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Słowo wstępne

Ewangelizacja wiata andyjskiego rozpoczê³a siê w latach trzydziestych
XVI w. i niemal od samego pocz¹tku by³a prowadzona w miarê dynamicznie.
Zak³adano parafie, tworzono struktury kocielne, zajmowano siê ewangelizacj¹
ludnoci autochtonicznej, opracowywano pomoce katechetyczne oraz homiletyczne w jêzykach autochtonicznych, zw³aszcza w jêzyku keczua oraz w jêzyku ajmara. Na uwagê zas³uguj¹ chocia¿by nastêpuj¹ce pozycje: Doctrina Christiana y Catecismo para instrucción de los Indios y demás personas que han
de ser enseñados en nuestra santa fe z roku 1584; Tercero catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas de Indios
y otros ministros prediquen y enseñen a los Indios y a los demás personas
z roku 1585 oraz Confesionario para los Curas de Indios, con la Instrucción
contra sus ritos y Exhortación para ayudar a bien morir y Suma de sus privilegios y forma de Impedimientos del matrimonio z roku 1585.
Na potrzeby ewangelizacji Indian wypracowano te¿ w pierwszych piêciu
dekadach (w latach 15351585) kilka wa¿kich dokumentów kocielnych, które
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zasadniczo wp³ynê³y na charakter i dynamikê pracy ewangelizacyjnej w ca³ej
Ameryce Po³udniowej. S¹ to przede wszystkim Instrucción de la orden que se
ha de tener en la doctrina de los natrurales1, autorsta biskupa Jerónimo de
Loaysa z roku 1545 oraz dokumenty trzeciego synodu w Limie (15821583)2.
Instrukcja biskupa Jerónimo de Loaysa z roku 1545, czyli Instrucción de
la orden que se ha de tener en la doctrina de los natrurales, dotyczy zaleceñ,
co do sposobów ewangelizacji Indian w wiecie andyjskim. Jest to pierwszy
dokument misyjny z tamtego obszaru geograficzno-kulturowego3.
I. Kontekst historyczny powstania instrukcji (1545)
autorstwa biskupa Jerónimo de Loaysa

Dynamika pracy ewangelizacyjnej w wiecie andyjskim w pierwszym
pó³wieczu XVI w. jest pochodn¹ historycznych uwarunkowañ kolonialnych.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e ewangelizacja wiata andyjskiego by³a dla Korony
Hiszpañskiej, w tym dla zakonów zajmuj¹cych siê ewangelizacj¹, kolejnym ju¿
etapem tej¿e dzia³alnoci w Nowym wiecie.
Po konkwicie, a tym samym pierwszych próbach ewangelizacji ludnoci
autochtonicznej obszarów basenu Morza Karaibskiego na prze³omie XV i XVI w.,
trzy dekady póniej, tj. w latach dwudziestych XVI w. rozpoczê³a siê konkwista Meksyku oraz intensywna ewangelizacja tamtejszych Indian. Tam po raz
pierwszy Hiszpanie zetknêli siê w Nowym wiecie z ludami o bardzo silnej
to¿samoci kulturowej oraz z wysoko rozwiniêtymi tradycjami i strukturami
administracyjno-spo³eczno-religijnymi. Dopiero dziesiêæ lat po podboju Meksyku, konkwistador Francisco Pizarro dokona³ podboju imperium inkaskiego4.
Uwzglêdnienie tej chronologii pozwala lepiej zrozumieæ dynamikê procesu
ewangelizacji wiata andyjskiego. Pomimo oczywistych ró¿nic oraz wyranej
odrêbnoci kulturowej wymienionych wy¿ej obszarów, ewangelizatorzy wiata
andyjskiego korzystali bezporednio lub porednio z dowiadczeñ pracy misyjnej na Antylach, w Meksyku i w Ameryce rodkowej.
1 M. Olmedo Jimenez, La instrucción de Jerónimo de Loaysa para doctrinar a los indios en los
dos primeros concilios limenses (15451567), w: J. Barrado (red.), Actas del II Congreso Internacional
sobre los Dominicos y el Nuevo Mundo, Salamaca 1990, s. 301354.
2 Tercer Concilio Limense 15821583. Versión castellana original de los decretos con el sumario
del segundo concilio límense, w: E.T. Barata, Publicaciones de la Facultad Pontificia y Civil de Teología
de Lima, Lima 1982.
3 J. Brzozowski, Znaczenie trzech pierwszych synodów limskich dla ewangelizacji misyjnej Indian Guarani, Warszawa 2007, s. 5560; D.R. Mazurek, Bóg o indiañskim obliczu, Kraków 2007,
s. 136.
4 W.H. Prescott, Podbój Peru, Warszawa 1969, s. 189269.
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Ustalenia tzw. capitulaciones toledanas z roku 1529 przewidywa³y za³o¿enie pierwszej diecezji w wiecie andyjskim w miecie Tumbez. Decyzja ta
zosta³a jednak zweryfikowana, kiedy to konkwistadorzy dotarli w roku 1532
do stolicy imperium inkaskiego Cusco. To w³anie tam, w miecie okrelanym
przez Inków jako pêpek wiata, w roku 1535 za³o¿ono pierwsz¹ diecezjê
wiata andyjskiego. Jednak¿e Cusco ju¿ jako diecezja, przez kolejne 11 lat
by³o zale¿ne w podejmowanych decyzjach i rozstrzygniêciach administracyjnych od archidiecezji w Sewilli5. Pierwszym biskupem w Cusco zosta³ dominikanin Vincente Valverde, który podj¹³ swoj¹ pos³ugê pastersk¹ w tym miecie
w roku 1538. By³ on jednym z dwóch duchownych, którzy towarzyszyli Francisco Pizarro w konkwicie imperium inkaskiego. Pizarro z Ink¹ Atahualpa
uczestniczy³ w Cajamarca w spotkaniu w roku 1532, podczas którego udzieli³
temu w³adcy inkaskiemu sakramentu chrztu, na krótko przed zg³adzeniem go
przez Hiszpanów. To wydarzenie by³o doæ symptomatyczne dla dzie³a ewangelizacji tych ziem. Nawracanie Indian na chrzecijañstwo odbywa³o siê bowiem w kontekcie praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z tzw. patronatu królewskiego, wed³ug którego Korona Hiszpañska by³a zobowi¹zana do nawracania
Indian i szerzenia wiary chrzecijañskiej oraz zak³adania struktur kocielnych
w Nowym wiecie.
Pierwsze wysi³ki o charakterze duszpastersko-ewangelizacyjnym na tym
terenie dotyczy³y g³ównie organizowania ¿ycia parafialnego dla Hiszpanów
oraz prób nawracania mieszkañców tych ziem. Cusco i okolice by³y zamieszka³e g³ównie przez Indian Keczua, za tereny po³o¿one na po³udniowy wschód
(basen jeziora Titicaca) przez Indian Ajmara, Urus itd. Wydaje siê, ¿e najwiêksz¹ trudnoci¹ w prowadzeniu dzia³alnoci misyjnej poród tamtejszej ludnoci
w latach trzydziestych XVI w. by³ brak odpowiednio wykszta³conych i przygotowanych ludzi do pracy z ludnoci¹ autochtoniczn¹, ró¿norodnoæ jêzykowa,
rozproszenie na olbrzymim obszarze wysokogórskim, jak równie¿ problemy
wynikaj¹ce z ówczesnego charakteru ewangelizacji, która odbywa³a siê w kontekcie brutalnego procesu konkwisty, bowiem dla Hiszpanów wówczas liczy³o siê przede wszystkim szybkie wzbogacenie siê kosztem Indian, a nie tyle
poszanowanie ich godnoci osobistej i wolnoci.
Diecezja Cusco nie cieszy³a siê zbyt d³ugo przywilejem wy³¹cznoci.
Miasto Cusco, jako stolica imperium inkaskiego, mia³o swoje niezaprzeczalne
znaczenie, ale po³o¿one wysoko w górach, by³o stosunkowo trudno dostêpne.
Dlatego konkwistadorzy podjêli decyzjê o budowie zupe³nie nowego miasta
nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Nowe miasto zosta³o za³o¿one przez
5 Por. A. Garcia y Garcia, Organizacion territorial de la Iglesia, w: P. Borges (red.), Historia de
la Iglesia en Hispanoamerica y Filipinas, t. 2, Madrid 1992, s. 139143.
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F. Pizarro w roku 1535 i nazywa³o siê pocz¹tkowo Cuidad de los Reyes,
czyli Miasto Królów. Z biegiem czasu Lima sta³a siê najwa¿niejszym centrum administracyjnym i religijnym tego obszaru.
W nied³ugim czasie, bo ju¿ w roku 1540, król hiszpañski Carlos V zadecydowa³ o podziale diecezji z Cusco i utworzeniu nowej jednostki administracji kocielnej w Limie. W roku 1541 Lima zosta³a stolic¹ nowej diecezji, a od
w roku 1546 zosta³a podniesiona do rangi archidiecezji. Obszar jurysdykcyjny
tej archidiecezji by³ olbrzymi i obejmowa³ niemal ca³¹ Amerykê Po³udniow¹
(z wyj¹tkiem obszarów, które nale¿a³y do Portugalii). Na pó³nocy granica tej
archidiecezji siêga³a a¿ do Panamy, a na po³udniu a¿ po La Plata. Pierwszym
biskupem Limy zosta³ dominikanin, Jerónimo de Loaysa (15431575). On
przyczyni³ siê do po³o¿enia solidnych fundamentów pod ewangelizacjê ziem
wiata andyjskiego. Jest autorem wspomnianej Instrucción de la orden que se
ha de tener en la doctrina de los natrurales z roku 1545, jak równie¿ inicjatorem dwóch pierwszych synodów prowincjalnych tej archidiecezji6.
Historyk J. Heras uwa¿a, ¿e w historii Kocio³a peruwiañskiego w XVI w.
mo¿na wyró¿niæ dwa zasadnicze okresy7. Pierwszy etap dotyczy tzw. chrystianizacji intensywnej i przypada na czas pomiêdzy przybyciem Hiszpanów na
ziemie peruwiañskie (1532) a pierwszym synodem w Limie w roku 1551.
Autor ten podkrela, ¿e prowadzono ju¿ wówczas intensywn¹ ewangelizacjê
ludów zamieszkuj¹cych tereny imperium inkaskiego, ale praca ta by³a realizowana g³ównie w oparciu o inicjatywê w³asn¹ i cechowa³a j¹ wielka spontanicznoæ. Skutkiem ubocznym owej spontanicznoci by³y niektóre problematyczne, sporne a nawet kontrowersyjne metody i rodki stosowane w nawracaniu
Indian. W tym w³anie okresie i w tym kontekcie, w roku 1545 powsta³a
pierwsza wersja Instrucción de la orden que se ha de tener en la doctrina de
los natrurales Jerónimo de Loaysa. W celu nadania wiêkszej mocy postulatom
zawartym w tej instrukcji, tym bardziej ¿e bp Jerónimo de Loaysa zosta³ rok
póniej arcybiskupem, zwo³a³ on w roku 1551 pierwszy synod prowincjonalny
w Limie (archidiecezji limskiej). Zabrak³o wprawdzie na tym synodzie biskupów, ale byli obecni ich delegaci, w wiêkszoci d³ugoletni dowiadczeni misjonarze i duszpasterze. Tematyka omawiana na tym synodzie dotyczy³a szeroko
pojêtej dyscypliny kocielnej. W dekretach synodalnych zawarto wiele cennych wskazówek dotycz¹cych metod i rodków, którymi nale¿y siê pos³ugiwaæ
w pracy ewangelizacyjnej. Dokumenty koñcowe tego synodu obejmuj¹ kilkadziesi¹t rozdzia³ów. W dokumencie synodalnym znalaz³ siê prawie ca³y tekst
6
7

