejścia akcent
położony jest na zmianę statusu, a nie na kryzys46.
Rytuał jest nadzwyczaj ważny w życiu grup społecznych. Według Moniki
Wilson jest on „kluczem do zrozumienia fundamentalnej postawy społeczeństw

 E. R. Leach, Rethinking Anthropology, London 19662, s. 134 n.
H. Zimoń, Pojęcie i klasyfikacja rytuałów, w: Tradycja i otwartość. Księga pamiątkowa
poświęcona o. Profesorowi dr. hab. Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu, red. K. Kowalik,
Lublin 1999, s. 118–123.
44
L. Honko, Theories Concerning the Ritual Process, s. 377; tenże, Zur Klassifikation der
Riten, s. 71 n.
45
J. Olupona, Ritual in African Traditional Religion, s. 8 n.
46
J. van Baal, Symbols for Communication. An Introduction to the Anthropological Study
of Religion, Assen 1971, s. 137; L. Honko, Theories Concerning the Ritual Process, s. 379, 425
(dyskusja); tenże, Zur Klassifikation der Riten, s. 73 n. Zob. również J.P. Schøjdt, Initiation and
Classification of Rituals, „Temenos” 22(1986), s. 97.
42
43

262

Ks. Henryk Zimoń SVD

pierwotnych”47. Centralną rolę w systemach wierzeń odgrywają właśnie rytuały.
Mają one znaczenie społeczne, religijne i symboliczne. Każdy rytuał ma wymiar
zbawczy w tym znaczeniu, że przekazuje wartości i normy oraz na nowo stwarza
i sakralizuje porządek społeczny, odwołując się do czasu mitycznego. Rytuał
implikuje dwie płaszczyzny: transcendentną, odnoszącą się do świata nadnaturalnego, i społeczną. Religioznawcy i antropolodzy społeczni często przeceniali
jedną z tych płaszczyzn na niekorzyść drugiej; w analizie i interpretacji rytuału
należy uwzględnić obie płaszczyzny.
Lud Konkomba jest społeczeństwem o unilinearnym agnatycznym systemie
pokrewieństwa, w którym decyduje patrylinia, czyli męska linia pochodzeniowa. Wśród tego patrylinearnego ludu można wyróżnić następujące grupy etniczne: plemiona, rody, lineaże większe, lineaże mniejsze, rodziny złożone, rodziny
małe. Plemię nie jest grupą rytualną. Konkombowie bowiem nie praktykują rytuałów plemiennych, obowiązujących wszystkich członków lub przedstawicieli
wszystkich rodów danego plemienia. Zgodnie z ograniczonym zasięgiem relacji
społecznych i politycznych społeczeństwa segmentarnego, rytuały agrarne Konkombów mają zasięg ponadrodowy, rodowy, lineażowy i domowy48. Największy zasięg społeczny ma rytuał ponadrodowy przeprowadzony w świątyni ziemi
w wiosce Bwagbaln. Sanktuarium to ma charakter ponadrodowy dla pięciu rodów plemienia Biczabob (Biczabob, Nalatiib, Bumwateeb, Binangmam i Bwakutiib), zamieszkujących Sabobę i tereny bezpośrednio z nią graniczące. Rytuał
tam sprawowany sankcjonuje system społeczny, oparty na pokrewieństwie oraz
na więzach rodowych (unibaan), rytualnych (mantotiib), przyjacielskich (kijonyaan lub kijotiik) i sąsiedzkich49. Rytuały rodowe odprawia się w sanktuariach
ziemi pod koniec pory suchej pod przewodnictwem kapłana ziemi (utindaan)
lub najstarszego członka rodu (uninkpel). Lineaż mniejszy lub większy stanowi autonomiczną grupę rytualną w czasie świąt plonów sorga (rodzaj zboża).
Święta nowych pochrzynów (czyli jamów, rośliny bulwiastej) mają charakter
domowy, gdyż o ich przeprowadzeniu decydują gospodarze poszczególnych
zagród. W rytuałach agrarnych decydująca rola przypada kapłanom ziemi, najstarszym członkom rodów, starszyźnie lineażu i gospodarzom zagród. Autorytet
społeczny oraz władza kapłana ziemi i starszyzny wyraża się w wykonywaniu
czynności rytualnych. Udział kobiet w rytuałach jest ograniczony i stosunkowo
rzadki50.
M. Wilson, Nyakyusa Ritual and Symbolism, „American Anthropologist” 56(1954), s. 240.
H. Zimoń, Afrykańskie rytuały agrarne…, s. 115–117; tenże, Sakralność ziemi…, s. 23, 99.
49
 Tenże, Sanktuarium ziemi – centrum kultowe ludu Konkomba w północnej Ghanie, „Roczniki Teologiczne” 40(1993) z. 2, s. 31–33; tenże, Sakralność ziemi…, s. 97–100, 194 n.
50
 Tenże, Tradycyjne święta jamu u ludu Konkomba w północnej Ghanie, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 32(1985) z. 2, s. 280 n., 289; tenże, Święta plonów sorga u ludu Konkomba w północnej Ghanie, w: Z badań nad religią i religijnością ludową, red. tenże, Warszawa 1988, s. 51 n.;
tenże, Afrykańskie rytuały agrarne…, s. 33, 72, 81, 88, 115–120.
47
48
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Doroczne rytuały dożynkowe i rytuały związane z ziemią mają wymiar wyraźnie religijny. Umożliwiają one kontakt człowieka i społeczności z rzeczywistością transcendentną. O charakterze religijnym rytuałów dożynkowych i rytuałów związanych z ziemią świadczą adresaci modlitw i ofiar, treść modlitw
i składane ofiary.
Pierwszorzędnymi adresatami modlitw i ofiar w rytuałach dożynkowych
i rytuałach związanych z ziemią były duchy ziemi, opiekuńcze duchy rodu
i przodkowie. Bóg Uwumbor był stosunkowo rzadko wspomniany w analizowanych rytuałach. Duchy bliźniąt i duchy buszu częściej wzywano w rytuałach
dożynkowych niż w rytuałach związanych z ziemią. W ograniczonym zakresie
wspomniane były wyłącznie w niektórych rytuałach dożynkowych duchy opiekuńcze zagród i duchy osobowe poszczególnych ludzi.
Z treści wypowiadanych modlitw wyraźnie wynika, że rytuały dożynkowe
i rytuały związane z ziemią mają charakter dziękczynny i błagalny. Prośby wyrażane w modlitwach obejmują wszystkie sfery i potrzeby życia indywidualnego
oraz wspólnotowego i dotyczą zwłaszcza zdrowia, dostatku pożywienia, potomstwa, deszczu, wolności od chorób i wszelkiego zła. W rytuałach dorocznych
składa się ofiary bezkrwawe (woda, piwo, ugotowane i pieczone jamy, ciasto
z prosa) i krwawe (krew z drobiu, kozy, kozła, owcy, barana oraz wnętrzności,
wątroba i żołądek)51.

***

Sobór Watykański II w deklaracji Nostra aetate i w kilku innych dokumentach (dekret Ad gentes divinitus, konstytucja Lumen gentium, konstytucja
Gaudium et spes) wyraził jednoznacznie pozytywny stosunek Kościoła do religii pozachrześcijańskich. Trzy dokumenty posoborowe poświęcone dialogowi
z tradycyjnymi religiami afrykańskimi wymieniają i wyrażają szacunek dla religijnych wartości ludów afrykańskich. Mają one znaczenie same w sobie jako
zarodki Słowa (semina Verbi) i stanowią opatrznościowe przygotowanie do
ewangelizacji. Wybrano i z konieczności skrótowo omówiono następujące wartości: Istota Najwyższa, duchy przodków, życie pośmiertne, moralność, rytuały.
Wartości te, podobnie jak każda kultura, wymagają uzupełniania i dopełnienia
w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła. Znajdują one najgłębsze uzasadnienie
w tradycyjnych religiach afrykańskich, które decydują o tożsamości poszcze51
 Tenże, Afrykańskie rytuały agrarne…, s. 120–127; tenże, Sanktuarium ziemi…, s. 33–39;
tenże, Sakralność ziemi…, s. 36–45, 70–75, 100–108, 139–142, 182–191, 197 n.; tenże, Religijny
wymiar wybranych rytuałów u ludu Konkomba z północnej Ghany, w: Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych (Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 3), red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice 1999, s. 116–127.
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gólnych ludów i pełnią ogromnie ważną rolę w ich życiu. Jako „dusza” czy
serce kultury, religia integruje wszystkie jej aspekty i nadaje jej ostateczny sens.
Przeniknięcie elementami religijnymi życia gospodarczego, społecznego i politycznego, a także rytualizacja wszystkich ważnych wydarzeń oraz aspektów życia wspólnotowego i indywidualnego stanowią znamienną cechę społeczeństw
afrykańskich. Studiowanie wartości duchowych i religijnych ludów afrykańskich jest wskazane i konieczne, gdyż są one podstawą owocnego dialogu z ich
kulturami i religiami oraz służą lepszemu przepowiadaniu Afrykanom Dobrej
Nowiny i jej inkulturacji w Afryce.
Dialogue between Christianity and African Traditional Religions
Summary
The Vatican Council II in its declaration Nostra aetate and several other documents expressed a distinctly positive attitude of the Church towards non-Christian
religions. Three post-Council documents devoted to a dialogue with the African traditional religions point out and express respect for the spiritual and religious values of
the African people. Out of necessity, the following ones were chosen and discussed
in brief: the Supreme Being, ancestor spirits, afterlife, morality, rituals. These values
find their deepest justification in African traditional religions, which determine the
identity of particular peoples and plays an extremely important role in their life. The
religious attitude of Africans dominates in the world of notions, experiences and attitudes to life.
Contrary to the views of some cultural and social anthropologists, religion can not
be only considered as a social fact which plays definite functions in a culture. Such an
understanding of religion rules out its autonomy and does not fully appreciate its value and importance in the lives of Africans. As a fundamental creative power, religion
is the “soul” or heart of culture. It integrates all aspects of culture, giving the latter an
ultimate meaning. Permeation of the economic, social and political life with religious
elements, together with the ritualization of all important events and aspects of community and individual life constitute a characteristic feature of African communities.
Studying the spiritual and religious values of African peoples is recommended and
necessary since these values are the basis of a fruitful dialogue with their cultures
and religions, they serve to better proclaim the Good News among Africans and its
inculturation in Africa.
S ł o w a k l u c z o w e : dialog międzyreligijny, chrześcijaństwo, tradycyjne religie afrykańskie, Istota Najwyższa, duchy przodków, życie pośmiertne, moralność,
rytuały
K e y w o r d s : interreligious dialogue, Christianity, African traditional religions,
the Supreme Being, ancestor spiritus, afterlife, morality, rituals
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Otwarcie Kościoła na naukę.
Od Piusa IX do Benedykta XVI

Wszelkie odniesienia Kościoła do nauki zawsze stanowią szczególnie dla
Kościoła sprawę delikatną i trudną, gdyż u ich podstaw znajduje się zachodząca w chrześcijaństwie osobliwa relacja między wiarą a nauką. Zachodzące
w chrześcijaństwie współprzenikanie między wiarą i nauką nie ma tylko charakteru zewnętrznego, lecz przyjmuje formę podwójnej wewnętrznej relacji: wraz
z rozwojem naukowej teologii wiara może siebie legitymować, w obszarze nauk
jako wiara rozumna, zaś w obszarze wiary jako myślenie. Teologia, jako rozumowa refleksja nad objawieniem, spełnia rolę obszaru kontaktu między Kościołem a nauką.
Celem poniższych rozważań jest ukazanie otwarcia Kościoła na naukę na
przykładzie nauczania Magisterium Kościoła od czasu ogłoszenia konstytucji
dogmatycznej Dei Filius Soboru Watykańskiego I (1870) aż do czasów współczesnych – pontyfikatu Benedykta XVI. Realizacja tak określonego celu będzie przebiegać w perspektywie historycznej na trzech etapach: uznania braku
sprzeczności między wiarą chrześcijańską a nauką w okresie międzysoborowym
(1); wskazanie na ich autonomię w okresie soborowym (2) oraz budowanie
współpracy w czasach posoborowych (3).

