PUNKTY WIDZENIA

WROC£AWSKIE POMNIKI ŒW. JANA
NEPOMUCENA ORÊ¯EM
Anna Oryñska
KONTRREFORMACJI
Figury œw. Jana Nepomucena s¹ charakterystycznym elementem œl¹skiego pejza¿u
i przestrzeni kulturowej Wroc³awia. W latach 1723-1732 powsta³y
w naszym mieœcie a¿ trzy jego pomniki.
1393 r. Jan z Pomuka - kanonik
praski i wikariusz generalny biskupa
Pragi zamieszany zosta³ w konflikt
pomiêdzy królem Wac³awem IV i arcybiskupem praskim Janem z Jenzensteinu.
¯ród³em sporu by³y królewskie plany utworzenia nowego biskupstwa kosztem arcybiskupstwa praskiego. Stanowczy sprzeciw
Jana z Jenzensteinu tak rozgniewa³ króla,
¿e nakaza³ go aresztowaæ. Arcybiskup os³aniany przez dworzan zbieg³, ale aresztowani
zostali, uwiêzieni i torturowani jego wspó³pracownicy: m. in. Jan Nepomucen.
Uwiêzionych wkrótce uwolniono, lecz
Jana z rozkazu królewskiego utopiono
w We³tawie. Tyle wiemy z historii. Wydarzenia te z czasem obros³y legend¹. Wed³ug niej
Jan Nepomucen by³ spowiednikiem królowej Joanny (w innych wersjach Zofii)
i wbrew ¿¹daniom zazdrosnego króla, nie
chcia³ wyjawiæ grzechów jego ma³¿onki, co
sta³o siê przyczyn¹ œmierci spowiednika. Kult
œw. Jana Nepomucena szerzyli jezuici,
pragn¹c przyæmiæ ¿yw¹ pamiêæ o Janie Husie i traktuj¹c go jako narzêdzie rekatolizacji
Œl¹ska. Sympatiê wœród szerokich warstw
spo³ecznych w absolutystycznej monarchii
habsburskiej budzi³ nowy œwiêty tak¿e jako
symbol oporu wobec w³adzy œwieckiej.
"Specjalnoœci¹" œwiêtego, beatyfikowanego w 1721 r. i kanonizowanego w 1729 r.,
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by³a ochrona wiernych przed powodzi¹ i ratowanie ton¹cych, pilnowanie Ÿróde³ i studni
przed wysychaniem, patronat nad podró¿nym i ochrona przed pomówieniem. Jako obroñca spowiedzi i jej indywidualnego charakteru w intencji jezuitów œwiêty ten stanowi³
akcent polemiczny z protestantami.
W ikonografii przedstawiany jest w stroju
jezuity (choæ ¿y³ 200 lat przed powstaniem
tego zakonu): w czarnej sutannie z bia³¹, ozdobion¹ koronk¹ kom¿¹, w birecie kanonika
na g³owie oraz ze stu³¹ - jako spowiednik - na
szyi. Jego atrybutami s¹ tak¿e: adorowany
krzy¿ trzymany w ramionach, palma mêczeñstwa, k³ódka i palec na ustach oraz 5 gwiazd
nad g³ow¹, które mia³y pojawiæ siê na
powierzchni rzeki w miejscu jego utoniêcia.
5 gwiazd bywa powi¹zanych z 5 literami:
TACUI czyli MILCZA£EM.
Kult œwiêtego przybra³ osobliwe formy:
16 maja w praskim koœciele p. w. œw. Jana
Nepomucena odbywa³o siê Œwiêto Pokazywania Jêzyka - publiczna prezentacja relikwiarza z rzekomym jêzykiem œwiêtego. Kult
ten narodzi³ siê w 1719 r., gdy podczas ekshumacji jego cia³a stwierdzono, ¿e zachowany strzêp materii organicznej to jêzyk œwiêtego. Przejawem kultu jest m.in. umieszczona w o³tarzu œw. Jana Nepomucena w koœciele w Henrykowie rzeŸba przedstawiaj¹ca
pó³metrowy jêzyk w glorii promieni.
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Najbardziej okaza³y pomnik œwiêtego habsburskich katolickich w³adców. Typowy
stan¹³ w l. 1730 - 1732 u zbiegu 5 uliczek dla ikonografii œwiêtego pomnik na skwerze
przed koœcio³em œw. Krzy¿a i œw. Bart³omieja przy ul. Szewskiej/pl. Nankiera d³uta Jana Jena Ostrowie Tumskim. Jest to wybitne dzie³o rzego Urbañskiego (1723 r.) zawiera nastêsztuki barokowej: projektowa³ je biskup i ar- puj¹c¹ inskrypcjê ³aciñsk¹: Œwiêtemu Janowi
