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Nauczanie Katechizmu Kocio³a katolickiego przypomina, ¿e cz³owiek ze
swej natury i powo³ania jest istot¹ religijn¹. Wychodz¹c od Boga i zd¹¿aj¹c do
Boga, istota ludzka tylko wtedy ¿yje ¿yciem w pe³ni ludzkim, gdy w sposób
wolny prze¿ywa swoj¹ wiê z Bogiem1. W kolejnym numerze przypomina, ¿e
tylko realizacja powo³ania do ¿ycia w komunii z Bogiem daje cz³owiekowi szczêcie2.
Dzieje siê tak dlatego, poniewa¿ pragnienie Boga jest wpisane w serce cz³owieka, który zosta³ stworzony przez Niego i dla Niego. Zatem szczêliwy mo¿e
byæ tylko w Bogu. Ta relacja ze Stwórc¹ nadaje ludzkiej godnoci szczególny
charakter. Opiera siê ona na mi³oci, w której cz³owiek zosta³ powo³any do istnienia, jest zachowywany i wezwany do odpowiedzi Bogu przez mi³oæ3.
Sposób, w jaki cz³owiek odpowiada³ Bogu w historii zbawienia, by³ ró¿norodny. Dokonywa³ siê za pomoc¹ wierzeñ i aktów religijnych. Cz³owiek modli³
siê do ró¿nych bogów, stawia³ im o³tarze, sprawowa³ kult, sk³ada³ ofiary. Wszystko to wiadczy dobitnie, ¿e bez wzglêdu na pojêcie Boga to odniesienie cz³owieKatechizm Kocio³a katolickiego (dalej KKK), Poznañ 1994, nr 44.
Por. KKK 45.
3
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym
Gaudium et spes (dalej KDK), Rzym 1965, nr 19; KKK 27.
1
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ka do absolutu czyni go istot¹ religijn¹4. Jak podaje Jan Pawe³ II, pragnienie absolutu oraz ¿ywego i g³êbokiego z Nim kontaktu jest silne równie¿ dzisiaj. Sprzyja nawet szerzeniu siê pewnych form religijnoci bez Boga oraz sekt wszêdzie
tam, gdzie brak autentycznego przepowiadania ca³ej Ewangelii5.
Wed³ug s. Zofii Zdybickiej cz³owiek jest bytem religijnym  homo religiosus. Natomiast spontaniczne przekonanie o istnieniu jakiej wy¿szej istoty, z któr¹ cz³owiek jest zwi¹zany jako ze ród³em i celem istnienia, stanowi podstawê
i wyjanienie od strony ludzkiej faktu religii. Cz³owiek, maj¹c dowiadczenie siebie jako bytu osobowego, poszukuje istoty boskiej wród bytów osobowych i na
nich modeluje pojêcie Boga. Tutaj maj¹ swe ród³o paradygmaty ojca, wodza czy
personifikacja bytów natury. Oczywicie te idee s¹ niedoskona³e, ale odzwierciedlaj¹ pewien ruch cz³owieka w kierunku transcendencji6. Wówczas homo religiosus zbli¿a siê do momentu spotkania z Chrystusem, w wyniku którego stanie siê
homo novus.

1. HOMO RELIGIOSUS A HOMO NOVUS
Wed³ug w. Tomasza z Akwinu cz³owiek religijny to taki, który rozwa¿a
i odczytuje to, co siê odnosi do czci Bo¿ej. Akwinata podaje potrójny ród³os³ów wyrazu religia. Od relegere (ponowne odczytywanie tego, co dotyczy
czci Boga), od reeligere (ponownie wybieraæ Boga, gdymy Go utracili na skutek zaniedbania) oraz od religare (ponowne wi¹zanie, zgodnie ze s³owami w.
Augustyna, ¿e religia wi¹¿e nas ponownie z jedynym wszechmocnym Bogiem).
Bez wzglêdu jednak na ród³os³ów, zdaniem Tomasza, religia oznacza stosunek
do Boga7.