E.G. Heredia, Peru: La Iglesia diocesana, w: P. Borges (red.), Historia de la Iglesia, s. 479503.
J. Heras, Peru: la evangelización fundante (siglo XVI), w: P. Borges (red.), Historia de la
Iglesia, s. 505506.
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instrukcji z roku 1545. Tym samym instrukcja opracowana pocz¹tkowo na
potrzeby diecezji, znalaz³a zastosowanie na terenie ca³ej archidiecezji limskiej.
Drugi etap J. Heras okrela jako okres wzrastania, a jego czasowe ramy
wyznacza pomiêdzy wspomniany pierwszy synod w Limie z roku 1551
a prze³om XVI i XVII w. Bardzo wa¿nym wydarzeniem w tym okresie by³
zwo³any przez abpa Toribio de Mogrovejo trzeci synod w Limie (1582/83),
zwany Trento de América, który okaza³ siê prze³omowy dla pracy ewangelizacyjno-misyjnej w Peru. Na synodzie tym zlecono m.in. wydanie ujednoliconego, ale trójjêzykowego katechizmu (po hiszpañsku, w keczua i ajmara). Na
ten okres przypada te¿ bardzo intensywna dzia³alnoæ misyjna dominikanów,
franciszkanów, augustianów oraz jezuitów. W tym okresie zwo³ano równie¿
i przeprowadzono 13 synodów diecezjalnych.
II. Instrukcja abpa Jerónimo de Loaysa (1545–1549)

Autorem omawianej Instrucción de la orden que se ha de tener en la
doctrina de los natrurales jest Hiszpan, dominikanin, Jeronimo de Loaysa
(14981575), pierwszy biskup w Limie, a wczeniej biskup w Cartagena de
Indias. Jak ju¿ zaznaczono, instrukcja datowana jest na rok 1545, czyli powsta³a cztery lata po utworzeniu diecezji limskiej. Jak pisze sam autor w koñcowej
czêci instrukcji, w roku 1549 ca³y ten dokument zosta³ ponownie zweryfikowany, poprawiony i opublikowany raz jeszcze i sta³ siê obowi¹zkowy dla ca³ej,
bardzo rozleg³ej archidiecezji limskiej.
Instrukcja jest przeznaczona dla zaanga¿owanych w prace o charakterze
duszpastersko-ewangelizacyjnym, czyli ksiê¿y i zakonników, jak równie¿ wszystkich innych chrzecijan, którzy z naszego zarz¹dzenia czy te¿ kierowani zapa³em
albo z jakiejkolwiek innej przyczyny zostali delegowani do nauczania Indian
naszej wiêtej wiary katolickiej i poznawania Boga Pana naszego (rozdz. 1)8.
W instrukcji zawarto wiele konkretnych wskazówek odnonie do pryncypiów prowadzenia dzia³alnoci ewangelizacyjnej poród Indian. Co wa¿ne, ma
ona charakter pragmatyczny oraz odwo³uje siê do kontekstu kulturowego ludnoci autochtonicznej. Biskup Jerónimo de Loaysa podaje konkretne dyrektywy odnosz¹ce siê do tego, jak maj¹ postêpowaæ i jakich norm maj¹ przestrzegaæ ewangelizatorzy. Zalecenia te dotycz¹: udzielania i form sprawowania sakramentów (chrztu, pokuty, bierzmowania, ma³¿eñstwa); metod, rodków oraz
treci katechetycznych; wolnoci sumienia; zwalczania idololatrii; koniecznoci pos³ugiwania siê jêzykami Indian; budowy kocio³ów itd.
8

Autorskie t³umaczenie tekstu instrukcji.
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1. Celowość budowania kościołów

W pierwszym rozdziale instrukcji podkrelono koniecznoæ budowy kaplic oraz kocio³ów. Wskazano, gdzie nale¿y w pierwszej kolejnoci wybudowaæ koció³ oraz wy³o¿ono, jaki jest sens takiej budowy. W nawi¹zaniu do
realiów ¿ycia i tradycji mieszkañców tych ziem, którzy ¿yli w du¿ym rozproszeniu, ale zawsze przynale¿eli do wioski uwa¿anej za g³ówn¹, w której rezydowa³ miejscowy przywódca plemienia, zalecono, aby pierwsz¹ budowlê, która bêdzie s³u¿y³a w przysz³oci za koció³, wybudowaæ w³anie w takim miejscu: w miejscowoci, gdzie rezyduje g³ówny kacyk, nale¿y zbudowaæ koció³. To sformu³owanie dotyczy praktyki, jaka by³a powszechnie stosowana,
a mianowicie, ¿e w pierwszej fazie budowano, czy te¿ urz¹dzano w jakim
pomieszczeniu skromn¹ kaplicê, a dopiero póniej przystêpowano do budowania kocio³a.
W instrukcji jasno okrelono cel i zadania, jakie ma spe³niaæ kaplica. Ma
to byæ miejsce sprawowania i udzielania sakramentów wiêtych, jak równie¿
miejsce nauczania katechizmu: [miejsce], w którym Indianie bêd¹ siê gromadziæ na nauce podstaw wiary chrzecijañskiej, gdzie bêdzie odprawiana Msza
oraz w tym pomieszczeniu nale¿y udzielaæ sakramentów chrztu i ma³¿eñstwa
oraz pokuty (rozdz. 1). Nie dziwi zatem zalecenie biskupa, który wskazuje na
koniecznoæ ustawienia w takim pomieszczeniu o³tarza, a zarazem zaleca, aby
na tym o³tarzu umieciæ przynajmniej jeden, a w miarê mo¿liwoci kilka wizerunków o treci chrzecijañskiej: o³tarz nale¿y ozdobiæ w jak najlepszy
z mo¿liwych sposobów, ustawiaj¹c na nim jaki obraz albo obrazy (rozdz. 1).
To zalecenie nawi¹zuje z jednej strony do starej tradycji kocielnej
umieszczania krzy¿y i obrazów w o³tarzach, ale z drugiej strony nawi¹zuje te¿
do tradycji autochtonicznych, poniewa¿ w tzw. adoratoriach Indianie pos³ugiwali siê wyobra¿eniami swoich bóstw. Jednoczenie jednak przestrzega siê,
a zarazem obliguje doctrineros, aby mieli na uwadze wychowanie Indian ku
temu, aby traktowali koció³ jako budowlê o specjalnym przeznaczeniu, która
ma charakter sakralny i nie mo¿na w niej przebywaæ z innych powodów ni¿
liturgiczno-katechetycznych: Nie mo¿na zezwoliæ ani dopuciæ do tego, aby
w tym kociele Indianie gromadzili siê w innym celu ni¿ uczestniczenie
w sakramentach, czy te¿ katechizacji, poznawaniu prawd naszej wiêtej wiary
i Boga naszego Pana (rozdz. 1).
Biskup J. Loaysa wskazuje te¿ na aspekt wychowawczy, podkrelaj¹c
koniecznoæ uczenia Indian poszanowania i szacunku dla tej budowli i miejsca:
Mimo ¿e taka budowla nie jest jeszcze prawdziwym kocio³em, co w stosowny sposób nale¿y Indianom wyt³umaczyæ, to trzeba mieæ dla niej poszanowa-
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nie i zachowywaæ siê w niej z szacunkiem (rozdz. 1). Wyjania, dlaczego jest
to takie istotne: chrzecijanie maj¹ wi¹tynie Boga, które s³u¿¹ do tego, aby
wierni mogli siê gromadziæ i oddawaæ chwa³ê Bogu, wielbiæ Go, uczestniczyæ
w liturgii, przyjmowaæ sakramenty, uczestniczyæ w katechizacji, prosiæ Boga
o przebaczenie swoich grzechów (rozdz. 1). Wydaje siê, ¿e w okreleniu
chrzecijanie maj¹ wi¹tynie Boga, nawi¹zuje do faktu, ¿e Indianie równie¿
mieli swoje miejsca kultu, gdzie obowi¹zywa³y okrelone normy zachowania
i postêpowania.
2. Próby zmierzenia się z problemem idololatrii