I. Brak sprzeczności

Wraz z rozwojem autonomicznych nauk szczegółowych, w tym szczególnie
nauk przyrodniczych, narastać zaczął rozdział między nauką a treścią chrześcijańskiego Objawienia. Rozdział osiągnął swoje apogeum szczególnie w myśli
Zachodu w poglądach filozoficznych XIX w. Przesadny racjonalizm, tworząca
się na bazie nauk przyrodniczych mentalność pozytywistyczna doprowadziły
do zakwestionowania w badaniach naukowych wszelkich odniesień do transcendencji i moralności. Pierwsze zmierzenie się z tym zjawiskiem ze strony
Magisterium Kościoła przypada na czasy zwołanego przez papieża Piusa IX
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(1782–1878) Soboru Watykańskiego I (1870). W ogłoszonej na soborze Konstytucji dogmatycznej o wierze katolickiej Dei Filius (1870) zwrócono uwagę na
powiązania między właściwym odczytaniem immanentnego porządku przyrody
a wychodzeniem ku transcendentnej Tajemnicy Boga:
„Wiara i rozum nie tylko nie mogą się nigdy z sobą kłócić, ale się wzajemnie
wspomagają, ponieważ prawy sposób myślenia wykazuje podstawy wiary
i umysł jej światłem oświecony oddaje się wiedzy o rzeczach Boskich; wiara zaś
chroni i strzeże umysł przed błędami oraz wyposaża go wielorakim poznaniem.
Dlatego Kościół daleki jest od tego, by przeszkadzać rozwojowi ludzkich nauk
i umiejętności, raczej popiera je w wieloraki sposób i przyczynia się do ich
postępu”1.

Podjęta przez Ojców Soboru próba bliższego określenia relacji między wiarą
a rozumem nie prowadziła do fideistycznej separacji ani racjonalistycznej identyfikacji, ale wskazywała na niemożliwość zachodzenia sprzeczności pomiędzy
wiarą a rozumem2. To dostrzeżenie wiedzy naturalnej i uwzględnienie związanej z nią perspektywy poznawczej w dokumencie kościelnym wysokiej rangi,
jakim jest konstytucja dogmatyczna, stało się inspiracją dla innych wypowiedzi
Magisterium Kościoła. O ile jednak w przypadku konstytucji Dei Filius można
mówić co najwyżej o odniesieniu implicite do poznania naukowego w orzeczeniu na temat stosunku wiary do rozumu, o tyle w późniejszych wypowiedziach
papieży odniesienia do nauk historycznych, filozoficznych, a także przyrodniczych są już wyraźne.
I tak na przykład pewne słowa zachęty do uwzględnienia w refleksji teologicznej poznania nauk pozateologicznych znajdują się już w papieskich encyklikach okresu międzysoborowego. Papież Leon XIII (1810–1903) w encyklice
Providentissimus Deus (1893) wypowiada się na temat roli nauk pomocniczych,
wśród których wskazuje na nauki historyczne i przyrodnicze, w wyjaśnianiu
tekstów Pisma Świętego3. Podobnie papież Benedykt XV (1853–1922) w encyklice Spiritus Paraclitus (1920), gdy wypowiada się na temat bezbłędności
Pisma Świętego, zachęca do korzystania z nauk pozateologicznych w jego interpretacji. Choć nie wymienia konkretnie żadnych dyscyplin naukowych, to
jednak mówiąc o porządku przyrodniczym, wyraźnie zdaje się mieć na myśli
nauki przyrodnicze (DS, nr 3652), tak jak mówiąc o historycznych częściach
BF I, nr 64.
 Por. H.J. Pottmeyer, Der Glaube vor dem Anspruch der Wissenschaft. Die Konstitution über
den katholischen Glauben Dei Filius des Ersten Vatikanischen Konzils und die unveröffentlichten
theologischen Voten der vorbereitenden Kommission. Freiburg im Br. 1968, s. 13. Szerzej por. rozdział siódmy rozprawy Pottmeyera nt. czwartego rozdziału konstytucji Dei Filius o stosunku wiary
do rozumu (tamże, s. 349–468).
3
„Scripturae sacrae doctori cognitio naturalium rerum bono erit subsidio, quo huius quoque
modi captiones in divinos libros instructas facilius detegat et refellat”. DS, nr 3287.
1
2
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Biblii, wskazuje na nauki historyczne4. Obydwa teksty wskazują wyraźnie, iż
egzegeci i teologowie, by poprawnie wykładać Pismo Święte, powinni znać aktualny stan badań przyrodniczych i historycznych związanych z interpretowanymi przez nich treściami.
Przykładem zainteresowania i otwarcia Kościoła na naukę jest również
powołana w 1936 r. przez papieża Piusa XI (1857–1939) Papieska Akademia
Nauk5. Wprawdzie jej początki sięgają roku 1838 i pontyfikatu Grzegorza XVI
(1831–1846), obecną nazwę i strukturę zawdzięcza ona jednak papieżowi
Piusowi XI. Nie tylko działalność akademii, ale również nauczanie papieży
będące kontynuacją nauczania Magisterium Kościoła, zdaje się wskazywać
na więcej niż tylko zainteresowanie nauką jako taką. Uwagę Kościoła budzą
rozwijające się intensywnie w tym okresie nauki przyrodnicze. Za pewne novum można uznać odniesienia papieża Piusa XII (1876–1958) do konkretnych
teorii i praw przyrodniczych. W encyklice Humani generis (1950), gdy mowa
o początkach człowieka, papież wprost przywołuje ewolucjonizm i hipotezę
poligenizmu:
„Dlatego Urząd Nauczycielski Kościoła nie zakazuje, żeby nauka ewolucjonizmu,
o ile bada powstanie ciała ludzkiego z jakiejś już istniejącej żywej materii – co do
dusz bowiem, wiara katolicka każe nam przyjąć, że one bezpośrednio stwarzane
są przez Boga – była dyskutowana według obecnego stanu nauk i świętej teologii
przez fachowców z obu stron”6.

Natomiast w przemówieniu do członków Papieskiej Akademii Nauk (Rzym
22.11.1951) pt. Dowody na istnienie Boga w świetle współczesnych nauk przyrodniczych papież obszernie odwołuje się do prawa entropii, kosmologicznej
hipotezy czasowego początku wszechświata i do wyników badań nad ekspansją
wszechświata7.
Przytoczone przykłady przemawiają wyraźnie za otwartością Kościoła na
naukę. W okresie od uchwalenia konstytucji Dei Filius do ogłoszenia encykliki
Humani generis nie dochodzi do sporu między nauczaniem Kościoła a nauką.
Przedstawione wypowiedzi Magisterium Kościoła są również pierwszą próbą
określenia uwarunkowań otwarcia Kościoła na naukę. Sprecyzowane zostaną
jednak w późniejszych dokumentach Kościoła.

„[…] idque non verentur ex ipsis Leonis Pontificis verbis inferre, propterea quod principia
de rebus naturalibus statuta ad disciplinas historicas transferri posse dixerit”. DS, nr 3653.
5
 Por. J.M.R. Morales, Kościół i nauka, tłum. S. Jędrusiak, Kraków 2003, s. 178–179.
6
BF V, nr 38.
7
 Por. Pius XII, Gottesbeweise im Lichte der modernen Naturwissenschaft. Ansprache an
die Mitglieder der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften gelegentliche der „Mikroseismischen
Studienwoche”. Berlin 1952, s. 9–12.
4
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II. Autonomia

Nauka Soboru Watykańskiego I o stosunku rozumu do wiary znajduje swoją
kontynuację w zainicjowanej na Soborze Watykańskim II (1962–1965) nowej historii otwarcia Kościoła na naukę. Stosunek Kościoła do nauki, w tym szczególnie
do nauk przyrodniczych (uważanych za modelowe), kształtuje się pod wpływem
wypowiedzi zawartych w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (1965). Obecna w dokumencie otwartość Kościoła na
naukę znajduje swoje potwierdzenie w sformułowaniach dwojakiego rodzaju.
Pierwszą grupę tworzą wypowiedzi odnoszące się pozytywnie do obecności nauk
świeckich w kształtowaniu kultury ludzkiej. W punkcie 5 konstytucji czytamy:
„Dzisiejszy stan poruszenia umysłów i odmiana warunków życia wiążą się
z szerszą przemianą stosunków, skutkiem której w kształtowaniu myśli nabierają
rosnącego znaczenia nauki matematyczne i przyrodnicze oraz te, które traktują
o samym człowieku, a w dziedzinie działania wypływające z poprzednich
umiejętności techniczne. To naukowe nastawienie urabia inaczej niż dawniej charakter kultury i sposób myślenia. Umiejętności techniczne tak dalece postępują, że
zmieniają oblicze ziemi i już próbują dokonać podboju przestrzeni pozaziemskiej.
Umysł ludzki rozszerza w pewien sposób swoje panowanie także nad czasem:
sięga w przeszłość – drogą poznania historycznego, a w przyszłość – umiejętnością
przewidywania i planowaniem. Rozwijające się nauki biologiczne, psychologiczne
i społeczne nie tylko pomagają człowiekowi do lepszego poznania samego siebie,
ale wspierają go też w tym, by stosując metody techniczne wywierał bezpośrednio
wpływ na życie społeczeństw”.

Ojcowie Soboru wskazują na potrzebę uznania w teologii osiągnięć nauk
świeckich. Choć w niektórych przypadkach osiągnięcia te stanowią wyzwanie
dla nauki Kościoła, należy jednak je podjąć w trosce o dobro człowieka:
„Nowsze bowiem badania i odkrycia w dziedzinie nauk ścisłych oraz historii
i filozofii nasuwają nowe zagadnienia, które niosą ze sobą życiowe konsekwencje,
a także domagają się nowych dociekań od teologów. Poza tym zachęca się teologów, żeby przy zachowaniu metod i wymogów właściwych nauce teologicznej,
wciąż szukali coraz to bardziej odpowiedniego sposobu podawania doktryny ludziom sobie współczesnym; bo czym innym jest sam depozyt wiary, czyli jej
prawdy, a czym innym sposób jej wyrażania przy zachowaniu jednak tego samego
sensu i znaczenia. W duszpasterstwie należy uznawać i stosować w dostatecznej mierze nie tylko zasady teologiczne, lecz także zdobycze nauk świeckich,
zwłaszcza psychologii i socjologii, tak żeby również i wiernych prowadzić do
rzetelnego i dojrzalszego życia wiary” (KDK, nr 62).

Drugą grupę tworzą soborowe wypowiedzi będące wyrazem konkretnych
propozycji otwarcia Kościoła na naukę w formie dialogu z wybranymi dyscypli-
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nami naukowymi. Chodzi tu szczególnie o teksty, które bliżej starają się określić
warunki prowadzenia tego dialogu. Zaakcentowany zostaje zasadniczo jeden
warunek podstawowy, dotyczący zachowania autonomii między porządkiem
doczesnym a wiecznym:
„Jeśli przez autonomię w sprawach ziemskich rozumiemy to, że rzeczy stworzone
i społeczności ludzkie cieszą się własnymi prawami i wartościami, które człowiek
ma stopniowo poznawać, przyjmować i porządkować, to tak rozumianej autonomii
należy się domagać; nie tylko bowiem domagają się jej ludzie naszych czasów,
ale odpowiada ona także woli Stwórcy. […] Dlatego też badanie metodyczne
we wszystkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób
prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie
będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą
swój początek od tego samego Boga” (KDK, nr 36).