Sam¹ religijnoæ Akwinata postrzega jako cnotê oddaj¹c¹ Bogu nale¿n¹ Mu
czeæ. Rozró¿nia w niej nale¿n¹ Bogu czeæ oraz jej adresata Boga. Zaznacza, ¿e
czynnoci, którymi oddajemy czeæ Bogu, nie odnosz¹ siê do Niego w ten sposób, jak to czyni wiara. Jej bowiem przedmiotem jest Bóg nie tylko w tym znaczeniu, ¿e wierzymy w Niego, ale dlatego, ¿e wierzymy Jemu. Oddajemy za
Bogu nale¿n¹ Mu czeæ, wykonuj¹c ku Jego chwale pewne czynnoci, które tê
czeæ wyra¿aj¹, jak np. sk³adanie ofiar8. W ten sposób w religijnoci czynnoci
4
5

nr 6.

Por. KKK 28.
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (dalej PDV), Watykan 1992,

Por. Z. Zdybicka. Dowiadczenie ludzkie podstaw¹ afirmacji Boga, w: Homo meditans IV.
Bóg i cz³owiek w dowiadczeniu religijnym, red. W. S³omka, Lublin 1986, s. 55.
7
Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna II-II, Londyn 1971, Z. 81 art. 1.
8
Por. tam¿e, Z. 81 art. 5.
6
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wewnêtrzne staj¹ siê pierwszorzêdne wobec zewnêtrznych, które s¹ podporz¹dkowane tym wewnêtrznym9.
Zdaniem o. Antoniego Jozafata Nowaka OFM10, okrelenie homo religiosus
wyra¿a wynikaj¹c¹ z natury zdolnoæ cz³owieka do poszukiwania i akceptacji
wartoci wy¿szych uznawanych w danej kulturze. Zasadnicz¹ wartoci¹ jest idea
Boga odpowiednia dla kultury, w której cz³owiek przebywa. Ojciec Nowak podkrela, ¿e ta zdolnoæ odró¿nia cz³owieka od wiata zwierz¹t. I nawet, jeli odrzuca on jak¹kolwiek ideê Boga, to przez to nie przekrela swej religijnej to¿samoci. Pozostaje nadal homo religiosus. Cz³owiek jest religijny w sensie
genotypicznym. Oznacza to, ¿e wymiar ten nale¿y do kondycji bytu ludzkiego.
Realizuje siê poprzez fenotyp, czyli sprawnoæ nabyt¹ w procesie rozwoju, polegaj¹c¹ na sk³adaniu ofiar, wiêtowaniu, celebrowaniu kultu. Fenomeny religijne
pojawi³y siê wraz z cz³owiekiem11.
Ojciec Nowak, opieraj¹c siê na bogactwie myli filozoficzno-teologicznej,
uwa¿a, ¿e nie mo¿na staæ siê chrzecijaninem moc¹ w³asnej m¹droci czy tylko
wskutek naturalnej religijnoci. Twierdzi, ¿e cz³owiek z natury jest religijny, ale
z ³aski wierz¹cy. Dziêki ³asce Bo¿ej cz³owiek wchodzi w relacjê ze swoim Stwórc¹. Jest jedynym stworzeniem, które adoruje, sprawuje kult, modli siê i jest uduchowione. Religijnoæ wynika z naturalnych dyspozycji cz³owieka, jest naturalnym zapotrzebowaniem duchowej warstwy w cz³owieku. Wynika z faktu, ¿e
cz³owiek to nie tylko cia³o, ale dusza i duch. Ten element duchowy w³anie powoduje inklinacje transcendentalne w cz³owieku, który poszukuje sensu istnienia, pytaj¹c o relacje z transcendencj¹. Religijnoæ w sensie antropologicznym
uwzglêdnia to, ¿e ludzie s¹ równi co do godnoci, i z tej przes³anki wyprowadza
wniosek, ¿e równie¿ wszyscy zostali uzdolnieni do przyjêcia Chrystusa. Jednak¿e nie ka¿dy ma ³askê spotkania na swej drodze Chrystusa. Tak¿e z psycholoTam¿e, Z. 81 art. 7.