chitekt Krzysztof Tausch, rzeŸbili Jan Jerzy Nepomucenowi za zachowanie tajemnicy
Urbañski i Jan Albrecht Siegwitz. Na wy- spowiedzi z mostu praskiego w wodê str¹sokim cokole wspartym przez anielskich at- conemu, który nagradza szanuj¹cych go, nie
lantów ukazany jest œwiêty w nietypowej, nagradza zaœ tych, którzy go lekcewa¿¹ - pobardzo dynamicznej pozie: wznosi wysoko w bo¿ni poddani wystawili.
górê krzy¿ zamiast trzymaæ go troskliwie
Wed³ug przekazów Ÿród³owych jeszcze
przed sob¹. To niezgodne z tradycyjn¹ ikono- w l. 30 XX wieku uwa¿ano, ¿e niezdjêcie czagrafi¹ przedstawienie œwiêtego wyjaœnia pki przed figur¹ œwiêtego przynosi nieszczêœinskrypcja, która w przek³adzie z ³aciny brzmi: cie. Podobny w swojej wymowie napis znajPanu Najlepszemu i Najduje siê na pomniku œwiêtego
wy¿szemu/ta wyspa Janoumieszczonym w 1729 r. po
Œwiêty traktowany jest
wa/tê kamienn¹, widoczn¹
prawej stronie bramy koœcio³a
jako obroñca Janowej
bry³ê/œwiêtemu Janowi Neœw. Maurycego, tu¿ przy hiswyspy - enklawy katolickiej,
pomucenowi ku chwale
torycznym trakcie wiod¹cym
bêd¹cej azylem, schroniez Wroc³awia do O³awy. Trudi czci/sobie przeciw niebezniem, warown¹ przystani¹
no czytelny z powodu erozji
pieczeñstwom i wszystkim
zagro¿on¹ ze wszystkich
piaskowca napis g³osi: Wêprzeciwnoœciom/jako potê¿stron fal¹ protestantyzmu.
drowcowi pozdrawiaj¹cemu
niejszy azyl i schronienie/ciê z szacunkiem albo z powarown¹ przystañ/poniewa¿
na stra¿y stoi tak cudowny opiekun i stró¿/z wodu dobrego imienia bêd¹cemu w niebezdusz¹ wype³nion¹ pokorn¹ ufnoœci¹/posta- pieczeñstwie b¹dŸ obroñc¹.
I znów przechodnie podzieleni s¹ na okawi³a i ufundowa³a w roku 1731.
Œwiêty traktowany jest wiêc jako obroñca zuj¹cych œwiêtemu szacunek i pozosta³ych,
Janowej wyspy - enklawy katolickiej, bêd¹cej stanowi¹cych zagro¿enie dla wiernych, któazylem, schronieniem, warown¹ przystani¹ rych œwiêty musi byæ obroñc¹. Warunkiem
zagro¿on¹ ze wszystkich stron fal¹ protes- wsparcia œwiêtego dla przechodniów jest odtantyzmu. Jest tu wyraŸna aluzja: "niebez- danie mu ho³du.
Odczytanie ³aciñskich inskrypcji na wropieczeñstwa" i "przeciwnoœci" to budz¹ca
niepokój trwa³oœæ Reformacji na Œl¹sku i we c³awskich pomnikach œw. Jana Nepomucena,
Wroc³awiu, gdzie katolicy, mimo wsparcia powsta³ych w okresie jego wyniesienia na
monarchów i aktywnoœci jezuitów, stanowili o³tarze, pozwala na dostrze¿enie, ¿e wszystkie trzy zawieraj¹ akcenty polemiczne wobec
s³ab¹ mniejszoœæ.
Pozosta³e dwa pomniki Jana Nepo- protestantyzmu. Nastêpuje tu podzia³ na
mucena powsta³y w miejscach publicznych "my" - czciciele œwiêtego, zagro¿ona fal¹
na terenie miasta i propaguj¹ praktyki religij- protestantyzmu katolicka mniejszoœæ i "oni" ne katolickiej mniejszoœci wspieranej przez niepodzielaj¹ca katolickiego kultu protestan-
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cka wiêkszoœæ. Œwiêty chroni nie tylko od
powodzi, ale tak¿e symbolicznie - od zalewu
protestanckiego.
Gdy powódŸ zagra¿a miastom i wsiom
naszego kraju, warto przypomnieæ ludowe
praktyki religijne ¿ywe jeszcze w XIX wieku.
W podobnej sytuacji wyjmowano z kapliczki
figurkê œw. Jana Nepomucena i zanurzano
w wodzie. W ten sposób "ukarany" œwiêty