Zawarte w tekście wskazania o charakterze metodologicznym przyczyniają
się nie tylko do oczyszczenia przeszłości relacji Kościół–nauka, ale wytyczają
podstawy pod budowę jej przyszłości. Ojcowie soborowi w dialogu Kościoła
z naukami zdają się upatrywać szansę na przezwyciężenie wszelkich niebezpieczeństw i trudności związanych z postępującą specjalizacją w obrębie nauk
szczegółowych (KDK, nr 56). Równocześnie wyraźnie przestrzegają oni przed
redukowaniem poznawania rzeczywistości do poszczególnych metod badawczych jednej dyscypliny naukowej:
„Zapewne dzisiejszy postęp nauk i umiejętności technicznych, które mocą własnej
metody nie mogą dotrzeć do najgłębszych podstaw rzeczy, sprzyjać może pewnemu fenomenizmowi i agnostycyzmowi, jeżeli metody badań, jakimi posługują się
te dyscypliny naukowe, uzna się niesłusznie za najwyższą regułę odnajdywania
całej prawdy” (KDK, nr 57).

Tego typu nieprawidłowości metodologiczne mogą również stać się jednym
ze źródeł ateizmu:
„Wielu, niewłaściwie przekroczywszy granice nauk pozytywnych, usiłuje albo
wszystko tłumaczyć tylko drogą naukowego poznania, albo też przeciwnie, nie
przyjmuje istnienia żadnej w ogóle prawdy absolutnej” (KDK, nr 19).

Mimo tych trudności i niebezpieczeństw, teolodzy, zachowując metody
i wymogi ich dziedziny badań, nie powinni rezygnować z poszukiwania właściwych form dla przekazu doktryny chrześcijańskiej współczesnemu człowiekowi
(KDK, nr 62). Kontynuacja tej ostatniej myśli ma miejsce w soborowym dekrecie o formacji kapłańskiej Optatam totius (1965), który zawiera słowa zachęty
do zdobywania gruntownej, systematycznej i aktualnej wiedzy na temat człowieka i świata. Zawarte w dekrecie wskazania dotyczą potrzeby uwzględnienia w kształceniu kandydatów do kapłaństwa nie tylko danych filozoficznych,
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lecz również najnowszych osiągnięć nauk ścisłych. Celem tego rodzaju edukacji
ma być przygotowanie przyszłych duchownych, szczególnie odpowiedzialnych
za przekaz Ewangelii, do prowadzenia rozmów ze współczesnymi im ludźmi
(DFK, nr 15).
Na tym etapie historii związku Kościoła z nauką zaczynają się już pojawiać
– co godne uwagi – wyraźne wskazania dotyczące tematyki przyszłego dialogu:
człowiek i świat. Zasadniczo jednak przesłanie Soboru Watykańskiego II akcentuje autonomię nauczania Kościoła i nauki. Takie stanowisko Ojców Soboru
dało już podstawy pod przyszłą współpracę między Kościołem a nauką.

III. Współpraca

Przekonanie o potrzebie otwartości Kościoła na naukę znajduje wyraz także
w dokumentach posoborowych. Papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae
(1968) nie tylko ogólnie zachęca ludzi nauki, zwłaszcza uczonych katolickich,
do zainteresowania się naukami szczegółowymi, ale wyraźnie określa tematykę
badań. Poddany przez papieża pod naukową dyskusję problem dotyczy regulacji poczęć. Papież pragnie, „aby medycyna zdołała wypracować wystarczająco
pewną metodę poprawnej moralnie regulacji poczęć, opartej na uwzględnieniu
naturalnego rytmu płodności” (HV, nr 24). Wypracowanie takiej metody daje
możliwość wykazania, iż nie ma sprzeczności między nauką Kościoła na temat przekazywania życia a pielęgnowaniem prawdziwej miłości małżeńskiej.
Natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego (1992) nie zawiera nowych treści
na temat otwarcia Kościoła na naukę, a jedynie przypomnienie wcześniejszych
ustaleń:
„Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może
przeczyć sobie samemu ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie.
Dlatego badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko
prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie
i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga” (KKK, nr 159).

Wypowiedź Katechizmu jest dosłownym powtórzeniem nauczania konstytucji Dei Filius na temat niesprzeczności między wiarą a rozumem oraz konstytucji Gaudium et spes na temat autonomii metod badawczych.
Do wyjątkowego otwarcia Kościoła na naukę, w tym na nauki przyrodnicze,
dochodzi za czasów pontyfikatu Jana Pawła II (1978–2005). Wśród papieskich
słów kierowanych do ludzi nauki można wyraźnie wyróżnić grupę wypowie-
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dzi odnoszących się wprost do przedstawicieli dyscyplin przyrodniczych. Jan
Paweł II nie tylko wskazuje na konieczność i możliwość dialogu Kościoła
z naukami, lecz również dąży do bliższego określenia jego tematyki i uwarunkowań. Już w jednym ze swoich pierwszych przemówień skierowanych do
członków Papieskiej Akademii Nauk (1979) z okazji 100. rocznicy urodzin
A. Einsteina (1879–1955), nawiązując do Gaudium et spes, papież formułuje
warunki spotkania Kościoła ze światem nauki. Jako warunek wstępny wskazuje na potrzebę oczyszczenia historii tych spotkań z wszelkich niewłaściwych
odniesień przedstawicieli Magisterium Kościoła do przedstawicieli nauk świeckich. Papież wprost wymienia tu casus Galileusza i zachęca do dalszych jego
badań w celu usunięcia wszelkich przyczyn nieufności, które dla wielu bywają
wciąż jeszcze przeszkodą w uznaniu niesprzeczności między nauką a wiarą8.
Pokora jest kolejną – obok ufności – cechą dialogu, którą wymienia papież.
Jest ona nie tylko przydatna w badaniach, ale i w prowadzeniu samego dialogu:
„Pokora stwarza klimat sprzyjający dialogowi między wierzącym a uczonym”9.
W dalszych wskazaniach na temat dialogu Kościoła z nauką papież odwołuje się znów do sprawy Galileusza, który jako twórca nowożytnej fizyki „jasno
stwierdził, że dwie prawdy, prawda wiary i nauki, nie mogą nigdy być wzajemnie sprzeczne”10. A zatem istotnym warunkiem budowania dialogu pomiędzy
Kościołem a nauką jest zachowanie autonomii nauk, czemu papież daje również
wyraz przez wskazanie na normy epistemologiczne niezbędne dla pogodzenia
wypowiedzi biblijnych z naukowymi. Szczególnie chodzi tu o reguły interpretacji tekstu Pisma Świętego, których zaczątki można odnaleźć w liście Galileusza
do księżnej Krystyny Lotaryńskiej, a uzupełnienie w encyklice Divino afflante Spiritu11. Całość przemówienia zamyka przytoczony przez papieża obszerny
fragment z dzieła G. Lemaîtrego (1894–1966), jednego z pierwszych prezesów
Papieskiej Akademii Nauk, w którym autor wyraźnie zachęca do otwarcia w dialogu uczonych wierzących na uczonych niewierzących i do współpracy w poszukiwaniu prawdy12.
Uwagi papieża na temat dialogu Kościoła z nauką skierowane do członków
Papieskiej Akademii Nauk znajdują swoje bezpośrednie przedłużenie w wygłoszonym rok później przemówieniu w katedrze kolońskiej (1980). Spotkanie
z naukowcami, nauczycielami i studentami szkół wyższych zostało przez Papieża określone jako „znak gotowości do dialogu między nauką a Kościołem”13.
W swym przemówieniu nawiązał on m.in. do pozornych konfliktów, które naJan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk z okazji 100. rocznicy urodzin
A. Einsteina (1979), nr 6.
9
 Tamże, nr 7.
10
 Tamże.
11
 Por. tamże, nr 8.
12
 Tamże, nr 10.
13
 Tenże, Przemówienie do ludzi nauki (1980), nr 2.
8
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znaczyły w przeszłości relację pomiędzy Kościołem a nowożytnym przyrodoznawstwem. Ich źródło tkwiło najczęściej w ingerencji instancji kościelnych
w proces postępu naukowego. A zatem do konfliktów prowadził głównie brak
uwzględniania rozdziału pomiędzy porządkiem wiary i rozumu. To pierwsza
tego typu bezpośrednia uwaga Papieża dotycząca przeszkody w prowadzeniu
dialogu.
„Nie boimy się tego, co więcej uważamy za wykluczone – naucza papież – aby
jakaś nauka oparta na rozumowych podstawach i postępująca w sposób metodycznie poprawny doszła do stwierdzeń, które byłyby w konflikcie z prawdą wiary. Może się tak stać jedynie tam, gdzie nie zostanie dostrzeżona albo zostanie
zafałszowana rozdzielność porządków poznania”14.