Ojciec Antoni Jozafat Nowak OFM (1935-2013) – profesor zwyczajny doktor habilitowany
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, antropolog i psycholog, kierownik Katedry Psychologii
¯ycia Wewnêtrznego w Instytucie Teologii Duchowoci KUL. W latach 1961-1964 studiowa³ psychologiê na KUL-u, 1963-1964 psychiatriê w Akademii Medycznej w Lublinie. W 1968 roku obroni³ doktorat z psychologii. Po studiach w Salzburgu habilitowa³ siê w roku 1979 na KUL-u. Wyk³ada³ antropologiê, psychologiê, teologiê duchowoci, medycynê pastoraln¹. Do kierunku jego
badañ nale¿a³y: psychologia ¿ycia wewnêtrznego, szczególnie jej wymiar religijny (tzw. dyspozycja religijna); identyfikacja postaw (norma psychiczna, kryteria normy, problem postawy, postawa
neurotyczna i psychotyczna); pseudomistyka (objawienia, stygmaty, opêtanie, egzorcyzm); parapsychologia; formacja wiadomoci moralnej; specyfika psychologii eklezjalnej (tzw. proces progresywnej chrystoformizacji, równie¿ proces progresywnej personalizacji) oraz osobowoæ sakramentalna.
11
Por. A. Nowak, Homo religiosus. Leksykon duchowoci katolickiej (dalej LDK), red.
M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 336.
9
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gicznego punktu widzenia cz³owiek jest wyposa¿ony w zmys³ religijny. W psychice cz³owieka istniej¹ przebiegi natury religijnej, które nie mog¹ odbywaæ siê
w pustce psychicznej, ale na okrelonym podk³adzie podmiotu. Homo religiosus
ze swej natury ma potrzebê szukania Boga. Rozwija siê, transcenduj¹c siebie,
i mo¿e przyj¹æ model fenotypiczny, w którym wyrazi swe religijne uzdolnienie12.
Z kolei homo novus13 to cz³owiek nowy, bytuj¹cy sakramentalnie w Chrystusie. Termin ten stanowi swoiste dope³nienie homo religiosus. Autorem tego okrelenia jest o. A.J. Nowak OFM. Uwa¿a on, ¿e Chrystus, przychodz¹c na wiat,
zasta³ ju¿ cz³owieka religijnego. Jego zadaniem by³o ukszta³towanie cz³owieka
nowego (Ef 2,15), dokonanie swoistego uchrystusowienia. Polega³o ono na
przekszta³ceniu i ubogaceniu cz³owieka religijnego w cz³owieka wiary. Homo
novus, zdaniem o. Nowaka, to cz³owiek bytuj¹cy w zjednoczeniu z Chrystusem.
Cz³owiek staje siê nowy, kiedy zawiera przymierze sakramentalne w Chrystusie
przez chrzest (por. Rz 8,35-37). Nowym cz³owiekiem mo¿na siê staæ tylko poprzez spotkanie i przyjêcie osoby Jezusa Chrystusa. Zale¿y on nie od ideologii,
systemu wartoci, ale od chrystoformizacji (Ga 4,19). Nie mo¿na staæ siê homo
novus tylko dziêki w³asnemu wysi³kowi czy zdolnociom. Mo¿na jedynie odpowiedzieæ na ³askê wybrania i przyj¹æ Chrystusa do swego ¿ycia. Wówczas cz³owiek religijny bêdzie oscylowa³ w kierunku Chrystusa, staj¹c siê nowym stworzeniem. Bêdzie odpowiada³ ³ask¹ wiary na mi³oæ wybrania i odkupienia14.
W celu lepszego wyjanienia znaczenia tego terminu o. Nowak przytacza
zestawienie okreleñ w. Paw³a, który wielokrotnie (168 razy) u¿y³ sformu³owania b y æ lub i s t n i e æ w Chrystusie. Uwa¿a cz³owieka za nieletniego, niedojrza³ego, nieukszta³towanego dopóty, dopóki nie zostanie ukszta³towany na wzór
Syna Bo¿ego (2 Kor 3,18; Ga 4,1-7). W nauczaniu wiêtego Paw³a Chrystus to
drugi Adam, który daje ³askê i nowe ¿ycie (Rz 5,1-21), tworz¹c nowego cz³owieka. Homo novus odpowiada ³ask¹ wiary na mi³oæ Boga objawion¹ w Chrystusie i poprzez wiarê przyjmuje treæ odkupienia. Rozwija siê w Kociele w rodowisku sakramentalnym. Jego ¿ycie jest pielgrzymowaniem z Chrystusem
i podejmowaniem odpowiedzialnoci za wiat wobec Chrystusa i blinich15.