bardziej by³ sk³onny wys³uchaæ modlitw
zanoszonych przez wiernych…
•
Anna Oryñska
Ÿród³a: Henryk Fros, Franciszek Sowa, Twoje imiê,
Wyd. WAM, Ksiê¿a Jezuici, Kraków 1995 r.
Przek³ad i interpretacja ³aciñskich inskrypcji za: Jacek
Grêbowiec, Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wroc³awia
na tle jego ikonosfery (do 1945 r.), Wroc³aw 2008.

S£OWO BO¯E
MIECZEM OBOSIECZNYM

Henryk Dominik

ak¿e czêsto lekcewa¿ymy Bo¿e S³owo, za- tysi¹ce lat jego historii. Ju¿ z tego mo¿emy
pominaj¹c, ¿e w nim zawarta jest Bo¿a wysnuæ wniosek, ¿e nie s¹ to tylko s³owa
prawda i ma ono moc os¹dzenia nas i moc ludzi, którzy je napisali, ale ¿e jest to S³owo
zmiany naszego ¿ycia i postêpowania na Bo¿e. Psalmy maj¹ ju¿ plus-minus trzy tysi¹ce
¿ycie godne imienia dziecka Bo¿ego. Dla lat, a aktualnoœæ ich spostrze¿eñ i nauk jest
udowodnienia tej tezy chcia³bym wykorzystaæ tak bardzo nam bliska, jak Izraelitom w czadwa zdania z Listu ap. Paw³a do Hebraj- sach, gdy powsta³y. Podobnie mo¿emy poczyków 4,12-13. Te dwa zdania s¹ tak bogate wiedzieæ o s³owach proroków, Jezusa i aposw treœæ, ¿e bêdê zmuszony omówiæ ka¿de to³ów.
prawie s³owo osobno. (Hbr
Co to znaczy, ¿e S³owo
4:12-13): Bo S³owo Bo¿e
Bo¿e
jest ostrzejsze ni¿ wszelMiecz obosieczny w czajest ¿ywe i skuteczne,
ki miecz obosieczny? Miecz
sach, gdy te s³owa by³y
ostrzejsze ni¿ wszelki
pisane, mia³ d³ugoœæ ok. 75 obosieczny w czasach, gdy te
miecz obosieczny, przes³owa by³y pisane, mia³
cm, by³ wyostrzony z obu
nikaj¹ce a¿ do rozdzielenia
d³ugoœæ ok. 75 cm, by³ wyostron i przeznaczony do
duszy i ducha, stawów
strzony z obu stron i przezk³ucia i œcinania. S³u¿y³ do
i szpiku, zdolne os¹dziæ
naczony do k³ucia i œcinania.
zadawania ran i zabijania.
zamiary i myœli serca; I nie
S³u¿y³ do zadawania ran i zama stworzenia, które by
bijania. Miecz w rozumieniu
siê mog³o ukryæ przed nim, przeciwnie, Listu do Hebrajczyków by³ pojmowany jako
wszystko jest obna¿one i ods³oniête S³owo Bo¿e, które decyduje o tym, kto wejprzed oczami tego, przed którym mu- dzie do Bo¿ego odpocznienia, a kto nie. Jest
simy zdaæ sprawê.
to ostry miecz, który przenika do naszej najPocz¹tek tego tekstu mówi o ¿ywotnoœci g³êbszej istoty, aby stwierdziæ, czy motywy
i skutecznoœci Bo¿ego S³owa. Najlepiej wska- i myœli naszego serca s¹ duchowe (zgodne ze
zuje na te jego cechy aktualnoœæ jego przez S³owem Bo¿ym), czy nie. Ma dwa ostrza, któ-
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re tn¹, aby ocaliæ nasze ¿ycie lub skazaæ na aktualnoœci. Dalej wype³nia, jak pisa³ prorok:
wieczn¹ œmieræ.
Bo¿¹ wolê, z któr¹ zosta³o wys³ane
Ile¿ to razy Bo¿e S³owo demaskuje nas i spe³nia swe zadanie. Ale w cytowanym
i przypomina naszemu sumieniu, jacy jesteœ- fragmencie Listu do Hebrajczyków czytamy
my naprawdê. Ono staje siê wielokrotnie o jeszcze jednym znaczeniu Bo¿ego S³owa,
naszym sêdzi¹, jak powiedzia³ Jezus: Kto przenikaj¹cego jak miecz nasze serca, myœli
mn¹ gardzi i nie przyjmuje s³ów moich, i sumienia: I nie ma stworzenia, które by
ma swego sêdziego: S³owo, które g³o- siê mog³o ukryæ przed nim, przeciwnie,
si³em, s¹dziæ go bêdzie w dniu ostate- wszystko jest obna¿one i ods³oniête
cznym (J 12,48).
przed oczami tego, przed którym musiS³owo Bo¿e, konfrontacja naszego ¿ycia my zdaæ sprawê.
z jego treœci¹, wskazuje nasze prawdziwe obNikt przed s¹dem Bo¿ego S³owa nie zdo³a
licze. Ono nas odkrywa, demaskuje wszystkie siê ukryæ. Dosiêga ono ka¿dego, nawet tych,
nasze s³aboœci i grzechy, ale
którzy go nie czytali, odrzucajednoczeœnie, jako pe³ne ¿yli. Ale czasem nawet gdzieœ
wej mocy Bo¿ej, potrafi nas
us³yszany ma³y fragment, jedBóg, przed którym mamy
nauczaæ i poprowadziæ do
no zdanie na czyimœ œlubie czy
w przysz³oœci wszyscy
poprawy ¿ycia, wychowaæ,
pogrzebie, nawet jedno s³ostan¹æ, zna nas bardzo
jak to czytamy w 2 Tm 3,16wo, skar¿y cz³owieka przez
dobrze, nic przed Nim, ze
17: Ca³e Pismo przez Boga
ca³e jego grzeszne ¿ycie,
swego ¿ycia ukryæ nie
jest natchnione i po¿ytew którym nie szanowa³ Bozdo³amy. Gdziekolwiek
¿ych przykazañ ani dobra
czne do nauki, do wykryjesteœmy, cokolwiek robimy
swych bliŸnich.
wania b³êdów, do popra- On wie, On widzi i mo¿e
Dla Boga nie ma nic ukrywy, do wychowywania
nam przypomnieæ.
tego
ani tajnego, jak czytamy
w sprawiedliwoœci, aby
w Ewangelii Mateusza 10,26b:
cz³owiek Bo¿y by³ doskoAlbowiem nie ma nic ukryna³y, do wszelkiego dotego, co by nie mia³o byæ ujawnione, ani
brego dzie³a przygotowany.
S³owo Bo¿e zawsze by³o i jest pe³ne mocy. nic tajnego, o czym by siê dowiedzieæ nie
By³o wtedy, gdy do proroków mówi³ je sam miano.
Bóg, przed którym mamy w przysz³oœci
Bóg i jest dzisiaj, gdy s³uchanie czy czytanie
Ewangelii zmienia ludzkie serca i przygo- wszyscy stan¹æ, zna nas bardzo dobrze, nic
towuje ludzi do wejœcia do Bo¿ej rodziny. przed Nim ze swego ¿ycia ukryæ nie zdo³amy.
Prorok Izajasz w 55 rozdziale swej Ksiêgi Gdziekolwiek jesteœmy, cokolwiek robimy pisa³: Tak jest z moim s³owem, które wy- On wie, On widzi i mo¿e nam przypomnieæ.
chodzi z moich ust: Nie wraca do mnie Dlatego proœmy Go, by prostowa³ œcie¿ki
puste, lecz wykonuje moj¹ wolê i spe³nia nasze, gdy b³¹dzimy. Czytajmy Jego S³owo,
pomyœlnie to, z czym je wys³a³em. S³owa które powinno byæ dla nas przewodnikiem
te zosta³y napisane dwadzieœcia osiem ¿ycia i drog¹ prowadz¹c¹ do zbawienia.
wieków temu, a wiêc dziewiêædziesi¹t pokoleñ temu i do dzisiaj nic nie straci³y na swej
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WIARA ZWYCIÊ¯A
ŒWIAT (1 J 5,4-5)