W instrukcji, która powsta³a w okresie pierwszych lat ewangelizacji terenów diecezji limskiej, nie mog³o zabrakn¹æ kwestii odnosz¹cych siê do praktyk idololatrycznych. Wysi³ek g³oszenia i nauczania prawd wiary chrzecijañskiej musia³ bowiem byæ konfrontowany z problematyk¹ autochtonicznych
wierzeñ i praktyk tamtejszych Indian, które XVI-wieczny kronikarz Garcilaso
de la Vega opisuje nastêpuj¹co: nale¿y wiedzieæ, ¿e w pierwszej z owych
epok [przed Inkami], w starodawnych czasach pogañskich, zdarzali siê Indianie niewiele lepsi od bydl¹t ob³askawionych i inni du¿o gorsi od najdzikszego
zwierza. Zaczynaj¹c zatem od ich bogów, powiadamy, ¿e bogów mieli na
miarê innych prostactw i g³upstw, które praktykowali. Dotyczy to tak samo
wieloci, marnoci i pod³oci rzeczy, które czcili, bowiem ka¿da prowincja,
ka¿dy naród, ka¿da wie, ka¿da dzielnica, ka¿dy ród i ka¿dy dom mieli bogów
odmiennych od innych, poniewa¿ mniemali, ¿e cudzy bóg, kim innym zajêty,
nie mo¿e im pomóc, chyba tylko w³asny. W ten sposób doszli do posiadania
tylu i takiej rozmaitoci bogów, ¿e byli niepoliczalni [...]. Zwracali uwagê tylko na to, aby siê ró¿nili jedni od drugich, a ka¿dy od wszystkich innych; czcili
zatem zio³a, roliny, kwiaty, drzewa wszelkiego rodzaju, szczyty wysokie,
szczeliny skalne, g³êbokie pieczary, otoczaki i kamyki znajdowane w rzekach
i strumieniach ró¿nobarwne, jak jaspis. [...] Niektóre narody za wielkoæ czci³y
ptaka, którego zw¹ Cuntu, i or³y, poniewa¿ szczyci³y siê pochodzeniem od
nich i od Cuntura. [...] Za bogów mieli te¿ ró¿ne mniejsze ¿mije [...]; czcili
jaszczurki, ropuchy i p³azy. W koñcu nie by³o zwierzêcia tak pod³ego i brudnego, którego by nie mieli za boga...9.
Bior¹c pod uwagê powy¿szy opis ówczesnej religijnoci, jak równie¿
bezporednie dowiadczenia ewangelizatorów tych ziem, którzy spotykali siê
na co dzieñ z ró¿norodnymi praktykami autochtonicznymi, nie zaskakuje zale9

Inka Garcilaso de la Vega, O Inkach uwagi prawdziwe, Warszawa 2000, s. 3436.
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cenie zawarte w instrukcji o koniecznoci wywiedzenia siê przez doctrineros,
gdzie Indianie maj¹ swoje haucas, czyli miejsca uwa¿ane za uwiêcone oraz
gdzie przebywaj¹ wed³ug miejscowych wierzeñ ich lokalne duchy opiekuñcze.
Takie huacas by³y bardzo liczne, poniewa¿ ka¿da rodzina i wioska mia³a swoje
miejsca sk³adania ofiar. Jednym z powszechnie wystêpuj¹cych typów huacas
by³y figury lokalnych bohaterów albo te¿ mumie znacz¹cych przodków10.
Do tej rzeczywistoci wierzeñ autochtonicznych w instrukcji znajdujemy
odwo³anie a¿ w piêciu rozdzia³ach. Ewangelizatorzy otrzymali w tym wzglêdzie potrójne zadanie. Mieli zdobywaæ informacje, gdzie siê owe miejsca kultu
autochtonicznego znajduj¹, niszczyæ je oraz stawiaæ na ich miejscu krzy¿: Podobnie starajcie siê dowiedzieæ, gdzie maj¹ swoje »huacas« i adoratora oraz
podejmujcie starania, aby je zniszczyli. Na tych miejscach stawiajcie krzy¿e, dbaj¹c o to, aby miejsca te by³y odpowiednio przygotowane do tego celu (rozdz. 2).
Praktyka stawiania krzy¿y albo te¿ usuwania lokalnych bóstw i umieszczania
w tym miejscu wizerunków chrzecijañskich by³a w Ameryce powszechnie
stosowana, a swoimi korzeniami siêga zaleceñ papie¿a Grzegorza Wielkiego11.
W instrukcji podjêto te¿ kwestiê tzw. hechiseros, czyli lokalnych kap³anów (szamanów), którzy zajmowali siê kultem oraz autochtonicznymi praktykami religijnymi. Kap³ani byli ostojami wierzeñ i praktyk autochtonicznych,
a zarazem wrogami nowej religii g³oszonej przez doctrineros. Powszechnie
przyjmowano, ¿e nawi¹zuj¹ oni kontakt ze wiatem nadprzyrodzonym oraz ¿e
s¹ obdarzeni zdolnoci¹ nawi¹zywania kontaktu z diab³em. Nakazywano nie
tylko wyeliminowanie owych hechiceros, ale zalecano równoczenie podjêcie
wysi³ku ich nawrócenia, poprzez wykazanie im niedorzecznoci ich wiary
i praktyk: starajcie siê wywiedzieæ czy funkcjonuj¹ jeszcze hechiceros albo
Indianie, którzy maj¹ powi¹zania z diab³em i z nim rozmawiaj¹. Wyjaniajcie
im ich zalepienie i g³upotê, daj¹c do zrozumienia, ¿e zniewa¿aj¹ Boga, utrzymuj¹c kontakty z diab³em, wierz¹c w wypowiadane przez niego k³amstwa
(rozdz. 16). W praktyce owe wyjanienia by³y trudne do wype³nienia, poniewa¿ strona ewangelizuj¹ca i ewangelizowana pos³ugiwa³y siê dwoma, zupe³nie
odrêbnymi jêzykami, wyjaniaj¹c wiat wartoci religijnych na zupe³nie odmiennych p³aszczyznach. Wiara chrzecijañska by³a wyra¿ana i t³umaczona za
pomoc¹ koncepcji i pojêæ teologicznych, natomiast Indianie prze¿ywali i wyra¿ali swoj¹ wiarê na p³aszczynie celebracyjno-rytualnej12.
10

J.L. Gonzalez, El huanca y la cruz. Creatividad y autonomía en la religión popular, Lima
1989, s. 2331, 4042.
11 J. Ró¿añski, Wokó³ koncepcji inkulturacji, Warszawa 2008, s. 121122.
12 O. Harris, Complementariedad y conflicto. Una visión andina del hombre y la mujer, Allpanchis 25 (1985), s. 1742; J. Estermann, Andine Philosohie. Eine interkulturelle Studie zur autochtonen
andinen Weisheit, Frankfurt 1999, s. 125152.

Wymiar ewangelizacyjny Instrucción de la orden que se ha de tener...