Nowy cz³owiek jest zintegrowany w Chrystusie. Nie godzi siê z dominacj¹
postawy religijnej nad postaw¹ wiary, gdy¿ czerpie si³ê z ³¹cznoci z Jezusem,
a nie z filozofii czy systemu. Czerpie sens ¿ycia ze stylu ¿ycia osoby Jezusa
Chrystusa16.
Por. tam¿e, s. 336-337.
Szerzej na ten temat zobacz: A.J. Nowak, Cz³owiek wiary, nadziei i mi³oci, Katowice 1988;
ten¿e, Nowy cz³owiek, Rybnik 1997.
14
Por. A. Nowak, Homo novus, w: LDK, dz. cyt., s. 335.
15
Por. tam¿e, s. 335-336.
16
Por. A.J. Nowak, Osobowoæ sakramentalna, Lublin 1997, s. 94.
12
13

HOMO RELIGIOSUS A HOMO NOVUS

195

Ojciec Nowak wyjania, ¿e postawa religijna jest integracj¹ systemów psychofizycznych ukierunkowanych na okrelon¹ ideê Boga w³aciw¹ kulturze,
w której rozwija siê cz³owiek. Postawa wiary natomiast polega na zakorzenieniu
w Chrystusie (por. Kol 2,7). Jej owocem jest okrelony model zachowania, który
kreuje pewn¹ osobowoæ sakramentaln¹. W niej cz³owiek pozostaje w relacji
z Chrystusem osobowym i sakramentalnym17.
Postawa wiary nie ma swego ród³a w naturalnej dyspozycji religijnej, ale
w ³asce. £aska bazuje na naturze, lecz nie mo¿na o w³asnych si³ach z natury religijnej przejæ w stan ³aski. Postawa wiary jest owocem ³aski. £aska wiary jest
bezwarunkowym przyjêciem Chrystusa. Zatem, co podkrela o. Nowak, nie mo¿na stosowaæ zamiennie terminów religia i ³aska wiary. Postawa religijna to nie to
samo co postawa wiary. Dzieli j¹ Chrystus. Homo religosus nie jest to¿samy
z homo novus. Homo religiosus i homo novus ¿yj¹ w tej samej rzeczywistoci.
Homo novus dowiadcza wszystkiego poprawnie i poznaje Boga jako Communio Personarum oraz siebie i innych ludzi w relacjach osobowych.
Cz³owieka nowego od religijnego oddziela Chrystus. Bóg religii, filozofii to
Bóg bez twarzy. Osoba Chrystusa odró¿nia wiarê od religii i zabobonów. Cz³owieka nowego kszta³tuj¹cego postawê wiary charakteryzuje dowiadczenie spotkania Chrystusa w sakramencie chrztu, w misterium paschalnym i ¿yciu sakramentalnym i eklezjalnym18.

2. DUCHOWOÆ RELIGIJNA A CHRZECIJAÑSKA
Nauczanie Kocio³a podaje, ¿e: osoba ludzka, stworzona na obraz Bo¿y jest
jednoczenie istot¹ cielesn¹ i duchow¹19. Dusza oznacza zasadê duchow¹
w cz³owieku, za cia³o uczestniczy w godnoci obrazu Bo¿ego i jest o¿ywiane
przez duszê duchow¹20. Cz³owiek za od momentu powo³ania do istnienia jest
skierowany ku celowi nadprzyrodzonemu21, a jego dusza jest uzdolniona, by
w sposób darmowy zosta³a podniesiona do komunii z Bogiem22. W ten sposób
cz³owiek wchodzi w relacjê z Bogiem, która jest podstaw¹ duchowoci, czyli
pewnej przestrzeni, w której nastêpuje przekroczenie poziomu naturalnego.
W niej istota ludzka przez pragnienie transcendencji zmierza w kierunku jeszcze
nie do koñca sprecyzowanego absolutu, staj¹c siê istot¹ religijn¹ o okrelonej duchowoci.