Piotr Lorek

Bo wszystko, co siê narodzi³o z Boga, zwyciê¿a œwiat, a zwyciêstwo, które
zwyciê¿y³o œwiat, to wiara nasza. A któ¿ mo¿e zwyciê¿yæ œwiat, jeœli nie Ten, który
wierzy, ¿e Jezus jest Synem Bo¿ym? W przywo³anym fragmencie Aposto³ Jan a¿ trzykrotnie pisze o chrzeœcijañskim zwyciêstwie nad œwiatem. Twierdzi, ¿e narodzeni z Boga
przez swoj¹ wiarê "zwyciê¿aj¹ œwiat". Jak nale¿y odczytaæ ten typowy dla Aposto³a aforystyczny i enigmatyczny jêzyk? Na czym polega owo zwyciê¿anie œwiata wiar¹?

WIARA
próbujmy siê najpierw zastanowiæ nad
tym, czym jest sama wiara. Niezwykle
g³êbok¹ definicjê wiary poda³ Paul Tillich - jeden z najwybitniejszych teologów
protestanckich XX wieku. Tillich uwa¿a³, ¿e
wiary nie mo¿na sprowadziæ do zespo³u
przekonañ, które mia³by wyznawaæ chrzeœcijanin. Wiara wykracza bowiem poza pojmowanie intelektualne. Wiary nie mo¿na te¿
³¹czyæ ze wznios³ymi uczuciami, które towarzysz¹ chrzeœcijaninowi. Wiara ostatecznie
jest przecie¿ od nich niezale¿na. I wreszcie,
wiary nie mo¿na uto¿samiaæ z konkretnymi
pragnieniami woli, gdy¿ nieraz dzia³anie
wynikaj¹ce z wiary chrzeœcijanina idzie
wbrew jego chêciom. Zatem wiara nie daje
siê sprowadziæ ani do przekonañ rozumu, ani
do stanów emocjonalnych, ani do decyzji
woli. Czym jest wiêc wiara wed³ug Tillicha?
Ów luterañski teolog uwa¿a³, ¿e wiara
cz³owieka to ca³oœciowy akt osobowy bêd¹cy
wypadkow¹ wszystkich œwiadomych i nieœwiadomych sk³adowych cz³owieka. Wiara to
ostatecznie to, kim jesteœmy, co myœlimy i robimy.
G³êbokie i ca³oœciowe rozumienie wiary
oznacza, ¿e nie chodzi tylko o zmianê kilku
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pogl¹dów, doœwiadczenie pewnych stanów
emocjonalnych czy te¿ konkretnych pragnieñ. Chodzi przede wszystkim o przemianê
ca³ego cz³owieka. Dlatego te¿ Aposto³ Jan w
kontekœcie wiary mówi o ponownym zrodzeniu cz³owieka z Boga, zrodzeniu do nowego
¿ycia, a wiêc o ca³kowitej transformacji
chrzeœcijanina. To zrodzenie do nowego ¿ycia
ma swój idea³ w Jezusie Chrystusie - Synu
Bo¿ym.
Je¿eli chcemy, aby wspó³tworzona przez
nas kultura protestancka mia³a realny i
g³êboki wp³yw na spo³eczeñstwo polskie, to
koniecznie musimy odpowiednio g³êboko
zrozumieæ nasze pojêcie wiary. To z autentycznej wiary przemieniaj¹cej ca³ego cz³owieka
na wzór Chrystusa wynikaæ bêdzie jakoœæ kultury protestanckiej. Ostatecznie nie chodzi o
propagowanie kilku teologicznych tez protestanckich, ale o skorzystanie z ich przemieniaj¹cej si³y, si³y daj¹cej moc do zmiany stylu
¿ycia osobistego i spo³ecznego. Œwiat nie
potrzebuje kolejnej filozofii ¿ycia, ale autentycznej i przemieniaj¹cej ¿ycie ludzkie postawy
ka¿dego z nas. Tak jak g³êboko pojmiemy
pojêcie wiary, tak g³êboka bêdzie kultywowana przez nas kultura protestancka i to
we wszystkich swoich aspektach - rodzinnym, artystycznym, etycznym, spo³ecznym.
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ZWYCIÊSTWO
NAD ŒWIATEM
a czym zaœ polega owo Janowe
"zwyciê¿anie nad œwiatem", które
mia³oby dokonywaæ siê przez wiarê?
W ró¿nych czasach ró¿nie to zwyciê¿anie
mo¿e byæ rozumiane. Zawsze jednak bêdzie
chodziæ o zwyciêstwo prawdy i mi³oœci nad
fa³szem i nienawiœci¹. Tê walkê - w œlad za samym Chrystusem - podjê³o ju¿ wielu naszych
protestanckich przodków. Przypomnijmy
sobie 21-letni¹ ewangeliczkê, Sophie Scholl,
która id¹c za g³osem sumienia, sprzeciwi³a siê
ruchowi nazistowskiemu. Za rozpowszechnianie ulotek na Uniwersytecie w Monachium
w 1943 roku wykonano na Sophie wyrok
œmierci przez œciêcie. Trudno w tym kontekœcie nie wspomnieæ tak¿e samego Dietricha
Bonhoeffera, który ze wzglêdu na swoje
antyfaszystowskie przekonania spiskowa³
przeciwko Hitlerowi, za co zosta³ stracony na
szubienicy w 1945 roku. Przywo³ywany przeze mnie na wstêpie Paul Tillich za g³oszone
w wyk³adach tezy wszed³ w konflikt z ruchem
nazistowskim i w 1933 roku, gdy Hitler zosta³
kanclerzem Rzeszy, utraci³ stanowisko profesora na Uniwersytecie we Frankfurcie.
Wszystkie te osoby tak g³êboko doœwiadczy³y wiary chrzeœcijañskiej, ¿e ich póŸniejsze
losy sta³y siê inspiracj¹ dla wielu chrzeœcijan.
To w³aœnie takie bezkompromisowe zachowania, licz¹ce siê z mo¿liwoœci¹ nawet utraty
¿ycia, staj¹ siê wzorem w³aœciwego pojmowania "walki ze œwiatem", walki na œmieræ
i ¿ycie, ale walki tak ³agodnej, jak¹ sam ze
œwiatem prowadzi³ Jezus Chrystus, walki,
w której doœwiadczenie Boga daj¹cego nowe
¿ycie prowadzi do bezkompromisowej postawy, nawet za cenê œmierci. Zwyciêstwo nad
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œwiatem to paradoksalnie pójœcie drog¹ Jezusa, drog¹, która wiedzie do ¿ycia wiecznego,
nieraz jednak przez tragiczn¹ œmieræ zadan¹
przez œwiat. Ta nasza pora¿ka w oczach œwiata staje siê przez wiarê zwyciêstwem, triumfem nad sob¹ samym i œmierci¹.