W papieskim wystąpieniu w Kolonii nie chodzi tylko i wyłącznie o uświadomienie różnic metodologicznych, które pomogłyby uporządkować i przezwyciężyć dawne konflikty w relacji Kościoła i nauki, ale również o wskazanie nowych tematów dialogu: powiązania odkryć nauk przyrodniczych z techniką, ich
wpływ na postęp techniczny i wynikające stąd problemy ekologiczne. Papież
przestrzega przed „technicznym” traktowaniem nauki, w którym wyklucza się
cele inne niż pragmatyczne. Tego rodzaju redukcjonizm, uznawanie za „osiągnięcia poznawcze” tylko tego, co przynosi wymierny materialnie skutek, może
prowadzić do odrzucenia poszukiwania prawdy jako zbytecznej formy aktywności naukowej. Takie postępowanie staje się przeszkodą w podejmowaniu dialogu15.
Z kolei refleksja nad naturą poznania w naukach przyrodniczych i technicznych skłania papieża do zwrócenia uwagi na ich granice poznawcze, aspektowość dostępnego im poznania – nie udzielają one bowiem odpowiedzi na pytania o sens istnienia wszechświata i człowieka. Równocześnie papież przestrzega
przed pozbawianiem nauk, szczególnie przyrodniczo-technicznych, wymiaru
aksjologicznego: „Funkcjonalistyczna nauka, która odsunęła wartości i odcięła
się od prawdy, może się oddać całkowicie na służbę takich ideologii, jedynie
instrumentalnemu rozumowi zagraża zawsze, że nie będzie wolny”16. Zatem
poznanie naukowe domaga się dopełnienia przez inny rodzaj poznania. Współpraca Kościoła z nauką umożliwia integralne podejście do rzeczywistości. Ujęcie integralne ma chronić z jednej strony przed ujmowaniem kultury naukowo-technicznej jako przeciwieństwa świata rozumianego jako stworzenie Boże17,
z drugiej strony – przed redukowaniem człowieka do „przedmiotu i obiektu
badań techników nauki o człowieku”18. Godna odnotowania jest również uwa Tamże, nr 3.
 Tamże.
16
 Tamże.
17
 Tamże, nr 4.
18
 Tamże.
14
15
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ga papieża, iż sam dialog Kościoła z nauką nie jest czymś wolnym od napięć
i konfliktów. Przyczyny takiego stanu rzeczy papież upatruje w skończoności
ludzkiego umysłu, „którego zasięg jest ograniczony i który przy tym podlega
błędom”19. Mimo jednak możliwych napięć i nowych konfliktów w dialogu Kościoła z nauką, nie należy odstępować od dialogu, a to zasadniczo dlatego, że
zawsze należy mieć „nadzieję pojednawczego przezwyciężenia trudności, skoro
budujemy na zdolności tegoż rozumu do poznania prawdy”20.
Dalsze wskazówki na temat współpracy Kościoła z naukami znajdują się
w przemówieniu papieża do uczestników międzynarodowego sympozjum na
temat: „Wiara chrześcijańska a teoria ewolucji” (1985). Papież wskazuje wyraźnie na jeden z głównych tematów szczegółowych dialogu, a mianowicie relację pomiędzy teologią stworzenia a teorią ewolucji. W nawiązaniu do encykliki
Piusa XII Humani generis Jan Paweł II przypomina, iż dyskusja wokół ewolucji
jako pewnego modelu interpretacji powstania życia na Ziemi nie budzi sprzeciwu
ze strony wiary. W tym objętościowo najkrótszym z omawianych tu przemówień
papież formułuje ważną uwagę metodologiczną, która dotyczy prawidłowego
rozgraniczania i przyporządkowania płaszczyzn poznawczych w poszukiwaniu
rozwiązania dla alternatywy: stworzenie albo ewolucja?21
Ważnym wkładem Jana Pawła II w określanie warunków współpracy Kościoła z nauką jest jego posłanie skierowane w 1988 r. do dyrektora Obserwatorium Watykańskiego George’a Coyne’a, z okazji 300. rocznicy wydania przez
Newtona Philosophiae Naturalis Principia Mathematica22. Posłanie to w dużej
części odnosi się wprost do dialogu Kościoła z naukami przyrodniczymi. Papież
wychodzi od omówienia negatywnej racji podejmowania współpracy, a mianowicie obserwowanego dziś w świecie poznawczego rozbicia i fragmentaryzacji nauk, procesu który nierzadko prowadzi do izolacji różnych dziedzin życia.
Równocześnie nie brak dziś otwarcia ze strony Kościoła na ludzi innych kultur i światopoglądów. To dążenie do intelektualnej spójności i współpracy jest
pozytywnym bodźcem do podejmowania dialogu między społecznością naukową i Kościołem. Współpraca taka może doprowadzić do lepszego zrozumienia
świata jako całości. Ponadto poszukiwanie tego, co łączy, może prowadzić do
odkrycia wartości i doświadczeń, które są wspólne teologii i naukom przyrodniczym, mimo istniejących pomiędzy nimi różnic. Papież podaje przykład badań
prowadzonych w fizyce współczesnej i biologii molekularnej, w obrębie których coraz bardziej widoczne staje się, mimo specyfiki tych dyscyplin, dążenie
 Tamże, nr 5.
 Tamże.
21
Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: „Wiara
chrześcijańska a teoria ewolucji” (1985), w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II,
Kraków 1997, s. 348.
22
 Tenże, Posłanie do Ojca George’a V. Coyne’a, Dyrektora Obserwatorium Watykańskiego,
w: T. Sierotowicz, Nauka a wiara – przestrzeń dialogu, Tarnów 1997, s. 262–273.
19
20
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do jedności, której nie należy mylić z dążeniem od identyczności23. W posłaniu
do George’a Coyne’a papież wyraźniej niż we wcześniejszych swych wypowiedziach formułuje warunki współpracy Kościoła z naukami, która nie może
prowadzić do redukcjonizmu i zacierania różnic metodologicznych; domagając
się, aby nauka pozostała nauką, a religia – religią. Niebezpieczeństwem jest zarówno jednostronność, jak i zamierzona izolacja, czy to po stronie nauki, czy też
po stronie religii. Gdy chodzi zatem o uwarunkowania prowadzenia dialogu, papież wypowiada się jednoznacznie przeciwko prostej neutralności, która sprzyja fragmentaryzacji obrazu świata oraz fałszywej identyczności, polegającej na
sprowadzaniu jednej dyscypliny do drugiej24. Papież opowiada się też za dążeniem do poprawnie rozumianej jedności, która zakłada różność i integralność
swoich elementów. Kościół, mówiąc o jedności między nauką i religią, nawołuje
przede wszystkim do wzajemnego między nimi zrozumienia.
Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednią relację teologii do nauk przyrodniczych, papież określa dalsze warunki dialogu między nimi. Wskazuje na potrzebę zdobycia ze strony zainteresowanych tym dialogiem teologów odpowiednich
kompetencji. Są one konieczne, aby uczynić dialog autentycznym i twórczym.
Mogą też one skutecznie zapobiec zbyt pospiesznemu wykorzystywaniu niektórych teorii przyrodniczych w celach apologetycznych (na przykład kosmologicznej teorii Big Bang, którą papież wymienia wprost)25. Z drugiej jednak strony
teologia, uwzględniająca w swojej refleksji nad stworzeniem świata i człowieka
odkrycia fizyki czy biologii, pozostaje fides quaerens intellectum. By odpowiedzialnie spełniać swą misję powinna uwzględniać odkrycia naukowe, gdyż – jak
stwierdza papież – „żywotność i znaczenie teologii dla ludzkości będą w głęboki
sposób odzwierciedlone w jej zdolności do przyjęcia tych odkryć”26. Nie znaczy
to jednak, że teologia ma bezkrytycznie afirmować i recypować wszystkie naukowe tezy.
Już samo podejmowanie współpracy, na co papież wielokrotnie zwraca uwagę, może pomóc w harmonizowaniu świata nauki i religii. Pomoc taka jest dziś
– wobec rozwoju nauk przyrodniczych – szczególnie ważna. Również sama nauka może wzbogacić się w dialogu z Kościołem. Papież stoi tu na stanowisku,
iż nauka „rozwija się najlepiej wtedy, gdy jej pojęcia i wnioski są włączone
w szerszy horyzont ludzkiej kultury wraz z jej zainteresowaniem ostatecznym
sensem i wartością”27. Jan Paweł II wylicza owoce współpracy: „[…] nauka
może oczyścić religię z błędów i przesądów; religia może oczyścić naukę z idolatrii i fałszywych absolutów. Każda z nich może wprowadzić drugą w szerszy
 Tamże, s. 266.
 Tamże, s. 268.
25
 Tamże, s. 270.
26
 Tamże, s. 269.
27
 Tamże, s. 271.
23
24
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świat, w którym obie mogą się rozwijać”28. Dynamiczna relacja pomiędzy nauką a religią może prowadzić również do odkrycia granic poznawczych własnej
dziedziny badań oraz wzrostu świadomości metodologicznej. Odkrycia takie
chronią strony dialogu przed nieuzasadnionymi ekstrapolacjami, „tak, by teologia nie podawała się za pseudo-naukę, a nauka nie stawała się nieświadomą
siebie teologią”29.
Kolejna zachęta do podejmowania współpracy teologii chrześcijańskiej
z nauką znajduje się w konstytucji apostolskiej o uniwersytetach katolickich
Ex corde Ecclesiae (1990). Chodzi tu o dialog inicjowany przez odpowiednio
przygotowanych naukowców zdolnych „podejmować zagadnienia epistemologiczne dotyczące relacji między wiarą a rozumem”. Dalej czytamy: „Dialog
tego rodzaju obejmuje zarówno nauki przyrodnicze, jak i humanistyczne, które
stawiają nowe złożone problemy filozoficzne i etyczne” (nr 4). Papież zwraca
uwagę na tematykę współpracy, która wykracza poza obszar bezpośrednio związany z teologią i naukami przyrodniczymi, przyczyniając się do stawiania pytań
i szukania rozwiązań o charakterze interdyscyplinarnym, angażującym więcej
niż dwie dyscypliny. W przemówieniu wygłoszonym z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Paweł II jeszcze wyraźniej
wskazuje na transcendentny wymiar badań naukowych: „Poszukiwanie prawdy,
nawet wówczas, gdy dotyczy ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka,
nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrednim
przedmiotem badań, ku pytaniom otwierającym dostęp do Tajemnicy”30.
Znaczącą wypowiedzią papieża na temat warunków dialogu Kościoła z nauką jest również przesłanie do członków Papieskiej Akademii Nauk w ramach
sesji na temat: „Powstanie i ewolucja życia” (1996). Wprawdzie dokument nie
zawiera wprost uwag na temat samego dialogu Kościoła z przedstawicielami
nauk przyrodniczych, to jednak jest przykładem zastosowania wcześniejszych
ustaleń do konkretnego tematu, a mianowicie relacji biblijnej nauki o stworzeniu do przyrodniczej teorii ewolucji. Przesłanie to wyraźnie wskazuje na konieczność rewizji ze strony Kościoła pewnych sformułowań odnoszących się do
kwestii przyrodniczych. Podobnie jak miało to miejsce w stosunku do wcześniejszych ocen ze strony Kościoła samego faktu ewolucji; także dzisiaj – stwierdza papież – „prawie pół wieku po publikacji encykliki Humani generis, nowe
zdobycze nauki każą nam uznać, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą” (nr 4).
Uwagi na temat współpracy Kościoła z nauką pojawiają się również w encyklice Fides et ratio (1998), dotyczącej relacji pomiędzy rozumem a wiarą,
 Tamże.
 Tamże, s. 272.
30
 Tenże, Przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997), nr 4.
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co stanowi podstawę dialogu teologii z naukami przyrodniczymi. Encyklika
eksponuje wcześniejsze myśli papieża na temat uznania autonomii porządków
wiary i rozumu jako gwarancji uniknięcia konfliktów pomiędzy tymi rzeczywistościami. Choć w encyklice nie znajdujemy odrębnych rozważań dotyczących
nauk szczegółowych, można jednak papieskie przestrogi natury metodologicznej odnieść również do dialogu Kościoła z tymi dziedzinami. Papież przestrzega
wyraźnie przed eklektyzmem jako błędem metodologicznym (nr 87) oraz redukcjonistycznie zorientowanym scjentyzmem, który wszelkie pytania dotyczące
sensu życia traktuje jako irracjonalne:
„Ta koncepcja filozoficzna [scjentyzm] nie uznaje wartości innych form poznania
niż formy właściwe dla nauk ścisłych, spychając do sfery wytworów wyobraźni
zarówno poznanie religijne i teologiczne, jak i wiedzę z dziedziny etyki i estetyki.
W przeszłości tę samą ideę głosił pozytywizm i neopozytywizm, według których
twierdzenia o charakterze metafizycznym są pozbawione sensu” (nr 88).