125

Studia Warmińskie 48 (2011)

Autor instrukcji zdawa³ sobie sprawê, ¿e zalecenie zniszczenia autochtonicznych miejsc kultu by³o z ró¿nych wzglêdów niemo¿liwe. Przede wszystkim Indianie niechêtnie dzielili siê wiedz¹ na temat huacas z bia³ymi kolonizatorami. Takich miejsc by³o bardzo wiele, a w miejsce zniszczonych przez
interwencjê ewangelizatorów powstawa³y nowe, czêsto w trudno dostêpnych
miejscach. W praktyce wielu nawróconych Indian praktykowa³o dwuwiarê,
czyli byli praktykuj¹cymi chrzecijanami, którzy nie zerwali ca³kowicie z dotychczasowymi, tj. autochtonicznymi formami religijnoci. Dlatego w instrukcji
zalecano zw³aszcza: zwracajcie szczególn¹ uwagê na to, czy ci, którzy s¹ ju¿
chrzecijanami, nie powracaj¹ do swoich poprzednich ceremonii i rytua³ów, adoruj¹c »huacas« albo te¿ sk³adaj¹ jakie ofiary w tych miejscach (rozdz. 14).
Rozdzia³ 15 instrukcji jest powiêcony konkretnemu zagadnieniu, z którym borykali siê ewangelizatorzy. Chodzi³o o kult zmar³ych, w tym o praktyki
zwi¹zane ze mierci¹ i pogrzebem wa¿nych lokalnych osobistoci, jak np.
kacykowie, wodzowie, naczelnicy. Zalecano, aby pochówki lokalnych osobistoci, je¿eli byli oni chrzecijanami, odbywa³y siê w kocio³ach albo w miejscach uprzywilejowanych, aby tym samym podkreliæ ich spo³eczn¹ rolê
i znaczenie: zobowi¹zujemy, ¿e kiedy umiera jaki kacyk albo inna wa¿na
osobistoæ, która jest chrzecijaninem, nale¿y j¹ pochowaæ w kociele, a je¿eli
nie ma kocio³a, nale¿y to uczyniæ w pobli¿u krzy¿a, który znajduje siê
w wiosce i przy którym gromadz¹ siê ludzie na naukê katechizmu (rozdz. 15).
Podkrela siê daleko id¹c¹ roztropnoæ doctrineros, aby nie zezwalali Indianom na praktykowanie ich starych tradycji i obrz¹dków pogrzebowych, polegaj¹cych m.in. na ponownym wyjmowaniu zmar³ych z ich grobów, przebieraniu ich w rocznicê mierci, czy te¿ zabijania ich ¿on oraz s³ug, aby w ten
sposób mogli zmar³emu dalej w ¿yciu pozagrobowym towarzyszyæ i pos³ugiwaæ. W instrukcji czytamy: zatroszczcie siê o to i czuwajcie, aby po z³o¿eniu
zmar³ego do grobu nie wyjmowali jego cia³a, aby z³o¿yæ je w innym miejscu,
praktykuj¹c swoje ceremonie. Zwracajcie uwagê na to, aby nie zabijali w celu
pochowania razem ze zmar³ym kacykiem jego kobiet albo której z nich, ani
te¿ Indian, którzy mu s³u¿yli, kiedy jeszcze ¿y³, poniewa¿ ten haniebny zwyczaj jest jeszcze przez nich praktykowany (rozdz. 15). Opisane praktyki, niemo¿liwe do pogodzenia z pryncypiami wiary chrzecijañskiej, staj¹ siê jednak
bardziej zrozumia³e, kiedy uwzglêdni siê kontekst wierzeñ autochtonicznych,
gdzie zmarli ci¹gle stanowi¹ wa¿n¹ czêæ wielkiej rodzinnej i wioskowej
wspólnoty. Zmarli maj¹ prawo do wdziêcznoci i wsparcia ze strony osób
¿yj¹cych, ale przejmuj¹ jednoczenie obowi¹zek opiekowania siê osobami ¿yj¹cymi. Owa wspó³praca dokonuje siê w oparciu o autochtoniczn¹ interpretacjê
tzw. zasady dope³nienia i wzajemnoci.
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W tym kontekcie praktyk dotycz¹cych pochówku Indian w instrukcji
wskazano na koniecznoæ chrzecijañskiego wyjanienia i wyt³umaczenia Indianom przez doctrineros, co siê dzieje z cia³em i dusz¹ zmar³ej osoby.
W poni¿szym passusie jest mowa o ¿yciu wiecznym i o szczêliwoci niebiañskiej oraz o potêpieniu wiecznym i o piekle: Nauczaj¹c prawd wiary, starajcie
siê wykorzeniæ b³êdy, daj¹c do zrozumienia, ¿e w momencie mierci, dusze
oddzielaj¹ siê od cia³, i dusze tych, którzy byli dobrymi chrzecijanami id¹ do
chwa³y wiecznej, gdzie ju¿ nie odczuwaj¹ ani g³odu, ani pragnienia, ale dostêpuj¹ prawdziwego, wiecznego odpoczynku i obfitoci, ciesz¹c siê obecnoci¹
Boga, za dusze tych, którzy byli niedobrzy, id¹ do piek³a. Wyjaniajcie katusze piekielne i czym jest wieczne potêpienie oraz to, ¿e cia³a, które znaj¹
i widz¹, równie¿ cia³a kacyków ulegaj¹ rozk³adowi. Tym samym ani zmarli
kacykowie nie mog¹ dowiadczyæ pomocy swoich s³ug, ani te¿ zabijani w tym
celu s³udzy nie mog¹ im s³u¿yæ. Zagrocie im surowymi karami, jakie na nich
spadn¹, je¿eli bêd¹ dalej postêpowaæ w ten sposób (rozdz. 15). Temat zapowiedzianych kar (w rozdziale 15 i 16) nie zosta³ w instrukcji bli¿ej omówiony.
Biskup J. Loaysa w rozdziale 3 omawianej instrukcji wyranie akcentuje
koniecznoæ nawracania Indian. Poznaniu Boga maj¹ s³u¿yæ kazania oraz katechezy, podczas których maj¹ byæ wyjaniane prawdy wiary. Podkrela te¿ koniecznoæ wyjanienia Indianom, na czym polegaj¹ ich b³êdy w wyznawaniu
i praktykowaniu ich dotychczasowych form religijnoci: aby w jaki sposób
pobudziæ u Indian poznanie Boga, nale¿y g³osiæ kazania i t³umaczyæ im ich
dotychczasowe zalepienie i pope³niane b³êdy, dotycz¹ce oddawania czci kamieniom oraz innym stworzeniom, czy te¿ dzie³om przez nich samych wykonanych (rozdz. 3). S¹ to konkretne przyk³ady idolatrii Indian, ale jednoczenie wyt³umaczenie, dlaczego dopiero teraz dotar³a na te ziemie wiara chrzecijañska, która nadaje zupe³nie nowy cel i sens ¿ycia Indianom, którzy przyjmuj¹ wiarê chrzecijañsk¹: Nale¿y im te¿ wyjaniæ, ¿e z powodu pope³nianych przez nich b³êdów oraz innych wystêpków, Bóg by³ na nich »zagniewany« i dlatego nie posy³a³ do nich ani ksiê¿y, ani zakonników, aby ich nauczali
i wyrwali z tego zniewolenia, ale Koció³ powszechny od zawsze prosi³ i prosi
Boga, aby zaprzesta³ swojego zagniewania z tego powodu i pozwoli³ im nawróciæ siê, poznaæ Boga i jak wszyscy chrzecijanie cieszyæ siê szczêliwoci¹, poniewa¿ do tego wszyscy chrzecijanie zostali stworzeni (rozdz. 3).
W tym kontekcie pojawia siê tematyka zwi¹zana z chrzecijañskim zrozumieniem eschatologii: pomagajcie im zrozumieæ jak siê to dzieje, ¿e pomimo
obumierania cia³a, dusze nie umieraj¹. Wszyscy ochrzczeni, czyni¹c to, czego
Bóg nakazuje, w momencie mierci osi¹gaj¹ wieczne szczêcie. G³ocie nauki
dotycz¹ce wy¿ej wymienionych spraw i zbawienia, [...] uwzglêdniaj¹c ich
mo¿liwoci pojmowania (rozdz. 3).
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3. Treści nauczania katechetycznego