WIARA
ZWYCIÊ¯A ŒWIAT
jak my dzisiaj mo¿emy "zwyciê¿aæ
œwiat przez wiarê" w kraju, w którym
ustrój polityczny zapewnia wolnoœæ
wyznania i sumienia? W naszym przypadku
wrogiem nie bêdzie jakiœ bezwzglêdny tyran,
lecz nasze w³asne ego. W innym miejscu listu
Jan dwukrotnie pisze do swoich odbiorców
o tym, ¿e "zwyciê¿yliœcie z³ego" (2,13 oraz
2,14), po czym przestrzega przed po¿¹liwoœci¹ cia³a, po¿¹dliwoœci¹ oczu i pych¹ ¿ycia
(2,16). W epoce materializmu i konsumpcji
jak¿e ³atwo - czasami nawet niepostrze¿enie
- daæ siê wci¹gn¹æ w wir posiadania i wygody,
a przez to pójœæ na kompromis z wiar¹ i wyznawanymi wartoœciami.
Narodzenie z Boga to wejœcie w konflikt
ze œwiatem. Mamy now¹ to¿samoœæ, a przez
to nowego wroga. I nie chodzi tylko o to,
¿eby "wygraæ" swoje osobiste zbawienie, ale
wspólnie przekuwaæ wiarê na kulturê. Doœwiadczenie twórczej mocy Boga niech staje
siê inspiracj¹ do pracy artystycznej. Przyjêcie
przebaczenia Bo¿ego niech staje siê
impulsem do mi³oœci i s³u¿by spo³ecznej. Naœladowanie ofiarnego i skromnego ¿ycia
Jezusa niech zachêca do zmiany stylu pracy.
Niech wiara zwyciê¿a œwiat dla jego i naszego
dobra.