Jednym z celów współpracy Kościoła z nauką – podkreśla papież – jest
dążenie do integracji dwóch obszarów ludzkiej wiedzy: religijnej i naukowej.
Zgodnie z myślą przewodnią encykliki Fides et ratio chodzi o integrację zmierzającą do ukazania mądrościowego wymiaru ludzkich badań, „w którym do
zdobyczy naukowych i technicznych dołączają się także wartości filozoficzne
i etyczne, będące charakterystycznym wyrazem tożsamości osoby ludzkiej”
(nr 106). Integracja ta ma pomóc człowiekowi poszukującemu zbliżyć się do
Prawdy. Tak sformułowany cel jest zachętą do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej właśnie ze względu na jej walor mądrościowy.
Należy zauważyć, iż również papież Benedykt XVI jest zainteresowany otwarciem Kościoła na naukę w perspektywie zainicjowanej przez Jana Pawła II.
Ważnym działaniem Benedykta XVI jest kontynuowanie interdyscyplinarnych
spotkań w Castel Gandolfo. Podczas pierwszego z nich, które obyło się we
wrześniu 2006 r., podjęto problematykę stworzenia i ewolucji. W spotkaniu
uczestniczyło 40 naukowców, reprezentantów różnych specjalności: filozofów,
przyrodników i teologów, byłych uczniów i doktorantów kard. Josepha Ratzingera, a wśród nich m.in. wiedeński kardynał Christoph Schönborn, Peter Schuster (chemik), R. Spaemann (filozof)31.
Nie bez znaczenia dla budowania klimatu otwarcia Kościoła (teologii
chrześcijańskiej) na współpracę ze światem nauki pozostają papieskie wykłady
głoszone na Uniwersytecie w Ratyzbonie pt. Wiara, rozum i uniwersytet: wspomnienia i refleksje (12.09.2006) oraz opublikowany (choć nie wygłoszony ze
względu na odmowę przyjęcia papieża na Uniwersytecie La Sapienza w RzyWygłoszone wykłady i głosy w dyskusji zostały opublikowane w: Schöpfung und Evolution. Eine Tagung mit Papst Benedikt XVI in Castel Gandolfo, red. S.O. Horn, S. Wiedenhofer,
Augsburg 2007.
31
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mie) wykład z okazji rozpoczęcia roku akademickiego pt. Chrześcijaństwo ma
być zachętą do prawdy (17.01.2008). Wprawdzie rozważania te mają charakter metateoretyczny i dotyczą zasadniczo relacji między rozumem i wiarą, lecz
można w nich również odnaleźć wyraźne wyzwania do podejmowania ze strony
teologów współpracy z przedstawicielami nauk filozoficznych, historycznych
i przyrodniczych32.
Trudno też nie uznać za znak otwarcia Kościoła na naukę (sprzyjający lepszej percepcji treści teologicznych przez przyrodniczo ukierunkowane umysły
wielu współczesnych chrześcijan) przyrodniczych metafor, które znajdujemy
w papieskich wystąpieniach, a nawet oficjalnych dokumentach Kościoła. Przykładem jest choćby inaugurująca pontyfikat homilia, w której Benedykt XVI
stwierdza: „Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem
ewolucji. Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany,
każdy miłowany, każdy niezbędny”33. Innym przykładem jest porównanie użyte
w posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis (2007). W części
pierwszej nt. Eucharystia, tajemnica wiary, czytamy: „Substancjalne przekształcenie chleba i wina w Jego Ciało i Jego Krew wnosi do wnętrza stworzenia fundament radykalnej przemiany, coś w rodzaju «nuklearnego rozstrzępienia», by
użyć znanego dziś obrazu, wnikającego w najskrytszy poziom bytu, przemiany
mającej za cel wywołanie procesu przekształcenia rzeczywistości, którego kresem ostatecznym będzie przemienienie świata, aż do stanu, w którym Bóg stanie
się wszystkim we wszystkich” (nr 11).

***

Podsumowując, należy stwierdzić, iż analizowane dokumenty Magisterium
Kościoła, przemówienia ostatnich papieży do ludzi nauki, jednoznacznie wskazują na otwarcie Kościoła na naukę. Od czasu Soboru Watykańskiego I można
zaobserwować rozwój tego procesu: od uznania możliwości i potrzeby otwarcia
Kościoła na naukę aż po próby bliższego zdefiniowania współpracy Kościoła
ze światem nauki przez określenie warunków dialogu. To otwarcie Kościoła na
dialog m.in. z przyrodnikami jest możliwe również ze względu na odejście tych
ostatnich od neopozytywistycznego rozumienia nauki. Wśród zasad współpracy dokumenty przede wszystkim wskazują na konieczność uznania autonomii
metod badawczych. Zwłaszcza w wypowiedziach papieskich dominują uwagi
32
 Por. Benedykt XVI, Wiara, rozum i uniwersytet: wspomnienia i refleksje, w: Islam a chrześcijaństwo. Konfrontacja czy dialog, oprac. P. Słabek, Kraków 2006, s. 17–32; Benedykt XVI,
Chrześcijaństwo ma być zachętą do prawdy, „Nasz Dziennik” z dn. 21.01.2008, s. 9–10.
33
Benedykt XVI, Inauguracyjna homilia (24.04.2005), OsRomPol 26(2005) nr 3, http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/inauguracja_24042005.html [1.07.2010].
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dotyczące szanowania odrębności porządku wiary i nauki. Papieże Jan Paweł II
i Benedykt XVI wskazują jednoznacznie, iż naruszenie wspomnianej odrębności bywało w przeszłości główną przyczyną konfliktów między Kościołem i teologią a naukami świeckimi. Wśród przeszkód w dialogu dokumenty wymieniają
redukcjonizm, ekskluzywizm i ekstrapolacje. Teksty odnoszące się wprost do
dialogu Kościoła z nauką ukazują jego cechy charakterystyczne, które w pełni
harmonizują z rozumieniem w ogóle dialogu w Kościele. Podobna zgodność
zachodzi w doborze tematów tego dialogu, których podejmowanie powinno prowadzić do wzajemnego poznania i do prawdy34. Głównym celem dialogu jest
bowiem wspólne poszukiwanie prawdy.
Öffnung der Kirche auf die Wissenschaft. Vom Pius IX bis Benedikt XVI
Zusammenfassung
Das Vernunftelement, das dem Glauben zugeordnet ist, den Glauben auch sucht,
ist gegenwärtig – zwar nicht so deutlich, wie es früher war – ausschließlich in der
Philosophie präsent. Denn gegenwärtig beeinflusst dieses Element den Glauben von
den unterschiedlichen Bereichen der allgemein dominierenden Wissenschaften her.
Die neueste Geschichte des Verhältnisses zwischen Kirche und Wissenschaft ist
durch Kongresse, Symposien und Tagungen, die einen interdisziplinären Charakter
haben, geschrieben. In den Begegnungen bemühen sich Theologen im gemeinsamen
Gespräch mit den Repräsentanten der Human- und Naturwissenschaften um größere
Harmonie zwischen den jeweiligen Wissenschaften. Die Absicht des Artikels ist die
Analyse der Verlautbarungen der kirchlichen Lehre von Papst Pius IX (1792–1878)
bis zum Papst Benedikt XVI (*1927). Besonderes werden die Ansprachen des Papstes Johannes Paul II (1920–2005) an die Mitglieder der Päpstlichen Akademie zum
Thema: Im Verhältnis der Kirche zu Wissenschaft bzw. Naturwissenschaft analysiert.
Solche Interesse seitens des kirchlichen Lehramtes spricht die Anfrage der profanem
Wissenschaften, die neben ihren ständigen Spezialisierungen auch für die Weisheitsdimensionen der wissenschaftlichen Forschungen offen bleiben.
Das Verfahren bewegt sich in drei Schritten. Zuerst wird die Unmöglichkeit eines
Widerspruchs zwischen christlichen Glauben und Wissenschaft dargestellt (1). Dann
wird auf das Fundament für die Gespräche zwischen Kirche und Wissenschaft – die
gegenseitige Anerkennung der Autonomie zwischen der irdischen und ewigen Ordnung – hingewiesen (2). Zum Abschluss werden Nachkonziliare Dokumente, die auf
die Kooperation zwischen Kirche und Wissenschaft hinweisen, analisiert. Als Resultat wurde nachgewiesen, dass die kirchliche Lehre eindeutig auf eine Evolution der
Öffnung der Kirche auf Wissenschaft zeigt. Die Nachkonziliare Dokumente weisen
34
 Por. A. Anderwald, Dialog i dialogi Kościoła. Teologiczne rozumienie dialogu w nauczaniu
Kościoła, w: Crux Christi – spes nostra. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi z okazji 60-lecia urodzin, 35-lecia prezbiteratu,15-lecia sakry biskupiej i 25-lecia pracy
naukowej (Opolska Biblioteka Teologiczna, 101), red. K. Dola, N. Widok, Opole 2007, s. 449–460.
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nicht nur auch auf eine Möglichkeit und Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Kirche und Wissenschaft, sondern auch beschreiben einige Bedingungen dieser
Kooperation. Es geht in dieser Kooperation in ersten Linie um die Suche nach der
Wahrheit und gegenseitiges Erkennen.
S ł o w a k l u c z o w e : Kościół i nauka, dialog Kościoła z nauką, warunki
współpracy Kościoła z nauką
S c h l ü s s e l w ö r t e r : Kirche und Wissenschaft, Dialog der Kirche mit der Wissenschaft, Bedingungen der Kooperation zwischen Kirche und Wissenschaft
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STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 5 – 2010

ks. Jarosław Przytuła

Ks. Marian Rusecki, Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć
Chrystusowi?, TN KUL, Lublin 2010, ss. 478.
Zmieniające się konteksty kulturowo-historyczne są dla teologii fundamentalnej wyzwaniem, aby jej podstawowy cel, jakim jest uzasadnienie wiarygodności chrześcijaństwa, podejmować w sposób adekwatny do ducha danej epoki.
Współczesne ukazywanie wiarygodności Objawienia chrześcijańskiego nie może
już ograniczać się do klasycznych trzech argumentów (z proroctw, z cudów, ze
zmartwychwstania Chrystusa), ale winno polegać na tworzeniu argumentów nowych, mających za punkt wyjścia wartości powszechnie cenione i pożądane przez
dzisiejszego człowieka. Dlatego poszczególni teolodzy fundamentalni podejmują
się formalnego i merytorycznego opracowania zwartych w swej strukturze i logicznie uporządkowanych wywodów, które prowadzą do wniosku o wiarygodności
chrześcijaństwa ze względu na wybrany jego aspekt. Opracować wszystkie znane
dziś argumenty oraz zaproponować nowe, współczesne właśnie to wielkie wyzwanie i jeszcze do niedawna nie było satysfakcjonującej metodologicznie publikacji, która by temu wyzwaniu sprostała. Takiego dzieła dokonał ks. Marian Rusecki
w Traktacie o wiarygodności chrześcijaństwa.
Publikacja ta jest kontynuacją podjętego przez autora odważnego przedsięwzięcia ujęcia całości problematyki teologicznofundamentalnej w tradycyjnej formule
teologicznych traktatów. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa jest czwartą rozprawą, której zakres oraz merytoryczny poziom wywodu tłumaczą przyjętą konwencję traktatu. Książka ma 478 stron; zawiera wstęp, siedemnaście rozdziałów,
wykaz skrótów, bibliografię, streszczenie w języku angielskim, indeks osobowy,
a także spis treści w języku angielskim.
Ksiądz Rusecki rzeczowo uzasadnia podjętą przez siebie problematykę i już
w podtytule stawia kluczowe dla książki pytanie: Dlaczego wierzyć Chrystusowi?
Istotnie, pluralizm religii i światopoglądów we współczesnym świecie w połączeniu z coraz powszechniejszą tendencją do relatywizowania prawdy oraz skłonność
do irracjonalizmu i przekonanie o dowolności w wyborze religii – wszystko to stawia współczesnego człowieka w sytuacji chaosu i zagubienia, a antychrześcijańska obyczajowość i kultura masowa utrudniają nawet człowiekowi ochrzczonemu
dostrzeganie ogromu dobra, jakie dokonało się za sprawą chrystianizmu na przestrzeni dwóch tysiącleci. Z tych powodów gruntowne i wszechstronne uzasadnienie
motywów wiary staje się dziś palącym zadaniem dla teologii.
Pierwszy rozdział dzieła ks. Ruseckiego wprowadza w problematykę dalszych
części, a jego tytuł (Kim jest chrześcijaństwo?) jasno wskazuje na personalistyczny
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profil całości rozważań. To tytułowe pytanie brzmi nader prowokacyjnie, ale przedstawiony zarys historii Kościoła oraz doktryny i moralności chrześcijańskiej jasno
eksplikują prozopoiczne założenia: nie można zrozumieć chrześcijaństwa bez Osoby Jezusa Chrystusa. Autor konsekwentnie podkreśla zarówno Chrystyczną genezę
Kościoła, jak i chrystocentryzm doktryny, moralności, liturgii: to Jezus Chrystus
jest podstawową zasadą życia chrześcijańskiego.
Kolejne rozdziały to prezentacja piętnastu argumentów wiarygodności chrześcijaństwa, z których dwa (werytatywny i kaloniczny) opracował ks. Krzysztof Kaucha. Autor rozpoczyna od argumentów klasycznych – ze zmartwychwstania Chrystusa, z proroctw i z cudu. Argumenty nie są w teologii nowe, ale autor dokonał ich
relektury w kategoriach semejologicznych i personalistycznych, a także zastosował
w nowym opracowaniu wyniki badań pozateologicznych (nauk szczegółowych,
historycznych, filozoficznych), co jest niezwykle ważne dla ukazania nieprzemijającej aktualności klasycznych argumentów. Każdorazowo za punkt wyjścia autor
obiera fakt antropologiczny, co wydaje się cennym osiągnięciem, gdyż wzmacnia
walor motywacyjny formułowanej argumentacji.
W prezentacji argumentu martyrologicznego ks. Rusecki wyeksponował znacznie przesłankę eklezjologiczną, wchodząc odważnie na grunt katolickiej nauki
społecznej i wskazując na te obszary aktywności chrześcijan, które – wzbogacone
nadprzyrodzoną motywacją – stanowią czytelne świadectwa wiary (życie rodzinne, publiczne, zawodowe, troska o dobro wspólne), a także ukazał męczeństwo za
wiarę jako wciąż aktualny wymiar dynamizmu Kościoła. Za cenny element trzeba
uznać semejologiczne ujęcie świadectwa z podkreśleniem jego warstwy nadprzyrodzonej i obiektywnego charakteru.
Argument bonatywny wiąże się z powszechnym ludzkim dążeniem do dobra, choć pojęcie to było na przestrzeni dziejów różnie rozumiane. Wykazując,
że w chrześcijaństwie są obecne nadprzyrodzone dobra udzielone ludziom przez
Boga, ks. Rusecki ukazał tym samym wiarygodność chrystianizmu.
O ile naturalne pragnienie dobra jest kwestią bezdyskusyjną, o tyle uznanie powszechnego pragnienia świętości może wzbudzać kontrowersje. Autor śmiało stawia
jednak taką tezę i uzasadnia ją, odwołując się do nauk religioznawczych, gdy formułuje
argument ze świętości, którą rozumie jako osiągnięcie pełni bytu i realizację transcendentnych aspiracji człowieka. Obszernie eksplikuje autor eklezjologiczną przesłankę
argumentu: Kościół jest święty i prowadzi ludzi do świętości różnymi ścieżkami – przez
dialog z Bogiem, ascezę, pracę, proegzystencję, a także liturgię i sakramenty. Wskazuje
tym samym na konkretne, praktyczne płaszczyzny ludzkiej aktywności.
To właśnie na praktycznym, życiowym zastosowaniu zasad ewangelijnych opiera się argument prakseologiczny. Ksiądz Rusecki jednak nie poprzestaje na tym powszechnym jego rozumieniu, lecz odwołuje się do „pragmatyki Boga”, do Bożych
dzieł obecnych w historii Objawienia i zbawienia oraz do działania Osób Boskich
w Trójcy immanentnej. W dobie pewnego dyktatu pragmatyzmu we wszystkich
dziedzinach życia argument ten może posiadać bardzo wysoki walor motywacyjny, jednak autor traktatu dystansuje się od takiej oceny – w trosce o zachowanie
pierwszeństwa wiary przed moralnością i obiektywnej prawdy przed działaniem.