Zalecenie biskupa dotycz¹ce mo¿liwoci pojmowania (zrozumienia)
przez Indian prawd wiary, zosta³o rozwiniête w rozdziale 4 instrukcji. Jest tam
mowa o podstawowych prawdach katechetycznych, a wiêc o stworzeniu, raju
i grzechu pierworodnym, o pierwszych rodzicach, szatanie oraz ¿yciu Jezusa
Chrystusa, pocz¹wszy od wcielenia a¿ po wniebowst¹pienie. Biskup podkrela, aby w kazaniach i nauczaniu akcentowaæ te zw³aszcza atrybuty Boga,
które wskazuj¹ na Jego dobroæ oraz przymioty, jak np. uniwersalny stwórca
ca³ego wiata i cz³owieka: Starajcie siê Indianom wyt³umaczyæ, w najlepszy
z mo¿liwych sposobów, podstawowy obowi¹zek wszystkich ludzi wzglêdem
niepojêtej dobroci Boga, który jest stwórc¹ wszystkiego, cz³owieka i wszystkich rzeczy, jakie stworzy³ dla dobra cz³owieka, aby mu s³u¿y³y. [...] Dlatego
nale¿y nauczaæ o tajemnicy wcielenia, jak to pierwszych dwoje ludzi, których
Bóg stworzy³, którymi byli Adam i Ewa, od których wszyscy pochodzimy,
zostali zwiedzeni przez szatana, który bêd¹c niedobry i wynios³y zosta³ str¹cony przez Boga z nieba do piek³a, gdzie pozostanie na zawsze. [...] Ludzie dali
siê oszukaæ jego s³owom i obietnicom, denerwuj¹c tym samym Boga, przeciwstawiaj¹c siê Jego przykazaniom. [...]. Jak zosta³o powiedziane, gdyby ludzie
nie zgrzeszyli, bez umierania mogliby iæ do nieba, jednak¿e z powodu zagniewania, podwoje nieba zosta³y zamkniête i nikt nie móg³ tam wejæ. Jednak¿e
Bóg kocha ludzi, bardziej ni¿ ojcowie swoich synów, pomimo ¿e s³usznie by³
rozgniewany, przyszed³ na ten wiat i sta³ siê cz³owiekiem w ³onie dziewicy,
któr¹ On sam wybra³ jako swoj¹ matkê, bez udzia³u mê¿czyzny. To, co dla
cz³owieka jest niemo¿liwe, On jako Bóg, który mo¿e wszystko, móg³ uczyniæ,
pozostawiaj¹c tê pannê dziewic¹ i nienaruszon¹, jak¹ by³a przed Jego narodzeniem. Wyjaniajcie im to, pos³uguj¹c siê przyk³adami, jak na przyk³ad tym, ¿e
wiat³o przechodzi przez szk³o i cia³a przezroczyste nie niszcz¹c ich, aby w ten
sposób pomóc Indianom w te prawdy uwierzyæ. [...] Wyt³umaczcie te¿ [Indianom], ¿e Jezus przezwyciê¿y³ mieræ dla naszego zbawienia, poniewa¿ w ten
sposób Bóg przesta³ byæ zagniewany z powodu grzechu pierwszych rodziców
oraz wszystkich ludzi, a dziêki mierci Jezusa, nie boimy siê umieraæ, poniewa¿ On otworzy³ nam bramê nieba, a zarazem zapewni³ nas, ¿e my równie¿
tam pójdziemy, je¿eli bêdziemy wype³niali, co On nam poleca czyniæ. Po
mierci na krzy¿u, zdjêli go z krzy¿a i z³o¿yli w grobie, zamykaj¹c go wielkim
kamieniem i ustawiaj¹c uzbrojone stra¿e, aby go strzeg³y. Myleli, ¿e tak zabezpieczony i strze¿ony nie bêdzie móg³ powstaæ z grobu i zmartwychwstaæ.
Jako, ¿e ludzie s¹ niczym przy Bogu i nie mog¹ przeszkodziæ w tym, co On
zamierza uczyniæ, zmartwychwsta³ i po trzech dniach opuci³ grób jako prawdziwy cz³owiek i Bóg, jakim by³ przed swoj¹ mierci¹. Swoim zmartwychwstaniem
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zapewni³ nas o naszym zmartwychwstaniu. Po swoim zmartwychwstaniu przebywa³ 40 dni na tym wiecie, odwiedzaj¹c i rozmawiaj¹c ze swoj¹ matk¹
i swoimi uczniami. Po 40 dniach, na oczach wszystkich wst¹pi³ bez niczyjej
pomocy do nieba, gdzie Bóg Ojciec i wszyscy anieli przyjêli Go z wielk¹
radoci¹, zostawiaj¹c otwart¹ bramê dla wszystkich chrzecijan, pe³ni¹cych
Jego wolê. Umieraj¹c, ich dusze id¹ do nieba, podobnie jak dusze grzeszników,
którzy pokutuj¹ za to, ¿e Boga zdenerwowali, nie przestrzegaj¹c Jego przykazañ (rozdz. 4).
4. Metodologia pracy misyjnej
Z punku widzenia pierwszej ewangelizacji warto zwróciæ uwagê na zalecenie bpa de Loaysa, który proces nauczania prawd katechizmowych widzia³
jako powolny oraz systematyczny, a tak¿e chcia³, by katechizowani znajdowali
w tym przyjemnoæ i rozumieli przekazywane im prawdy wiary: Wed³ug
naszych dowiadczeñ, Indianie s¹ ma³o pojêtni i szybko siê [naukami] mêcz¹.
Dlatego nauczajcie ich stopniowo i w taki sposób, aby znajdowali w tym
przyjemnoæ i mogli to zrozumieæ (rozdz. 4). Fakt ten by³ zwi¹zany z kilkoma
aspektami. Po pierwsze, niektóre prawdy wiary chrzecijañskiej by³y zupe³nie
dla Indian niezrozumia³e, poniewa¿ nie mia³y ¿adnego odniesienia do ich dotychczasowych zasad religijnoci autochtonicznej. Po drugie, religia chrzecijañska zosta³a im narzucona si³¹ w ramach projektu konkwisty, a Indianie byli
zmuszani do pamiêciowego przyswojenia sobie licznych treci teologicznych
w jêzyku hiszpañskim, którego nie znali albo znali bardzo s³abo. Poza tym,
wieccy doctrineros czêsto sami niezbyt dobrze znali chrzecijañskie prawdy
wiary. Stosowali tak¿e metody nauczania oparte g³ównie na systemie kar
i zwykle uciekali siê do przymusu, co raczej deprecjonowa³o Ewangeliê
w oczach s³uchaczy ni¿ sprzyja³o jej chêtnemu przez nich przyjêciu. Tym
bardziej godna jest zauwa¿enia inna uwaga zawarta w omawianej instrukcji:
Przedstawiajcie prawdy wiary i dziesiêæ przykazañ w sposób obrazowy
(rozdz. 7). Wskazuje siê zatem równie¿ aspekt teologiczny, podkrelaj¹c koniecznoæ i znaczenie ³aski, która prowadzi ku nawróceniu: ³askawoæ Boga,
który przyci¹ga ich do swego poznania (rozdz. 7).
Poród wielu zaleceñ wa¿ne by³o podkrelenie wagi modlitwy, w tym
zw³aszcza modlitw maryjnych oraz do wiêtych: nauczajcie ich modlitw, którymi pos³uguje siê Koció³, które s³u¿¹ do oddawania czci Bogu, upraszania
przebaczenia naszych grzechów oraz uciekania siê o pomoc i mi³osierdzie
w naszych potrzebach duchowych i cielesnych. Modlitwy, które zanosimy do
Naszej Pani, to Ave Maria i Salve Regina, przez które prosimy J¹, aby wsta-
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wia³a siê za nami i swojego Syna, aby nam przebaczy³ nasze winy, które
pope³niamy, nie przestrzegaj¹c Jego przykazañ. Jako Jego Matka mo¿e wiele
osi¹gn¹æ, a nas lubi i kocha jako swoich synów. Równie¿ inne modlitwy, które
zanosimy do innych wiêtych maj¹ ten sam cel (rozdz. 4).
Istotne wskazówki odnonie do dynamiki i metod nawracania Indian zosta³y podane w rozdziale 13 omawianej instrukcji. Zawarto w nim wytyczne,
które mia³y na celu u³atwienie i zintensyfikowanie pracy ewangelizacyjnej,
w tym m.in. ³¹czenie rozproszonych Indian w grupy, ale te¿ chodzi³o o formacjê katechetyczn¹ m³odych Indian (synów miejscowych notabli), tak, aby mogli oni kontynuowaæ katechizacjê w poszczególnych wioskach pod nieobecnoæ doctrineros. Zalecamy osobom, które zajmuj¹ siê katechizacj¹ mieszkañców [Indian], aby stara³y siê ich gromadziæ w tych miejscach gdzie przebywaj¹
najd³u¿ej, [w tym] synów naczelników poszczególnych repartimieno, którymi
oni zarz¹dzaj¹ oraz innych Indian, je¿eli jest mo¿liwe do uczynienia, aby ich
dog³êbnie zapoznaæ z prawami naszej wiêtej wiary. Osobicie odwiedzicie
wszystkie pueblos repartimiento, zatrzymuj¹c siê w ka¿dej wiosce szeæ albo
osiem dni, badaj¹c, czy maj¹ huacas albo inne miejsca, w których maj¹ zwyczaj odbywaæ jakie ceremonie lub rytua³y. Miejsca te nale¿y zniszczyæ,
a je¿eli jest do tego stosowne miejsce, nale¿y postawiæ na takim miejscu krzy¿.
Podczas waszego pobytu, nauczajcie ich prawd naszej wiêtej wiary. Pozostawiajcie w ka¿dej wiosce mê¿czyzn, którzy bêd¹ nauczaæ katechizmu, a wszystkich Indian zobowi¹zujcie do tego, aby w niedziele i wiêta, które nale¿y
zachowywaæ, jak to zaleca niniejsza instrukcja, niech siê gromadz¹, aby s³uchaæ o sprawach naszej wiêtej wiary. Ka¿dego dnia o poranku nauczaæ ma
jeden z synów naczelników, których przyprowadzilicie ze sob¹, a który wydaje siê wam byæ najlepszy i który cieszy siê najwiêkszym szacunkiem. [...].
Miejsce gdzie siê schodz¹ powinno byæ jak najdogodniejsze. Je¿eli jest to dom,
ustawcie tam krzy¿ i starajcie siê wyt³umaczyæ koniecznoæ poszanowania
i szacunku, jaki nale¿y okazywaæ krzy¿owi oraz ¿e w tym miejscu nie mo¿na
przechowywaæ innych [wieckich] rzeczy. Tak wiêc w ten sposób, wêdruj¹c
przez wszystkie wioski, które wam podlegaj¹, wprowadzajcie zalecone porz¹dki, powracaj¹c do wioski g³ównego zamieszkania. Baczcie¿, aby co najmniej
raz w roku odwiedziæ wszystkie wioski repartimiento, zachowuj¹c i wykonuj¹c
nasze zalecenia. Odwiedzajcie zawsze chorych oraz tych, którzy wydaj¹ siê
byæ w niebezpieczeñstwie mierci, nauczajcie o rzeczach naszej wiary, przekonujcie ich, aby poprosili o chrzest. Je¿eli prosz¹ o to prawdziwie, udzielajcie
im chrztu, stawiaj¹c wy¿ej wspomniane wymagania [co do znajomoci katechizmu]. W przypadku chrztów dzieci i doros³ych podczas tych wizyt, nale¿y
ich zapisaæ, wed³ug stosownych w tym wzglêdzie zaleceñ (rozdz. 13).