A

Piotr Lorek
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KONWERSJA

Anna Oryñska

W ŒWIETLE BADAÑ SOCJOLOGÓW Z UNIWERSYTETU £ÓDZKIEGO
W numerze 71/X/2009 "S³owa Parafialnego" w 25-lecie œmierci dr. Bronis³awa Turonia
przedrukowano wspomnienie o nim pióra Joanny Szczepankiewicz-Battek, w którym w
poruszaj¹cy sposób wspomina Zmar³ego - mistrza wielu roczników przewodników turystycznych, ale tak¿e swoj¹ drogê do Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego.
onwersja to istotny problem zarówno w
wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Dlatego warto - jak s¹dzê przyjrzeæ siê opisowi tego zjawiska dokonanemu na podstawie badañ nad spo³ecznoœci¹ ³ódzkich luteran, które przeprowadzi³a
w l. 1998-2000 prof. Bronis³awa Kopczyñska-Jaworska z Katedry Etnologii Uniwersytetu £ódzkiego*. Konwersjê autorka definiuje jako bardziej lub mniej raptown¹ zmianê
nie tylko samych przekonañ, w tym wypadku
religijnych, lecz tak¿e zwi¹zan¹ z nimi mniejsz¹ lub wiêksz¹ zmianê to¿samoœci i ca³ego
œwiata stosunków spo³ecznych.
Autorka podkreœla, ¿e badanie socjologiczne konwertytów napotka³o pewne trudnoœci. Wynika³y one: po pierwsze - z polityki
wyznaniowej parafii ewangelickiej, która
unika wyodrêbniania tej grupy spoœród
innych wiernych, po drugie - dane o tych
osobach nie mog³y byæ ujawnione przez
kancelariê parafialn¹ ze wzglêdu na obowi¹zuj¹c¹ ustawê o ochronie danych osobowych. Podano wiêc jedynie dane ogólne.
W parafii ³ódzkiej w latach 1954-1999 dokonano 181 konwersji, najwiêcej ich mia³o miejsce w latach 1982 - 1983 (36 osób), a wiêc
w czasach stresu wywo³anego stanem wojennym oraz po 1991 r. (103 osoby), czyli w nowej sytuacji ustrojowej. Badaczka zwraca
uwagê na znan¹ z literatury naukowej tezê
o sk³onnoœci do zmian œwiatopogl¹dowych
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w zwrotnych sytuacjach jednostkowych czy
zewnêtrznych. W warunkach polskich mog³o
to byæ œwiadectwem ucieczki od okalaj¹cej
rzeczywistoœci (odbieranej jako opresja)
w sferê prywatnych poszukiwañ. W zmienionej sytuacji spo³ecznej wzrasta równie¿ potrzeba uœwiadomienia sobie i podkreœlenia
w³asnej to¿samoœci, w tym religijnej.
Konwertyci w parafii ³ódzkiej stanowi¹
stosunkowo du¿¹ liczbê - 11 % ogó³u wiernych. Pani profesor przebada³a wiêc ochotników, którzy odpowiedzieli na jej apel i zechcieli poddaæ siê badaniu, przybieraj¹cemu
formê wywiadu narracyjnego (rozmowa ukierunkowana). Wszystkie 16 osób bior¹cych
w nim udzia³ (5 kobiet i 11 mê¿czyzn) urodzi³o siê i zosta³o ochrzczone w rodzinach katolickich, st¹d w ich wypowiedziach wiele uwag
dotycz¹cych porównania rytua³u starej i nowej religii. Powszechnie podkreœlano "ludowy", powierzchowny charakter polskiego katolicyzmu, skupiaj¹cego uwagê na zewnêtrznej stronie przynale¿noœci religijnej, czyli
na obrzêdzie i kulcie.
Decyzjê zmiany wyznania wiêkszoœæ
badanych przedstawia jako reakcjê na niedoskona³oœæ koœcio³a dotychczasowej przynale¿noœci. Koœcio³owi katolickiemu zarzucaj¹
przede wszystkim rozpolitykowanie i brak tolerancji. Czêsto powodem zniechêcenia do
koœcio³a katolickiego by³o postêpowanie
okreœlonego duchownego. Zarzucano zarów-
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no konkretnym osobom, jak i ca³ej hierarchii,
nadmierne zainteresowanie dobrami materialnymi, czêste nieliczenie siê z mo¿liwoœciami
finansowymi wiernych.
Wiele miejsca zajmowa³ w wypowiedziach krytyczny stosunek do papie¿a - jako
osoby oraz papiestwa jako instytucji decyduj¹cej w sprawach wiary (m.in. krytycznie
oceniano dogmat o nieomylnoœci papie¿a,
praktyczny prymat dokumentów papieskich
nad Bibli¹, kult Jana Paw³a II). Wiernych,
odchodz¹cych z Koœcio³a katolickiego, razi³a
w nim rosn¹ca teatralizacja kultu, przepych
szat liturgicznych, ogromna spektakularnoœæ
wizyt papieskich, przywi¹zywanie nadmiernej
wagi do zewnêtrznych form kultu, w tym
nadmierny, nieusprawiedliwiony przez treœæ