recenzje

283

Podkreśla, że to wokół prawdy i miłości koncentrowała się cała działalność Jezusa
Chrystusa i wierne zachowanie tego porządku (a nie czysty świecki humanizm)
będzie budowało wiarygodność Kościoła.
Wydaje się, że najlepiej dopracowany od strony formalnej i chyba także merytorycznej jest argument agapetologiczny. I nic dziwnego – wynika to oczywiście
z miejsca, jakie zajmuje chrześcijańska agape w hierarchii wartości oraz z personalistycznego sposobu uprawiania teologii przez autora. Wszakże miłość wypływa
z samej struktury bytu osobowego, a liczne jej fenomeny napotyka się na każdym
kroku, mimo coraz częstszego redukcjonistycznego jej rozumienia we współczesnym świecie. W tym kontekście autor uzasadnia absolutną wyjątkowość chrześcijaństwa, które obwieściło światu, że Bóg jest miłością, a ta Boża miłość – ukonkretniona w Chrystusie – przenika wszystkie inne rodzaje miłości. Stanowi ona
tym samym wyjątkowo mocny – zdaniem ks. Ruseckiego – motyw wiarygodności
chrześcijaństwa, które przez wieki wciela w życie Chrystusowy testament miłości. Należy tu dodać, że argumenty: bonatywny, prakseologiczny i agapetologiczny częściowo nakładają się na siebie co do treści (dobro jest związane z miłością,
co stanowi chrześcijańską praxis), jednak autor traktatu przezwyciężył tę trudność
precyzyjnie rozłączając zakresy omawianych zagadnień.
Kolejny argument za wiarygodnością chrześcijaństwa ks. Rusecki wyprowadził z naturalnego, ludzkiego odruchu ufności i nadziei, który nie może być w żaden sposób zaspokojony w immanencji świata materialnego, lecz znajduje spełnienie tylko w perspektywie zbawczej. Chociaż teologia podejmuje problematykę
sperancyjną, to jednak ogranicza ją zwykle do zakresu eschatologii, a jeśli nawet
ukazuje chrześcijańską nadzieję jako motyw wiarygodności, to na ogół w pewnej
dychotomii pomiędzy tym, co historyczne, a tym, co eschatologiczne. Ksiądz Rusecki z powodzeniem połączył te dwa wymiary i – konstruując argument sperancyjny
– ukazał chrześcijaństwo jako „religię obietnicy”, która to obietnica już zaczyna
się spełniać. Ten – podkreślany przez autora – związek eschatologii z historią daje
argumentacji sperancyjnej mocne podstawy, które chronią ją przed iluzją. Największe znaczenie dla tego związku ma według autora ponadhistoryczne wydarzenie
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Pod względem faktograficznym ks. Rusecki najbardziej rozbudował argument
kulturotwórczy. Odwołując się do licznych fenomenów kulturowych, ukazał, że
chrześcijaństwo wnosi potężnych wkład w budowanie kultury, a Objawienie Boże
przez wieki było źródłem inspiracji dla wielu artystów. W tym miejscu warto podkreślić wielką erudycję autora Traktatu, jego heurystyczne zacięcie, a także interdyscyplinarny charakter publikacji. Nowością jest próba ujęcia kultury w kategoriach
semejologicznych. Argument kulturotwórczy domaga się popularyzowania szczególnie w dobie integrowania się Europy, gdyż pozwala wydobyć na światło dzienne
to, co często przemilcza się w debatach publicznych – chrześcijańskie źródła europejskiej cywilizacji i systemu wartości wynikającego z Ewangelii. Chrześcijaństwo
wykazało na przestrzeni dziejów, że jest realną siłą jednoczącą narody i kultury.
Ujmowanie Objawienia w kategoriach osobowych jest punktem wyjścia dla
argumentu personalistycznego. Chrześcijaństwo jest religią osoby i prowadzi człowieka do osobowego spełnienia w Bogu, dzięki łasce, która ma charakter osobowy
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– jest samoudzielaniem się Boga. Taki charakter ma również słowo Boże, akt wiary
i cały Kościół. Ksiądz Rusecki podkreśla, że w większości religii pozachrześcijańskich wartość osoby ludzkiej nie jest tak silnie eksponowana ani broniona, jak to
ma miejsce w przypadku chrześcijaństwa. Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis stwierdził, że już sama Ewangelia jest głębokim zdumieniem nad wielkością
i godnością człowieka (por. RH 10).
Założona przez Chrystusa religia bierze w obronę zarówno osobę ludzką, jak
i cały świat wartości tworzących jej duchową przestrzeń; chrześcijaństwo jawi
się zatem jako proosobowe i wiarygodne. Taki wniosek prowadzi do argumentu
aksjologicznego, niespotykanego w podręcznikowych opracowaniach. Przez promocję i właściwe zhierarchizowanie wartości wiara chrześcijańska przyczynia się
do promocji człowieka, jego duchowego i intelektualnego wzrostu oraz moralnego rozwoju. Rozpoznanie motywacyjnej funkcji omawianego argumentu wymaga
spojrzenia z perspektywy historycznej (wartości tworzą się i zakorzeniają w kulturze przez wieki). Patrząc z perspektywy dwudziestu wieków, trudno odmówić
chrześcijaństwu ogromnego wkładu wychowawczego i wspólnototwórczego, jaki
jest możliwy dzięki zbawczym wartościom objawionym w Jezusie Chrystusie, takim jak miłość, prawda, dobro.
Ostatni argument – komparatystyczny – to pokazanie wyjątkowości chrześcijaństwa i jego wiarygodności na tle innych religii. Oficjalne stanowisko Kościoła, mieszczące się w ramach paradygmatu inkluzywistycznego, nie deprecjonuje religii pozachrześcijańskich, przeciwnie – doszukuje się w nich wartości zbawczych, ale jednocześnie
wskazuje na wyjątkowy charakter chrystianizmu i pełnię Objawienia w Chrystusie.
Lubelski teolog z równą stanowczością odrzuca poglądy ekskluzywistyczne, jak i tezy
relatywistycznego pluralizmu religijnego. Argument ów uzyskuje swoją szczególną
aktualność w czasach, gdy człowiek ma możliwość poznania praktycznie wszystkich
religii i szuka odpowiedzi na pytanie, którą z nich wybrać i dlaczego.
Traktat nie ma zakończenia. Może słusznie, wszak nowe argumenty na wiarygodność chrześcijaństwa są nadal tworzone i tworzone będą. W teologii fundamentalnej funkcjonuje jeszcze kilka, które nie znalazły miejsca w tym kompendium, jak
chociażby argument paksystyczny (z troski chrześcijaństwa w budowanie pokoju)
czy maleologiczny (z wyjaśnienia istnienia zła w świecie). Podsumowanie rozważań stanowi natomiast omówienie aktu wiary, będącego korelatem Bożego Objawienia i warunkiem historii zbawienia. Autor odrzuca czysto przedmiotowy sposób ujmowania Objawienia oraz aktu wiary. Rzeczywistości te mają charakter na
wskroś interpersonalny. Wiara nadprzyrodzona – co autor podkreśla – ma charakter
egzystencjalny, dialogiczny, dynamiczny, angażujący osobę ludzką; jest rozumnym
i wolnym aktem człowieka, przy czym jest jednocześnie dziełem bosko-ludzkim
(ze względu na konieczność łaski dla jego zaistnienia). Z akademicką determinacją
ks. Rusecki powraca do stwierdzenia, że wiara nie jest i nie może być naiwnością, dowolnością, gorszą formą poznania, lecz prowadzi do uzasadnionej pewności
w tym, czego pozostałe formy ludzkiego poznania dosięgnąć nie mogą.
Autor już we wstępie zaznaczył, że książka jest adresowana do szerokiego kręgu
odbiorców i rzeczywiście przejrzystość jej konstrukcji, a także klarowność wywodów
o tym świadczą. Myliłby się jednak ten, kto by zaliczył ją do literatury popularnona-
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ukowej – jest na wskroś naukowa, a stawiane przez autora liczne pytania i stosowane
egzemplifikacje, jak również komunikatywny język ułatwiają percepcję treści.
Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa to publikacja na bardzo wysokim
metodologicznym poziomie. Każdy z argumentów jest przedstawiony jasno, logicznie, w sposób zwarty i dopracowany od strony merytorycznej i formalnej. Na
uwagę zasługuje troska autora o częste odniesienia egzystencjalne do historii, do
fenomenów życia codziennego, przez co Traktat nie jest suchym teologicznym
dyskursem, lecz spełnia zadania apologetyczne i motywacyjne. Interdyscyplinarny
charakter nadał autor swojej pracy przez częste odniesienia do filozofii, nauk społecznych (psychologia, socjologia) oraz nauk przyrodniczych. Podnosi to znacznie
wartość rozprawy. Rozważania mają charakter chrystocentryczny, są sprofilowane
personalistycznie i semejologicznie. Ksiądz Rusecki precyzyjnie określa stosowane pojęcia, definiuje je i konsekwentnie stosuje w całej publikacji.
Każdy z argumentów ma spójną, określoną strukturę – autor wychodzi od przesłanki antropologicznej, by następnie przejść do teologicznej, chrystologicznej, eklezjologicznej i zakończyć prezentację oceną wartości motywacyjnej argumentu. Tak
zbudowane uzasadnienia są często uzupełnione o przesłanki natury filozoficznej, kulturoznawczej, historycznej. Ksiądz Rusecki w wielu miejscach polemizuje z ideologiami i teoriami deprecjonującymi nadprzyrodzony wymiar chrześcijaństwa – z marksizmem, filozofią oświecenia, pragmatyzmem, naturalizmem, egzystencjalizmem,
intuicjonizmem, a głównie z przejawami postmodernizmu – relatywizmem, irracjonalizmem, skrajnym indywidualizmem. W opozycji do wyżej wymienionych nurtów
myślowych konsekwentnie prezentuje on chrześcijaństwo nie tylko jako wiarygodną
drogę poznania prawdy, ale jako żywą, Bosko-ludzką i transcendentno-historyczną
rzeczywistość uwznioślającą, usensowniającą i dynamizującą zarówno osobowy rozwój człowieka, jak i całej cywilizacji. Istotnie, pytanie postawione w podtytule (Dlaczego wierzyć Chrystusowi?) znajduje odpowiedź w rozprawie. Czytelnik dostaje zatem do rąk nie tylko studium teologicznofundamentalne, ale doskonałe narzędzie do
budowania apologii w nowoczesny sposób. Z wymienionych wyżej powodów należy
uczciwie przyznać, że Traktat jest pracą nowatorską, oryginalną i stanowi pewnego
rodzaju wzorzec i punkt odniesienia dla teologów usiłujących formułować kolejne
argumenty na wiarygodność chrześcijaństwa.