130

O. Tomasz Szyszka SVD
Teologia

5. Cartillas – stosowanie języków autochtonicznych w ewangelizacji

Na obszarze jurysdykcyjnym bpa J. de Loaysa pojawi³ siê dosyæ wczenie problem z tzw. cartillas, czyli nieautoryzowanymi pomocami katechetyczno-homiletycznymi. Biskup nakaza³ w instrukcji zebranie wszystkich owych
cartillas, które powinny byæ sprawdzone przez bieg³ych teologów i znawców
jêzyków indiañskich. Jednoczenie zaleci³, aby pos³ugiwaæ siê raczej jêzykiem
hiszpañskim. Nale¿y tutaj podkreliæ, ¿e jêzyki indiañskie, w tym jêzyk keczua
(jêzyk urzêdowy imperium inkaskiego) nie by³y zakazane w ewangelizacji.
Chodzi³o jedynie o czystoæ (ujednolicenie i poprawnoæ) nauczanych prawd
wiary.
Cartillas by³y zazwyczaj anonimowymi manuskryptami rêcznie przepisywanymi, co prowadzi³o do licznych (niewiadomie powielanych) b³êdów. Zawiera³y one dodatkowo sporo niecis³oci, które bp J. de Loaysa chcia³ wyrugowaæ. Dlatego uwaga wstêpna w rozdziale 5 dotyczy zachowania czujnoci
i zaradzeniu temu wszystkiemu, co mog³oby przyczyniæ siê do wprowadzenia
zamêtu: wszêdzie tam, gdzie zaczyna sie g³osiæ Ewangeliê i nasz¹ wiêt¹
wiarê katolick¹, konieczne jest zachowanie czujnoci, aby w porê zapobiec
i zaradziæ temu wszystkiemu, co mog³oby byæ jakim b³êdem. Pocz¹tkowo
mo¿e siê co wydawaæ ma³o istotne, ale bez wczeniejszego zapobie¿enia
mo¿e przynieæ wielkie straty duchowe i wywo³aæ zgorszenie. Jako ¿e mieszkañcy tych ziem s¹ ludmi ma³o pojêtnymi [...], przypadkowo mogliby pomyleæ, ¿e w sprawach naszej wiary jest wiele zmiennoci, albo ¿e siê ich naucza
nowinek (rozdz. 5). Po tym wstêpnym wyjanieniu, nastêpuje przedstawienie
kontrowersyjnych kwestii odnonie do cartillas: dowiedzielimy siê, ¿e kierowani wiêtym i pobo¿nym zapa³em, przygotowano cartillas w jêzykach Indian,
zawieraj¹ce podstawy naszej wiary. Nie jestemy pewni, czy owe cartillas
zawieraj¹ poprawne t³umaczenia z ³aciny albo hiszpañskiego. Dlatego chc¹c
unikn¹æ wy¿ej wymienionych dylematów i aby s³u¿yæ naszemu Bogu i mieæ
czyste sumienie w tak wa¿nym temacie, nakazujemy pod kar¹ ekskomuniki,
aby wszyscy, którzy do tej pory zajmowali siê katechizacj¹ Indian, i w przysz³oci bêd¹ do tego zadania przeznaczeni, w miecie Limie i naszej archidiecezji, nauczali Indian w sposób tradycyjny, pos³uguj¹c siê jêzykiem ³aciñskim
albo hiszpañskim, maj¹c za punkt odniesienia treci z cartillas wydrukowane
w Hiszpanii. Nie u¿ywajcie cartillas w jêzyku Indian tak d³ugo, a¿ nie zostan¹
one sprawdzone przez ich autorów i inne osoby, które znaj¹ ten jêzyk. Wszystkie cartillas nale¿y ujednoliciæ (zredukowaæ) do jednej. Pomimo wieloci colloquios i kazañ, jakie zosta³y opracowane w jêzykach indiañskich, w których
jest mowa o stworzeniu i innych wa¿nych rzeczach, które s¹ pomocne dla
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Indian w poznawaniu naszego Boga, starajcie siê, aby dzieci pos³ugiwa³y siê
i zna³y nasz jêzyk, poniewa¿ doroli ucz¹ siê go z wieloma trudnociami
(rozdz. 5). Ostatnie zdanie to wa¿kie zalecenie odnonie do problematyki jêzyka w ewangelizacji. Jest tam mowa o sensownoci w pos³ugiwaniu siê jêzykiem hiszpañskim. Kry³a siê za tym podwójna korzyæ: eliminowanie b³êdów
i niecis³oci w katechizowaniu oraz nauka jêzyka hiszpañskiego (urzêdowego) przez samych Indian.
W¹tek koniecznoci znajomoci i pos³ugiwania siê przez ksiê¿y jêzykami
indiañskimi pojawia siê po raz kolejny w instrukcji w kontekcie sakramentu
pokuty. Stwierdza siê, ¿e ksiê¿a pracuj¹cy wród Indian powinni znaæ jêzyk,
którym pos³uguj¹ siê ich podopieczni, aby móc godnie sprawowaæ, np. sakrament pokuty: Ksiê¿a s¹ zobowi¹zani do znajomoci jêzyka spowiadaj¹cych
siê, a przynajmniej do ogólnego orientowania siê w tym, co dotyczy grzechów
Indian i aby móc zadawaæ im pytania. Nale¿y im przypominaæ o obowi¹zku
spowiadania siê w okresie wyznaczonym przez Koció³, natomiast ksiê¿y zobowi¹zujemy w sumieniu do tego, aby nauczyli siê jêzyka, przynajmniej na
tyle, aby móc spowiadaæ. W przypadku nieznajomoci jêzyka nale¿y Indian
odes³aæ do Limy albo do najbli¿szego miasta, aby siê tam wyspowiadali. Albo
te¿, co zale¿y od waszej sumieñ, mo¿na zaprosiæ ksiêdza znaj¹cego jêzyk, aby
Indian wyspowiada³ (rozdz. 11). Na uwagê zas³uguje wskazówka, aby ksi¹dz,
który nie zna miejscowego jêzyka, nak³oni³ Indian do spowiedzi u innego
ksiêdza mieszkaj¹cego w s¹siedztwie albo u kap³ana  zaproszonego przez
niego samego  we w³asnej doktrynie.
W instrukcji wymieniono liczne obowi¹zki doctrineros oraz warunki
zwi¹zane z udzielaniem i przyjmowaniem tego sakramentu: je¿eli chodzi
o sakrament pokuty, zobowi¹zujemy ksiê¿y, którzy zajmuj¹ siê katechizowaniem w wioskach zamieszka³ych przez Indian, a zarazem ksiê¿y w miejscowociach zamieszka³ych przez chrzecijan, aby wyjaniali znaczenie tego sakramentu, dziêki któremu odpuszczane s¹ grzechy i otrzymuje siê ³askê rozgrzeszenia, która jest potrzebna dla naszego zbawienia. Na mocy przykazania jestemy zobowi¹zani do spowiadania siê raz w roku w okresie wielkiego postu.
Nale¿y Indianom wyjaniæ, ¿e wyznanie grzechów jest objête tajemnic¹ spowiedzi, tak, aby siê nie bali wyznawaæ swoich grzechów, tym bardziej ¿e Bóg
ustanowi³ ten sakrament, aby dziêki mocy tego sakramentu pojednaæ nas ze
sob¹ i okazaæ nam swoj¹ mi³oæ i ³askê, wiedz¹c, ¿e jestemy sk³onni do
grzechu. Nale¿y te¿ im powiedzieæ, ¿e powinni siê wyspowiadaæ w przypadku
choroby albo przyjmowania innych sakramentów (rozdz. 11).
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6. Warunki udzielania sakramentu chrztu świętego