Pisma œwiêtego kult Matki Boskiej. Negatywnie odbierano tak¿e indagacje ksiêdza
w czasie kolêdy czy indywidualnej spowiedzi.
Podkreœlano zalety praktykowanej w Koœciele
Ewangelickim spowiedzi powszechnej,
w czasie której nawi¹zuje siê bezpoœredni
kontakt z Bogiem, na którego os¹d cz³owiek
zdaje siê bez poœredników. Pozytywnie oceniano tak¿e odczuwan¹ psychiczn¹ wolnoœæ
wiernego: brak - licznych w koœciele katolickim - szczegó³owych zakazów i nakazów.
W Polsce, w spo³eczeñstwie niemal jednowyznaniowym, wiedza o innych religiach
jest katolikowi niepotrzebna, bo sytuacja nie
zmusza go do konfrontacji i okreœlenia w³asnej postawy religijnej. Religijnoœæ ich czêsto
jest powierzchowna, ograniczona do kultu
i obyczaju. O swej religii maj¹ wiêc na ogó³
wiedzê potoczn¹; brak wiedzy rzeczywistej
czêsto zastêpuj¹ stereotypami. Badani konwertyci zaczêli szukaæ dla siebie miejsca
odwiedzaj¹c inne koœcio³y i organizacje religijne. Proces ten by³ u ró¿nych osób mniej lub
bardziej d³ugotrwa³y. Wa¿n¹ rolê odegra³a
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tak¿e lektura np. wspomniano, ¿e pierwsz¹
przeczytan¹ ksi¹¿k¹ o protestantach by³a
ksi¹¿ka Anny Morawskiej "Chrzeœcijanin
w III Rzeszy", która w poruszaj¹cy sposób
ukaza³a postaæ Dietricha Bonhoeffera.
W momencie ukszta³towania siê ju¿ pewnych przekonañ, du¿e znaczenie dla podjêcia
decyzji o zmianie wyznania mia³a rozmowa
z duchownym ewangelickim, który zwykle
zachêca³ do przemyœlenia decyzji, niepodejmowania jej pochopnie.
To, co uderzy³o badaczkê w kontaktach
z osobami, które zadeklarowa³y swoj¹ przynale¿noœæ do koœcio³a protestanckiego, to
stosunkowo skromna refleksja nad istot¹
obranej nowej wiary. Wszyscy potrafili opowiadaæ o historii Reformacji i jej has³ach (walka z odpustami, nauka o usprawiedliwieniu),
wskazaæ na zewnêtrzne ró¿nice liturgii i podstawowych wierzeñ (ró¿nice sakramentalne,
inny charakter nabo¿eñstw, komunia pod
dwiema postaciami, brak kultu œwiêtych
i Matki Boskiej), natomiast nieliczni podejmowali g³êbsz¹ refleksjê. Wœród osobistych
praktyk religijnych wymieniali czytanie Pisma
œwiêtego, przystêpowanie do komunii i modlitwê domow¹. Odwo³ywano siê czêsto do
protestanckiego etosu pracy, zwracaj¹c uwagê na jego korzystne konsekwencje w Europie. Pozytywnie oceniano tak¿e liberalizm
i tolerancjê Koœcio³a Ewangelickiego. Szczególnie podkreœlano rolê œpiewu koœcielnego
(parê osób by³o cz³onkami chóru).
Skutki zmiany religii oceniane i okreœlane
by³y rozmaicie: jedni czuj¹ siê wyzwoleni od
wielu powinnoœci i przymusów, inni porównuj¹ zmianê wyznania do równie wa¿nych
wydarzeñ w swoim ¿yciu np. zawarcia ma³¿eñstwa, urodzenia dzieci… Badani przyk³adali szczególn¹ wagê - nie bez pewnej sk³onnoœci do idealizacji - do wiêzi miêdzy wspó³-
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wyznawcami oraz wiernymi a parafi¹. Zwracano uwagê na demokratyczne zatwierdzanie bud¿etu parafii, pomoc wzajemn¹
w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych i chorobie,
rolê spotkañ religijno-towarzyskich. Pozytywnie oceniano duchownych ewangelickich,
uchodz¹cych niemal za wrêcz idealnych
w porównaniu do kleru katolickiego (poziom
wiedzy teologicznej, umiejêtnoœæ g³oszenia
kazañ, pobo¿noœæ, skromnoœæ itp.) Pojawi³y
siê tak¿e wypowiedzi wyra¿aj¹ce obawy
o odczuwanie koœcio³a ewangelickiego jako
"niemieckiego".
Ostatni problem to stosunek cz³onków
opuszczonej wspólnoty religijnej (rodziny,
s¹siadów, kolegów z pracy) do konwertytów.
W wiêkszoœci wypadków ich decyzja by³a
tolerowana, choæ spotka³a siê tak¿e ze zdziwieniem po³¹czonym z pewn¹ doz¹ niechêci.
By³y te¿ przypadki, ¿e najbli¿sze otocznie nie
by³o informowane o zmianie wiary, co mog³o
œwiadczyæ o pewnej obawie przed odrzuceniem. Najbardziej jednak obawiano siê dyskryminacji dzieci, które nie uczestnicz¹
w szkole w lekcjach religii katolickiej, wiêc
"od razu czarne owce, a dzieci potrafi¹ byæ
okrutne…"