ks. Arkadiusz Wuwer

Ks. Jerzy Szymik, Theologia benedicta, t. 1, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010,
ss. 366.
„«Was ist das eigentlich theologie – Que es propriamente la Teologia?» Czym
właściwie jest teologia? Dokładnie pod takim tytułem kardynał Joseph Ratzinger
wygłosił wykład w Pampelunie w roku 1998, kiedy odbierał doktorat honoris causa
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Wydziału Teologii Uniwersytetu Nawarry. Śledząc teksty obecnego Papieża, nietrudno zauważyć, że pytanie to nurtowało go zawsze. A odpowiedź zmierzała
w kierunku teologii integralnie i równoważnie otwartej na kategorie wiary, rozumu i piękna. Taka synteza to – przynajmniej teoretycznie – pewien ideał teologii.
Podkreślmy słowo «teoretycznie»; w praktyce bowiem droga do prawdy i człowieka okazuje się zawsze długa i ciernista, a konkretna teologia nigdy nie jest
idealna”. Tymi słowami ks. prof. Jerzy Szymik zaprasza do lektury swego artykułu
Współczesne zadania teologii. Wizja J. Ratzingera/Benedykta XVI opublikowanego
w czwartym numerze z roku 2010 „Teologii w Polsce”1. Pierwsza część tryptyku Theologia benedicta stanowi pogłębienie i poszerzenie refleksji zawartych we
wspomnianym artykule, stając się kwestią, która w ostatnim czasie szczególnie zajmuje śląskiego teologa.
Księdza Jerzego Szymika polskiemu czytelnikowi przedstawiać nie trzeba. Powszechnie znana jest jego wszechstronna działalność: jako dogmatykowi powierzono mu (już drugą kadencję) zadanie reprezentowania polskiej myśli teologicznej
na forum watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W kręgach filologów ceniony jest jako wybitny tropiciel loci theologici w literaturze współczesnej,
ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Czesława Miłosza. Na poetyckich
spotkaniach autorskich ks. Szymika pojawiają się ludzie, dla których pozostaje on
autorytetem nie tylko w dziedzinie kultury, języka, wrażliwości religijnej, historii
(zwłaszcza Śląska), ale także jako człowiek i kapłan. Wychowany – co zawsze
z wdzięcznością podkreśla – w cieniu pszowskiego Sanktuarium Matki Bożej
Uśmiechniętej i uformowany w naukowej szkole ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola ujmuje swoją postawą: uważnie słuchający, zorganizowany, prosto wykładający
trudne kwestie, dobitnie prezentujący swoje racje i poglądy.
Podkreślam te osobiste cechy Autora, gdyż – jak sądzę – stanowią one ważny
klucz do zrozumienia prezentowanej książki. Próba całościowego ujęcia teologii
Josepha Ratzingera/Benedykta XVI jest bowiem przedsięwzięciem odważnym
i domagającym się osobistego zaangażowania. Autor jest świadom, że nie wystarczy sprawny warsztat naukowy i obeznanie z tekstami Papieża, które zresztą,
jak sam wyznaje, zgłębiał przez pięć lat, po piętnaście minut dziennie, dołączając
ich lekturę do codziennej medytacji brewiarzowej. W tym przypadku bardziej niż
o uchwycenie głównych idei chodzi bowiem o odpowiedź na pytanie: dlaczego
i jak teologia Benedykta XVI stanowi więcej niż wiedzę? Jak to się dzieje, że jest
zarazem (a może przede wszystkim) sposobem bycia?
Założenia opracowania są dwojakiego rodzaju i wzajemnie się uzupełniają:
z jednej strony – jak we wstępie wyjaśnia autor – chodzi o „przeniesienie teologii
Josepha Ratzingera/Benedykta XVI w przestrzeń polskojęzycznej teologii”, czyli
o to, aby „teologię myślaną (źródłowo) «po niemiecku» zaszczepić w teologii myślanej «po polsku», oczywiście w znaczeniu głębszym niż dosłowna translacja językowa”. Z drugiej strony chodzi o kontynuację teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI,
o „przejęcie pałeczki tej teologii w sztafecie pokoleń”, z całą skromnością, ale też
J. Szymik, Współczesne zadania teologii. Wizja J. Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia
w Polsce”. Nowa seria 4(2010) nr 1, s. 49–63.
1
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ze świadomością konieczności osobistego zaangażowania”, z przeświadczeniem,
że ważne jest „szukanie i ustawianie własnego głosu teologicznego pod okiem Mistrza” (s. 17).
Już od pierwszych stron uwagę zwraca język jako istotne narzędzie teologicznej syntezy: naukowo precyzyjny, a zarazem obrazowy, nośny, wielowarstwowy,
poetycko piękny. Przykładem może być już sam tytuł: „Theologia benedicta”. Te
dwa słowa nasuwają w pierwszym rzędzie skojarzenie z teologią Benedykta, ale
jednocześnie niosą w sobie zamierzone bogactwo innych znaczeń: „teologia błogosławiona” (benedicta), „teologia dobrze wyrażona” (bene-dicta). Pierwszy tom tak
właśnie rozumianej teologii dotyczy dwóch zasadniczych dla jej kształtu kwestii,
ujętych, w nawiązaniu do tradycji, w dwa capitula.
Capitulum I poświęcone jest (meta)teologii i przedstawia jej sens i naturę. Motto stanowi wyjęta z encykliki Spe salvi myśl papieża: „Kogo dotyka miłość, ten zaczyna intuicyjnie pojmować, czym jest «życie»”. Rozdział ten otwierają
rozważania na temat podwójnej, Bosko-ludzkiej subiektywizacji teologii, rozumianej jako scientia speculativa; następnie autor prowadzi systematyczne refleksje
metateologiczne, które pozwalają na rozumienie sensu i natury teologii w pismach
Josepha Ratzingera/Benedykta XVI oraz ukazują model myślenia obecnego papieża o teologii i teologu: jego rozumienie teologii, struktury jej aktu poznawczego,
epistemologii i metodologii, estetyki oraz eklezjalności, zadań jako scientiae fidei
we współczesnym Kościele, jej miejsca w dzisiejszej nauce oraz problematyki relacji teologia–świętość.
Theologia benedicta („scientia speculativa, Dei, de Deo”) jawi się tu jako ta,
która angażując wiarę i rozum, pyta o prawdę i tym samym źródłowo ma do czynienia z Bogiem jako swoim przedmiotem i podmiotem; jest chrystocentryczna
i ze wszystkich tych powodów domaga się podmiotowego zaangażowania się ją
uprawiających; jest wiedzą spekulatywną i dlatego praktyczną w swoim najbardziej podstawowym przesłaniu dla współczesnego świata, które brzmi: „Nie musi
niknąć Bóg, żeby wzrastał człowiek” (s. 38). Akt poznania teologicznego opiera się
na założeniu, że to, w co się wierzy, jest rozumne, więcej: jest samym Rozumem-Logosem, sensem wszystkiego, a teologia – wysiłkiem pojmowania tej podstawy
i jej treści. Innymi słowy, pytanie o to, co nas przewyższa, ale istotowo określa,
jest „z nas”, zaś odpowiedź musi być „spoza nas” (s. 56). Za cechę najbardziej charakterystyczną zasad epistemologiczno-metodologicznych theologiae benedictae
ks. Szymik uważa „dążenie do syntezy i pewien rodzaj stroniącej od skrajności równowagi” (s. 75). Oznacza to, że „systemem badawczym” Ratzingera/Benedykta XVI
jest cierpliwość i wyważenie, „wewnętrzny” kierunek i „wewnętrzne” konsekwencje myślenia, powiązanie epok, stanowisk i ewolucji myślenia, dialektyczny holizm,
wskazujący, że tylko pluralizm, który odnosi się do jedności – prawdy, jest wielki. Kościół, będąc dla teologii czymś własnym, pozytywnym, żywym i wielkim,
jednocześnie dla teologii jest warunkiem życia (s. 92). Ten warunek sine qua non
wyraża się chociażby w estetyce teologicznej, której źródła biją z literatury patrystycznej, pełnej przykładów teologiczno-poetyckich symbiozy oraz z wrażliwości
na piękno, która stanowić winna cechę każdego (wielkiego) teologa (s. 117–118).
Taka teologia ma za zadanie nadać myśleniu naszego czasu nowego rozmachu –
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pomóc jasno pojmować transcendentną godność człowieka (s. 134). Wszystkie te
wątki prowadzą do wspólnej konkluzji: teologia „[…] jest, może być i powinna
być doksologią w obydwu sensach tego terminu: i jako modlitwa jej twórcy, i jako
zachęta do modlitwy jej odbiorcy. Teologia żyje z Tajemnicy i dlatego właściwą jej
uprawianiu postawą jest wdzięczność i adoracja” (s. 152).
Centrum teologii, najgłębszym uzasadnieniem jej sensu i natury jest „Bóg,
który jest i jest Bogiem” – unum necessarium. I  właśnie teocentryzm stanowi
treść Capitulum II, drugiego rozdziału refleksji ks. Szymika nad teologią Josepha
Ratzingera/Benedykta XVI. Czytelnik przemierza tu drogę od uwag na temat
prymatu Boga i jego obrazu w teologii, życiu Kościoła i świadomości wiernych,
poprzez analizę trzech wielkich obrazów Boga: „Miłości”, „Troskliwego Ojca”
i „Współcierpiącego Brata”, które wiodą do chrystologicznej prawdy o Bogu jako
„Świadku” i „Opatrzności”, aby dotrzeć do konkluzji: wiara w „Boga Jezusa Chrystusa” generuje teologię rozumianą jako chrystologia, a teo-logia taka nie kłóci się
z chrysto-logią, lecz „płynnie w nią przechodzi” (s. 159).
Kwestia prymatu Boga jest w theologia benedicta postawiona radykalnie: chodzi tu bowiem o prawdę o rzeczywistości, o realizm, który jest jedynym realizmem
prawdziwie humanistycznym, gdyż „wszystkie odpowiedzi, które nie sięgają aż do
Boga, są za krótkie”, jak uczył Benedykt XVI w homilii wygłoszonej w Monachium,
a Szymik czyni te słowa mottem swojej refleksji nad teocentryzmem. Obraz Boga
w proponowanej przez Szymika wizji teologii jest rodzajem syntezy-paradoksu –
spotyka bowiem Boga filozofii i Boga Objawienia: to „relacyjny Absolut, wieczność, która nie jest bezczasowością, Bóg filozofów, najwyższy stwórczy Rozum,
który jest wykrwawionym dla nas na krzyżu człowiekiem i Zbawicielem” (s. 202).
Ten Bóg objawia i nazywa siebie przez relację z ludźmi: „absolutny Fundament
wszystkiego jest jednocześnie relacją, «obiektywność» nie jest sprzeczna z «osobowością» w porządku rzeczy, «tryby świata» są poruszane Miłością” (s. 214). Ta
nowość objawienia judeo-chrześcijańskiego najpełniej wyraża się w obrazie Boga
jako „Ojca”, „Stwórcy” i „Zbawcy”. Istotą teocentrycznej Ewangelii chrześcijaństwa jest zatem prawda, że historią nie rządzą mroczne siły, ale Bóg, który nas zna
od początku, od „[…] trzewi naszego bytu, po naszą ciemność i nasz kres. I takimi
nas kocha (…) nie możemy więc zginąć” (s. 225). Przywołując postacie Hioba
i Abrahama, Szymik powadzi rozważania nad cierpieniem człowieka i współ-cierpieniem Boga, aby ostatecznie ukazać „Boga Jezusa Chrystusa”, jako consolatio,
które przychodzi do człowieka poprzez miłość i krzyż. „Kwestia współcierpienia
Boga z człowiekiem” – pisze – „ma w theologia benedicta – obok chrystologicznie
zorientowanej teologii Serca Bożego – również swój głęboki wymiar mariologiczny, który w pobożności znajduje swój wyraz w czci Matki Chrystusa jako Mater
Dolorosa” (s. 258). Trwała obecność przy nas Ducha Pocieszyciela (Consolator)
stanowi znak tego, że Bóg jest „Świadkiem”, który na nas patrzy, widzi, przenika
i w ten sposób „dogląda” naszego szczęścia doczesnego i wiecznego. W ten sposób wyraża się Jego miłość, gdyż „ubi amor, ibi oculus” – dopiero miłość pozwala
widzieć wszystkie sprawy we właściwym świetle. Radykalizm chrystocentryzmu
teologicznego Benedykta XVI wyraża się również w przekonaniu, że „chrześcijaństwo polega na uznaniu absolutnego znaczenia głosu Boga (teocentryzm), który
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stał się słyszalny – ostatecznie, w pełni – za sprawą Chrystusa (chrystocentryzm)”
(s. 290). Do tego stopnia, że za swoiste motto pontyfikatu można – zdaniem Szymika – uznać wezwanie Reguły św. Benedykta z Nursji: „Absolutnie nic nie przekładać nad Chrystusa”.
Theologia benedicta łączy dwa światy myśli ludzkiej: grecki i łaciński, sacrum i profanum. Proponuje syntezę mądrości wypływającej z wielu źródeł bijących
w historii poszukiwań tego, co Transcendentne; ale także podpowiada, że o Bogu,
Który w swoim Słowie stał się człowiekiem, możemy i powinniśmy „dobrze mówić”. Przy czym „dobrze” znaczy zarazem „prawdziwie”. Tak rozumiana teologia
nie jest już suchą naukowością, teoretyzowaniem o Bogu, lecz staje się „błogosławieństwem” dla każdego, kto zaczyna ją zgłębiać. Prowadzi człowieka przez
kręte drogi w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które stawia samo życie. W ten
sposób ożywiona staje się „światłem życia”, przemieniając samego studiującego ją
w błogosławieństwo dla świata. Gdy wiedza znajdzie drogę z umysłu do serca, niesie wówczas nie tyle gotowe odpowiedzi czy recepty, ile Prawdę, która wyzwala,
która trwa od wieków, która przemienia i pobudza do ufności, a nawet skłania do
nadziei wbrew nadziei.
Wnikliwość, pasja oraz naukowa i ludzka dojrzałość z jaką ks. prof. Jerzy Szymik zgłębia teologię i nauczanie kard. Josepha Ratzingera/papieża Benedykta XVI,
oczyszczają umysł i ducha, spojrzenie na Boga, Kościół i świat. Warto przemierzać
szlaki teologii z takim Przewodnikiem, aby przekonać się, że teologia żyje, ma
w sobie ogromną siłę witalną i jasną przyszłość.
Z pewnością warto już teraz zaabonować drugi tom Theologia benedicta…,
którego wydanie zapowiedziane jest na jesień 2012 roku.