17
18
19
20
21
22

Por. ten¿e, Identyfikacja postaw, Lublin 2000, s. 36.
Por. tam¿e, s. 37-38.
KKK 362.
Por. KKK 363-364.
Por. KDK 22.
Por. Pius XII, Encyklika, Humani generis, DS 3891. Cyt za: KKK 367.
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Duchowoæ ta, nazwana religijn¹, polega na akceptacji sacrum jako wartoci
nadrzêdnej, kszta³tuj¹cej wiadomoæ cz³owieka i jego d¹¿enie do doskona³oci
w perspektywie eschatologicznej. Jej ród³em jest obecna w cz³owieku potrzeba
transcendencji, a istot¹ ukierunkowanie ku Bogu, które zawiera w sobie tak¿e
relacjê cz³owieka do samego siebie i do otoczenia23.
W tej w³anie sferze duchowoci religijnej przechodz¹cej, dziêki spotkaniu
osoby Jezusa Chrystusa, w duchowoæ chrzecijañsk¹ dokonuje siê przemiana
cz³owieka religijnego w cz³owieka wiary. Wed³ug w³oskich teologów duchowoæ
stanowi s³owo napawaj¹ce nadziej¹, pewn¹ alternatywê dla religijnoci w niektórych krajach, zw³aszcza Europy Zachodniej, oraz antidotum na narastaj¹ce procesy sekularyzacyjne i manipulacje wartociami. Stanowi tak¿e szansê dla pog³êbienia ¿ycia duchowego m³odych ludzi, pewn¹ podró¿ w g³¹b, owiecon¹
samowiadomoæ i uto¿samienie z wartociami najg³êbszymi w cz³owieku w jego
relacji z Bogiem24.
Ta podró¿ w g³¹b jest wpisana w naturê cz³owieka. Tutaj Bóg wzywa cz³owieka do transcendencji. Proces ten dokonuje siê stopniowo i prowadzi do osobistego spotkania z Bogiem. Równolegle jego duchowoæ przyjmuje znamiona
religijnej i chrzecijañskiej. Bardzo klarownie wyjani³ to ks. Marek Chmielewski. Wed³ug niego podstaw¹ duchowoci cz³owieka jest jego ¿ycie wewnêtrzne,
które, nota bene, do Soboru Watykañskiego II uto¿samiane by³o z ¿yciem duchowym. Tymczasem wyra¿enia te nie s¹ ca³kowicie zbie¿ne i dzisiaj raczej nie
powinno siê ich u¿ywaæ zamiennie. Nie wszystko bowiem, co prze¿ywa cz³owiek, stanowi wyraz jego duchowoci. Ponadto istniej¹ równie¿ formy ¿ycia religijnego, które nie zawieraj¹ ¿ycia duchowego ani ¿ycia wewnêtrznego w cis³ym sensie.
¯ycie wewnêtrzne to ca³a aktywnoæ psycho-emocjonalna, poznawcza i wolitywna cz³owieka, która stanowi jego centrum osobowe. Wynika ono ze stworzenia cz³owieka na obraz i podobieñstwo Bo¿e, obdarzenia szczególn¹ godnoci¹, rozumem i woln¹ wol¹. Dziêki temu cz³owiek ma ¿ycie wewnêtrzne, które
jest pierwotne do jego dzia³alnoci zewnêtrznej, choæ cile z nim powi¹zane.
O duchowoci mo¿na jednak mówiæ dopiero wtedy, kiedy to ¿ycie wewnêtrzne
jest odnoszone do rzeczywistoci pozazmys³owej i anga¿uje osobowy wymiar
cz³owieka. Duchowoæ jest przede wszystkim form¹ ¿ycia cz³owieka, który
wchodzi w relacjê z jakim absolutem. Wynika z tego, ¿e termin duchowoæ
nie odnosi siê jedynie do tej chrzecijañskiej i nie wymaga, by wierz¹cy by³
Por. S. Witek, Duchowoæ religijna, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. £ukaszyk i in.,
Lublin 1995, kol. 330-334.