Badania konwertytów ³ódzkiej parafii
ewangelickiej przeprowadzono 10 lat temu.
Wolno s¹dziæ, ¿e liczba konwersji po œmierci
Jana Paw³a II znacz¹co siê zwiêkszy³a, co
sk³oni³o w³adze koœcio³a katolickiego we
wrzeœniu 2008 r. do wydania specjalnego
okólnika instruuj¹cego proboszczów o postêpowaniu z wiernymi, którzy pragn¹ dokonaæ
apostazji. W ostatnich latach mia³y miejsce
tak¿e spektakularne odejœcia ze stanu duchownego wybitnych katolickich profesorów
filozofii i teologii: Tadeusza Gadacza, Tomasza Wêc³awskiego (Polaka), Tadeusza
Bartosia, Stanis³awa Obirka i in. Zawsze
jednak podobne decyzje s¹ wynikiem jednostkowego poszukiwania drogi do Boga i zbawienia, choæ maj¹ tak¿e mniejsze lub wiêksze
znaczenie wspólnotowe.
Anna Oryñska
*Bronis³awa Kopczyñska-Jaworska "Konwertyci
w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim" [w:] "£ódzcy
luteranie. Spo³ecznoœæ i jej organizacja", Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, £ódzkie Studia Etnograficzne,
tom XLI, £ódŸ 2002. (W artykule tym zacytowano obszerne fragmenty wypowiedzi ³ódzkich konwertytów).

PRZEMYŒLA£AM?
Karc¹ca rêka Bo¿a ci¹¿y na ludzie g³upim - sk³óconym, którego nie uderza myœl,
¿e tragedia powodzi postêpuj¹cej, mo¿e byæ powi¹zana z ci¹g³¹ nienawiœci¹
niezgody przeciwników politycznych
Ludzie nie powinni poprzestaæ na minimalizowaniu skutków tragedii katastrofy
powodzi, powinni tak¿e zastanowiæ siê nad jej przyczynami. Wówczas sta³oby siê jasne, ¿e
Bóg nie puszcza p³azem z³a, które wychodzi od zwierzchnoœci. Wzywa do upamiêtania pojednania, i swoj¹ zak³ócon¹ relacjê z Nim?
Kiedy Bóg zsy³a nieszczêœcie do naszego ¿ycia, wzywa w ten sposób indywidualnie
ka¿dego, aby zwróci³ uwagê na Jego S³owo. Wówczas pozostaje jeszcze, b³ogos³awieñstwo dla ka¿dego, kto Go wzywa ca³ym sercem? (Przyp. Sal. 11,14, Kaz. Sal. 10, 5-6 -pokora)
Zofia Ma³o¿ewska
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