W instrukcji tej nie mog³o zabrakn¹æ kwestii zwi¹zanej z sakramentem
chrztu wiêtego. Dowiadczenie ewangelizacyjne w Ameryce £aciñskiej wskazywa³o, ¿e wprowadzenie sakramentu inicjacji chrzecijañskiej bêdzie siê wi¹za³o z licznymi problemami. Chodzi³o o ró¿norodne aspekty na p³aszczynie
teologiczno-pastoralnej. Obligatoryjnoæ tego sakramentu, co bezporednio ³¹czy³o siê z takimi kwestiami, jak wolnoæ cz³owieka i (nie)mo¿liwoæ jej pogwa³cenia, czyli dobrowolnoæ jego przyjêcia, czy te¿ prawo odmowy i rezygnacja z przyjêcia sakramentu chrztu. Problemy te nawarstwia³y siê w Kociele od
kilku wieków, ale w kontekcie konkwisty nawracania Indian (w ramach patronatu królewskiego) dyskusja w odniesieniu do tych kwestii nabra³a na sile.
Jednoznacznie zatem wskazywano w instrukcji na to, ¿e nikt nie mo¿e
byæ przymuszany do przyjêcia wiary chrzecijañskiej, a osoby niewierz¹ce
mo¿na jedynie namawiaæ do jej przyjêcia. Wymagano, aby przed udzieleniem chrztu upewniæ siê, czy przez doros³ych sakrament ten jest przyjmowany
dobrowolnie. Natomiast w przypadku ma³ych dzieci z rodzin niechrzecijañskich nale¿a³o siê upewniæ, czy wyra¿aj¹ na to zgodê ich rodzice albo opiekunowie: zgodnie z nauczaniem naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
nikt nie mo¿e byæ zmuszony do przyjêcia naszej wiêtej wiary katolickiej, lecz
nak³oniony i przyci¹gniêty prawd¹ ewangelii oraz prawem ³aski i [jej] wolnoci¹, jak równie¿ nagrod¹ ¿ycia wiecznego. Sakrament chrztu jest bram¹
i wejciem dla wszystkich innych sakramentów Kocio³a katolickiego. Jestemy poinformowani, ¿e niektórzy lekkomylnie (nierozwa¿nie) chrzcz¹ doros³ych Indian, bez wczeniejszego upewnienia siê, czy prosz¹ o chrzest dobrowolnie, czy te¿ ze strachu albo, aby przypodobaæ siê swoim panom. Podobnie
z niemowlêtami i ma³ymi dzieæmi, bez upewnienia siê, czy ich rodzicie tego
sobie ¿ycz¹. Prowadzi to do lekcewa¿enia sakramentu chrztu oraz naszej wiêtej wiary, kiedy powracaj¹ do swoich rytua³ów i ceremonii. Chc¹c zaradziæ
powy¿szym problemom, nakazujemy wszystkim ksiê¿om i zakonnikom oraz
innym chrzecijanom, aby nikt nie udziela³ sakramentu chrztu dzieciom i m³odzianom, którzy nie osi¹gnêli jeszcze dojrza³oci, bez wiedzy ich [naturalnych]
rodziców, je¿eli takich maj¹ albo osób, które zastêpuj¹ ich rodziców i siê nimi
opiekuj¹ i rozumiej¹, jakie powinnoci przyjmuje ochrzczone dziecko albo
osoba doros³a. Lecz kiedy rodzice czy opiekunowie s¹ chrzecijanami, mo¿na
udzieliæ chrztu tak, jak w przypadku dzieci innych chrzecijan (rozdz. 6).
Innym problematycznym aspektem zwi¹zanym z udzielaniem chrztu by³o
okrelenie czasu koniecznego do przygotowania siê na przyjêcie tego sakramentu oraz przed³o¿enie zakresu wiadomoci katechetycznych, jakie kandydat
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powinien opanowaæ. Odnonie do dorastaj¹cych dzieci zosta³o powiedziane:
w przypadku wieku omiu lat i wzwy¿, nakazujemy aby nie udzielaæ chrztu,
je¿eli nie potrafi¹ uczyniæ znaku krzy¿a, credo, Ojcze nasz, Ave Maria oraz
przykazañ (rozdz. 6). W odniesieniu za do osób starszych: w przypadku,
kiedy osoba doros³a prosi o chrzest, nakazujemy, aby najpierw przynajmniej
przez miesi¹c by³a pouczana w sprawach naszej wiêtej wiary katolickiej oraz
poznaniu naszego Boga. Powinna umieæ uczyniæ znak krzy¿a i prze¿egnaæ siê
oraz znaæ credo, Ojcze nasz, Ave Maria i przykazania (rozdz. 7). Ciekawe jest
spostrze¿enie, odnonie do osób, które maj¹ powa¿ne trudnoci w przyswojeniu sobie prawd wiary chrzecijañskiej: w przypadku, kiedy kto z powodu
swojego prostactwa nie mo¿e siê tego [prawd wiary i modlitw] nauczyæ, powinien co najmniej zrozumieæ, w co powinien wierzyæ oraz co Bóg nakazuje,
czyli znaæ modlitwê Ojcze nasz, Ave Maria (rozdz. 7).
Dodatkowe zalecenia odnosz¹ siê do ksiê¿y, aby udzielali tego sakramentu zawsze w sposób uroczysty, z u¿yciem olejów wiêtych, które powinni mieæ
zawsze przy sobie: udzielacie chrztu w kociele, w sposób uroczysty, z u¿yciem oleju i krzy¿ma. [...] Nakazujemy wszystkim ksiê¿om zajmuj¹cym siê
katechizacj¹ Indian, aby zawsze mieli przy sobie olej i krzy¿mo, tak aby osoby
otrzymuj¹ce chrzest oraz inni Indianie zrozumieli donios³oæ tego sakramentu
(rozdz. 7). W tym kontekcie znajduje siê jeszcze przypomnienie innego obowi¹zku, który nie zawsze by³ przez doctrineros przestrzegany: osoby przez
was ochrzczone, nale¿y zapisaæ w ksiêdze chrztów, podaj¹c dzieñ i rok, wioskê
i grupê [etniczn¹] oraz nazwisko kacyka i rodziców chrzestnych. Osoba udzielaj¹ca chrztu ma obowi¹zek z³o¿enia swojego podpisu (rozdz. 7).
7. Regulacje dotyczące sakramentu małżeństwa

Osobny rozdzia³ zosta³ powiêcony kwestiom zwi¹zanym z zawieraniem
sakramentu ma³¿eñstwa. W instrukcji zalecono, aby jasno wyjaniæ, czym jest
oraz jakie s¹ warunki i konsekwencje zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa: aby
unikn¹æ b³êdów przy zawieraniu sakramentu ma³¿eñstwa zalecamy: w przypadku, kiedy jaki Indianin lub Indianka, bêd¹c chrzecijanami, albo dopiero
co ochrzczonymi, chc¹ zawrzeæ lub, wyjanijcie im znaczenie tego sakramentu, znaczenie ³aski, jak¹ przez ten sakrament otrzymaj¹ oraz obowi¹zek,
jaki niesie ze sob¹ ¿ycie ma³¿eñskie mê¿a wzglêdem ¿ony i ¿ony wzglêdem
mê¿a, zachowuj¹c wzajemnie wiernoæ ma³¿eñsk¹. Nale¿y sprawdziæ, czy
obydwoje s¹ chrzecijanami i s¹ pouczeni w sprawach naszej wiary, jak to
zosta³o wy¿ej powiedziane oraz czy Indianin i Indianka chc¹ zawrzeæ w ten
sposób ma³¿eñstwo.
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Jednym z wiêkszych problemów, z jakimi musieli siê zmierzyæ ewangelizatorzy by³a kwestia tradycyjnego wród Indian wielo¿eñstwa oraz brak zrozumienia dla tzw. wiernoci ma³¿eñskiej. Zalecano zatem, aby doctrineros podjêli
studia dotycz¹ce sposobów zawierania tradycyjnych ma³¿eñstw przez Indian.
Owo zalecenie sprowadza³o siê do takiego rozeznania sytuacji, aby móc
stwierdziæ, czy w indiañskich tradycjach istnieje jaka wyrana forma zawierania ma³¿eñstwa oraz czy istniej¹ specjalne formu³y wypowiadane z tej okazji.
Wystêpowanie takich praktyk pozwala³oby interpretowaæ zawarte w ten sposób ma³¿eñstwa jako zawarte wed³ug prawa naturalnego: jako ¿e w ich niewiernoci mieli wiele kobiet, sprawdzajcie z wielkim taktem, czy maj¹ zwyczaj, wypowiadania jaki s³ów albo praktykowania jaki ceremonii, kiedy bior¹
Indianki za ¿ony, co wystarczy³yby, aby uznaæ ich ma³¿eñstwo wed³ug prawa
naturalnego. [...] W takim przypadku mog¹ zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski
z pierwsz¹ ze swoich kobiet, je¿eli nie s¹ krewnymi ani powinowatymi pierwszego ani drugiego stopnia. W przypadku, kiedy nie mo¿na ustaliæ wystêpowania takich s³ów i wzorców, które by wiadczy³y o zawartym ju¿ ma³¿eñstwie,
mê¿czyzna ma prawo wybraæ sobie now¹ kobietê... (rozdz. 8).
W instrukcji przy udzielaniu sakramentu ma³¿eñstwa zalecano równie¿,
w odniesieniu do stopnia pokrewieñstwa, wczeniejsze zapowiedzi oraz wskazywano miejsce udzielania tego sakramentu i podkrelano zachowywanie praw
kocielnych. Jak w przypadku innych sakramentów, równie¿ tego sakramentu
nale¿a³o udzielaæ tylko w kociele i w sposób uroczysty, aby podkreliæ tym
samym jego wa¿noæ w ¿yciu chrzecijanina. A zatem ma³¿onkowie nie mog¹
byæ krewnymi pierwszego ani drugiego stopnia. [...] Udzielajcie lubu po zapowiedziach, w sposób uroczysty i w kociele, a nie w innym miejscu, przestrzegaj¹c tego, co jest w zwyczaju Kocio³a, i jak Koció³ naucza (rozdz. 8).
W instrukcji oprócz omówienia sakramentu chrztu, pokuty i ma³¿eñstwa,
sakrament bierzmowania zosta³ tylko odnotowany pobie¿nie: przypominajcie
o koniecznoci przyjêcia sakramentu bierzmowania, aby pos³ali swoje dzieci
do miasta [Limy] albo do najbli¿szego miejsca, gdzie przebywa biskup, który
mo¿e im udzieliæ tego sakramentu (rozdz. 12).
8. Zalecenia dotyczące postu i dni świątecznych