24
Por. B. Secondin, T. Goffi, Corso di spiritualita. Esperienza-sistematica proiezioni, Brescia
1989, s. 6-7.
23
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chrzecijaninem. Dlatego istnieje wiele wymiarów duchowoci pozachrzecijañskiej. Mówi siê o duchowoci dalekowschodniej, redniowiecznej, wspó³czesnej
itp. W wiêkszoci wypadków to odniesienie do absolutu ma jednak charakter
religijny, co umo¿liwia mówienie o duchowoci religijnej. W przypadku gdy ta
duchowoæ religijna skierowana jest na osobê Jezusa Chrystusa, wówczas mo¿na mówiæ o duchowoci chrzecijañskiej25.
Widaæ zatem, ¿e duchowoæ wchodzi w zakres ¿ycia wewnêtrznego, które
oscyluje ku transcendencji, czyni¹c j¹ najpierw religijn¹, a w szczególnej postaci
ze wzglêdu na Chrystusa, chrzecijañsk¹. W tej¿e przestrzeni, poprzez otwarcie
i wspó³pracê cz³owieka z ³ask¹ Bo¿¹ dokonuje siê przemiana homo religiosus
w homo novus. Ta wewnêtrzna przemiana powoduje koniecznoæ zmiany stylu
¿ycia cz³owieka nowego wed³ug wzoru Syna Bo¿ego Jezusa Chrystusa.

3. PRZEMIANA HOMO RELIGIOSUS W HOMO NOVUS
NA PRZYK£ADZIE PAPUI NOWEJ GWINEI
Po zarysowaniu podstawowych prawd antropologiczno-teologicznych o cz³owieku jako istocie religijnej d¹¿¹cej do relacji z osobowym Bogiem objawionym
w Chrystusie nadszed³ czas na praktyczne ukazanie przemiany homo religiosus
w homo novus. Nie bêdzie to zadanie ³atwe, ale wydaje siê mo¿liwe do zrealizowania na podstawie wieloletnich dowiadczeñ Misjonarzy wiêtej Rodziny pracuj¹cych w Papui Nowej Gwinei i ich analiz badawczych przemiany homo religiosus w homo novus. Zagadnienie to wydaje siê zbyt obszerne i trudne, dlatego
kluczem do jego uchwycenia i zarysowania bêdzie próba ukazania Bikmana jako
wodza, przewodnika i duchowego przywódcy klanu, w pewnym stopniu jako naladowcy Chrystusa.
Pocz¹tek misji na Pacyfiku w pobli¿u wysp, gdzie le¿y Papua Nowa Gwinea, mia³ miejsce w 1. po³owie XVIII wieku. Do Papui Nowej Gwinei zawitali
misjonarze w 2. po³owie XVIII wieku. Na rok 1882 datowane jest przybycie
Misjonarzy Najwiêtszego Serca do Rabaul. W miêdzyczasie dotarli tam równie¿
werbici i kapucyni. Od 1998 roku Misjonarze wiêtej Rodziny pracuj¹ w górskich diecezjach Goroka i Mendi26.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przez ponad 100 lat praca misjonarzy przyczyni³a siê
do schrystianizowania sporej czêci Papuasów (ok. 30%). Jej konsekwencj¹ by³
Por. M. Chmielewski, Vademecum duchowoci katolickiej, Lublin 2004, s. 17-19; A. Sobczyk, Communio caritatis wiêtej Rodziny z Nazaretu jako wzór ¿ycia duchowego wspó³czesnej
rodziny katolickiej, Warszawa 2010, s. 20.
26
Por. Liturgical Catheticalinstiutute Goroka, “Melanesian Journal of Theology”, Philippines
1991, s. 1-2.
25
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rozwój szkolnictwa i opieki medycznej oraz ukszta³towanie pokojowych relacji
miêdzyplemiennych. Jednak¿e nie mo¿na tego procesu uwa¿aæ za zakoñczony.
Podobnie b³êdna by³aby równie¿ próba imitowania chrzecijañstwa na wzór europejski bez odniesienia do tradycyjnego dziedzictwa kulturowego tego kraju.
Papuasi, uczestnicz¹c w ¿yciu Kocio³a lokalnego, musz¹ odkrywaæ w³asn¹ to¿samoæ chrzecijañsk¹ w procesie inkulturacji27.