Noty o autorach
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Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu na tymże uniwersytecie. Zajmuje się problematyką teologicznej teorii dialogu, teologią relacji Izrael–Kościół, kwestią dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, statusem teologii fundamentalnej i teologii religii, miejscem Biblii w tożsamości chrześcijańskiej; bada także współczesne konteksty teologii.
Przemysław Kantyka, ks. dr hab., prof. KUL – ur. 1968 w Kielcach; dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL. Zajmuje się teologią ewangelicką, gł. anglikańską i metodystyczną oraz problematyką dialogów ekumenicznych i recepcji ich wyników.
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Krzysztof Kaucha, ks. dr hab., prof. KUL – ur. 1968 w Lublinie; kierownik Katedry Eklezjologii Fundamentalnej w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL. Studiował pod kierunkiem
ks. prof. Mariana Ruseckiego, habilitował się na podstawie rozprawy Wiarygodność Kościoła
w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II (2008).
Zajmuje się eklezjologią fundamentalną, myślą Jana Pawła II, obecnością chrześcijaństwa
w Europie oraz współpracą teologii z filozofią.
Antoni Kość SVD, ks. prof. dr hab. – ur. 1949 w Rokietnicy k. Jarosławia; kierownik Katedry Teorii
i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, 2000–2008
prodziekan tegoż wydziału. Zajmuje się przede wszystkim teorią i filozofią prawa oraz prawem chińskim, japońskim i koreańskim. Studiował w Center for Japanese Studies w Kamakura
k. Tokio (jęz. japoński), Sophia University w Tokio (prawo), na Uniwersytecie we Freiburgu,
Yonsei University w Seulu (jęz. koreański); wykładał w Nanzan University w Nagoya, Seoul
National University oraz Sogang University w Seulu. Członek IVR, TN KUL (wiceprezes),
PAN (Oddział w Lublinie); zastępca redaktora naczelnego „Roczników Nauk Prawnych”.
Opublikował m.in.: Podstawy filozofii prawa (20053), Prawo a etyka konfucjańska w historii
myśli prawnej Chin (1998); Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej (2001).
Roman Malek SVD, ks. prof. dr hab. – ur. 1951 w Bytowie na Kaszubach; filozof, sinolog (Uniwersytet Bonn 1982, 2002), profesor religioznawstwa na Fakultecie Teologicznym w Sankt
Augustin oraz docent sinologii na Uniwersytecie w Bonn. Dyrektor Instytutu Monumenta Serica, a także redaktor naczelny czasopisma „Monumenta Serica – Journal of Oriental Studies”,
kwartalnika „Chiny dzisiaj” oraz serii wydawniczych „Monumenta Serica Monograph Series”
i „Collectanea Serica”. Redaktor i autor książek dotyczących problematyki chińskiej, m.in.:
Fallbeispiel China. Ökumenische Beiträge zu Religion, Theologie und Kirche im chinesischen
Kontext; Das Tao des Himmels. Die religiöse Tradition Chinas (2 wyd.); The Chinese Face
of Jesus Christ (t. 1–5); Verschmelzung der Horizonte: Mozi und Jesus. Zur Hermeneutik der
chinesisch-christlichen Begegnung nach Wu Leichuan (1869–1944).
Jan Perszon ks. prof. dr hab. – ur. 1958 w Wejherowie; dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1990–2000 pracował w Towarzystwie Przyjaciół
KUL i reprezentował Rektora KUL w USA i Kanadzie; 2000–2005 proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Pucku, jednocześnie wykładowca misjologii i antropologii kulturowej na KUL
(do 2001), a od jesieni 2001 teologii fundamentalnej i religiologii na Wydziale Teologicznym
UMK. Opublikował kilka książek i kilkadziesiąt artykułów z zakresu antropologii kulturowej
i etnologii religii (kultura religijna Kaszub) oraz eklezjologii, w tym dwie monografie: Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach
(1999), Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej (2009). Jest przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę.
Andrzej Pietrzak SVD, ks. dr – pracownik Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL; Studiował w Instituto Teológico São Paulo w Brazylii, na KUL i Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Wydał m.in.: Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła (2002), O povo de Deus
segundo Leonardo Boff (2010), Teologia da inculturação segundo Michael Amaladoss e Mário
de França Miranda (2010); ponadto współautor książek: Leksykon wielkich teologów XX/XXI
wieku (2004; 2006), Dzieje kultury latynoamerykańskiej (2009).
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Marian Rusecki ks. prof. dr hab. – ur. 1942; kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej KUL;
przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN, przewodniczący Wydziału VI: Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek Pontificia Academia Theologica.
Autor kilkudziesięciu książek, m.in: Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku (1988), Istota i geneza religii (19962), Wiarygodność chrześcijaństwa (1994),
Cud w chrześcijaństwie (1996), Funkcje cudu (1997), Gottes Wirken in der Welt. Dimensionen
und Funktionen des biblischen Wunderbegriffs (2001), Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich (2001), Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej (2006), Traktat o cudzie (2006), Traktat o religii (2007), Traktat o Objawieniu (2007), oraz ponad 600 artykułów.
Adam Wąs SVD, ks. dr – ur. 1963 w Chorzowie; islamolog, arabista, asystent w Katedrze Teologii
Religii na Wydziale Teologii KUL, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie (UWM w Olsztynie); dyrektor
Centrum Dialogu Kultur i Religii; członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi przy Radzie ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski (od 2006); współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów (od 2008); redaktor serii wydawniczych: „Materiały i Studia Księży Werbistów” oraz „Dialog Kultur i Religii”. Zajmuje się m.in.
dialogiem chrześcijańsko-muzułmańskim, fundamentalizmem islamskim oraz problematyką
chrześcijańskiej i islamskiej misji. Opublikował m.in. Oblicza Jezusa Chrystusa w kulturach
i religiach świata (2007).
Henryk Zimoń SVD, ks. prof. dr. hab. – ur. 1940 w Wodzisławiu Śląskim; dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL oraz kierownik Katedry Historii i Etnologii Religii w Instytucie
Teologii Fundamentalnej tegoż uniwersytetu. Zajmuje się przede wszystkim problematyką kultur
i religii Afryki, religiami ludów pierwotnych, monoteizmem pierwotnym, etnologią kulturowo-historyczną, dialogiem międzyreligijnym. Członek międzynarodowego Instytutu Anthropos
(od 1975) i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (od 1991). Opublikował m.in.: Regenriten auf
der Insel Bukerebe (Tanzania) (1974), Monoteizm pierwotny. Teoria Wilhelma Schmidta i jej
krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej (1989), Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie
ludu Konkomba (1992), Sakralność ziemi u ludu Konkomba z Afryki Zachodniej (1998), Religia
w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej (2000, 2001, 2100, red.), African
Traditional Religions in the Perspective of Comparative Studies and Interreligious Dialogue
(2010).