W instrukcji nie zabrak³o omówienia kwestii zwi¹zanych z praktykami
postnymi oraz bli¿szego okrelenia okolicznoci dotycz¹cych wstrzemiêliwoci
w spo¿ywaniu pokarmów. Na mocy specjalnych zezwoleñ papie¿a Paw³a III,
Indianie jako nowi chrzecijanie byli zwolnieni z obowi¹zku przestrzegania
wszystkich dni postnych oraz form zachowania postu: odnonie praktyk post-
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nych i powstrzymywania siê [Indian] od spo¿ywania miêsa, sera, mleka, jaj
i mas³a, wed³ug zaleceñ ojca wiêtego Paw³a III, wskazujemy, ¿e [Indianie]
maj¹ obowi¹zek przestrzegania postu tylko w przeddzieñ [w wigiliê] Bo¿ego
Narodzenia i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela oraz w pi¹tki Wielkiego
Postu. W pozosta³e dni, które w tradycji Kocio³a s¹ dniami postu, Indianie
mog¹ pociæ wed³ug swojego uznania, ale nale¿y im wyjaniæ, ¿e chrzecijanie
poszcz¹ ca³y Wielki Post oraz w wy¿ej wymienione dni. Udzielajcie Indianom
rad, aby pocili w niektóre dni, okazuj¹c w ten sposób szacunek dla okresu
Wielkiego Postu oraz innych wa¿nych wi¹t, jak na przyk³ad Wniebowziêcie
NMP. [...] Wyjanijcie Indianom, ¿e jako nowo nawróceni na wiarê chrzecijañsk¹ i nieposiadaj¹cy a¿ tyle jedzenia jak [inni] chrzecijanie, pozwala siê im
jeæ miêso i jaja, ser itd. w pozosta³e dni Wielkiego Postu... (rozdz. 9).
Istotnym elementem ¿ycia chrzecijañskiego s¹ wiêta, a ich przestrzeganie jest okrelone jako obowi¹zek. W instrukcji zawarto wykaz kilkunastu
wi¹t, jakie Indianie mieli obowi¹zek przestrzegaæ, a zarazem zalecono doctrineros, aby wyjaniali Indianom cel i sens obchodzonych dni wi¹tecznych:
odnonie do dni wi¹tecznych, które [Indianie] maj¹ obowi¹zek zachowaæ,
zalecamy, aby na razie przestrzegali nastêpuj¹cych: wszystkie niedziele roku,
Bo¿e Narodzenie i Ofiarowanie Pañskie, Trzech Króli, Zmartwychwstanie,
Wniebowst¹pienie, Zes³anie Ducha wiêtego, Bo¿e Cia³o, Narodziny NMP,
Zwiastowanie, Oczyszczenie Maryi, Wniebowziêcie, wiêto aposto³ów Piotra
i Paw³a oraz inne wiêta. Kiedy siê owe dni zbli¿aj¹, nale¿y Indianom wyjaniæ, w jaki sposób chrzecijanie je obchodz¹ oraz ¿e w tych dniach s¹ zwolnieni z prac, do jakich s¹ zobowi¹zani wzglêdem swoich panów oraz powinni
siê powstrzymaæ od prac na swoich polach, które uprawiaj¹ na swoje utrzymanie i potrzeby. Nale¿y im wyt³umaczyæ, ¿e dni wi¹teczne nie s¹ ustanowione
po to, aby siê gromadziæ w celu upijania siê i praktykowania innych rozwi¹z³oci, ale aby chwaliæ Boga i odpocz¹æ od prac, które wykonuj¹ ca³y tydzieñ
(rozdz. 10).
Podsumowanie

Instrukcja bpa J. Loaysa z roku 1545 by³a pierwszym oficjalnym dokumentem kocielnym, w którym omówiono oraz przedstawiono regulacje odnosz¹ce siê do kwestii dzia³alnoci misyjno-ewangelizacyjnej Kocio³a wiata
andyjskiego. Nie by³a pomylana jako traktat teologiczny, ale przede wszystkim jako zbiór konkretnych wskazówek i zaleceñ, jakimi mieli siê kierowaæ
ewangelizatorzy w pracy z andyjskimi Indianami. Tym samym instrukcja ta
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wp³ynê³a na kszta³towanie siê ówczesnej wiadomoci ewangelizacyjnej. Na
uwagê zas³uguj¹ niektóre ze wskazañ, jak chocia¿by to odnosz¹ce siê do poszanowania wolnoci sumienia Indian. Poprzez w³¹czenie tej¿e instrukcji
w dekrety pierwszego synodu w Limie (15511552), zalecenia zawarte w instrukcji wesz³y na sta³e do tradycji Kocio³a latynoskiego.

EVANGELIZING DIMENSION „INSTRUCCIÓN DE LA ORDEN QUE
SE HA DE TENER EN LA DOCTRINA DE LOS NATURALES”
FROM THE YEAR 1545, BY BISHOP JERÓNIMO
DE LOAYSA FROM LIMA
(SUMMARY)

Over a dozen years since the beginning of evangelization of Andean world, in year 1545 the
first bishop of Lima Jeronimo de Loaysa issued Instruccion de la orden que se de tener en la
doctrina de los natrurales. In this document he presented his notion about the ways and methods
how to evangelize autochthons. This instruction was addressed to all missionaries who were
involved in evangelizing Indians. In eighteen chapters of this instruction were presented the
following questions: problem of freedom in converting local Indians to Christianity, issue of
administering of sacraments to Indians, the basic catechesis, importance of sacral buildings and
legal regulations concern marriage arrangement, keeping fasts and celebrations of Churchs feasts.
Content of this document was placed in the final document of the First Synod of Lima from year
1552. Directives of bishop Loaysy from the year 1545 showed the directions and main concepts of
evangelization of Indians in South America during the colonial period.

DIE EVANGELISIENDE AUSPRÄGUNG VON „INSTRUCCIÓN
DE LA ORDEN QUE SE HA DE TENER EN LA DOCTRINA
DE LOS NATURALES” AUS DEM JAHR 1545,
VON BISCHOF JERÓNIMO DE LOAYSA AUS LIMA
(ZUSAMMENFASSUNG)

Einige Jahre nach dem Beginn der Evangelisierung der andinen Welt, im Jahre 1545, der
erste Bischof von Lima Jeronimo de Loaysa hat die Instrucción de la Orden que se ha de tener en
la doctrina de los natrurales herausgegeben. In diesem Dokument hat er seine Sichtweisen im
Bezug auf die Art und Weise, wie auch Methoden der Indianer Bekehrung erklärt. In 18 Kapiteln
von unterschiedlicher Größe, wurden Themen wie Freiheit, Respekt für die Umwandlung von
Indianer zum Christentum, die Kriterien für die Gewährung der Indianer von den Sakramenten, die
grundlegenden Inhalte der Katechese, die Bedeutung von religiösen Gebäuden oder die gesetzlichen Bestimmungen über die Ehe, die Einhaltung der Fasten und Feste der Kirche dargelegt. Der
Inhalt dieses Dokuments wurde weitgehend ins Dokument der ersten Synode vom Lima aus dem
Jahr 1552 übernommen. Die Empfehlungen vom Bischof Loaysa aus dem Jahr 1545 bestimmten
also die Richtung und grundlegenden Annahmen der Indianer Evangelisierung in Südamerika
während der Kolonialzeit.