Chrzecijañstwo nie przenosi do Papui form kulturowych innych krajów, ale
daje mo¿liwoæ odkrywania w tradycyjnej papuaskiej kulturze w³asnych wartoci wyra¿aj¹cych wiarê w Chrystusa. W ten sposób Koció³ lokalny w dowiadczeniu wiary nie tylko otrzymuje bogactwa Kocio³a powszechnego, ale sam go
ubogaca wartociami spo³eczno-kulturowymi. W procesie inkulturacji Ewangelia nie przyjmuje ¿adnej kultury jako normy, ale wciela siê w dan¹ kulturê dla
zbawienia innych. Misjologia wyró¿nia dwa zasadnicze typy inkulturacji: ad intra i ad extra. Pierwsza z nich polega na wprowadzeniu Kocio³a do danej kultury, natomiast druga dotyczy sposobów ulepszenia danej kultury. Z tego wzglêdu
mo¿na zaobserwowaæ przewa¿aj¹ce w Papui Nowej Gwinei elementy inkulturacji: poszukaæ sposobu komunikowania siê z ludmi w kontekcie im najbli¿szej
kultury; rozró¿niæ oryginalne korzenie biblijnych wartoci Ewangelii od wspó³czesnych form wyra¿anych przez misjonarzy oraz wskazaæ mieszkañcom Papui
wartoci ewangelijne za pomoc¹ form im bliskich i w bliskiej im mentalnoci28.
Z tego powodu znacz¹ca jest rola Bikmana, który ma promowaæ proces inkulturacji wród ludzi nale¿¹cych do kierowanej przez niego grupy. Interesuj¹c¹
prób¹ praktycznego sposobu przechodzenia od homo religosus do homo novus
jest spojrzenie na lidera spo³ecznoci klanowej w kontekcie jego chrystoformizacji. Polega ono na porównaniu cech lidera do postawy Jezusa Chrystusa. To
specyficzny sposób inkulturacji spo³ecznoci poszukuj¹cej Boga w innych ni¿
europejski obszarach kulturowych. W Papui ewangelia kszta³tuje now¹ rzeczywistoæ kulturaln¹ i religijn¹. Wyzwala z ludzi ich pragnienia religijnoci, ukierunkowuj¹c ich na Chrystusa29.
Bikman – przywódca klanu – jest odpowiedzialny za aktywne obcowanie
z now¹ rzeczywistoci¹ wartoci chrzecijañskich wród mieszkañców Papui. Jak
podaje W³odzimierz Burzawa, rola lidera wspólnoty nabiera teraz nowego wyra27
Inkulturacja odnosi siê do dowiadczenia chrzecijañskiego w kulturze ludzi, w której Koció³ ma swoje korzenie. Realizuje siê w procesie dialogu, za porednictwem którego wspólnota
chrzecijañska przyjmuje wartoci kulturowe swojego narodu, promuje je w duchu prawdziwie
chrzecijañskim i prowadzi do powszechnej komunii.
28
Por. W. Burzawa, Rola Bikmana w procesie inkulturacji w Papui Nowej Gwinei. Misyjne
wyzwanie na Trzecie tysi¹clecie, Rzym 1998, s. 126-128.
29
W 1995 roku ponad 30% ludnoci stanowi¹ katolicy, L’Osservatore Romano” 1 (1995),
s. 16-18.
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zu. Ponosi on odpowiedzialnoæ za kszta³towanie postaw chrzecijañskich
w swoim klanie. Dlatego sam musi staraæ siê o jak najpe³niejsz¹ osobist¹ chrystoformizacjê. Naladuj¹c Chrystusa w swoim ¿yciu, bêdzie umia³ przekazaæ ludziom wzór postêpowania i przyk³ad ¿ycia chrzecijañskiego. W ten sposób,
wspó³pracuj¹c z misjonarzami, stanie siê dla wiernych g³osicielem Chrystusa
i przyczyni siê do przemiany c z ³ o w i e k a r e l i g i j n e g o w c z ³ o w i e k a
w i a r y30.
Przyjêcie b¹d odrzucenie Chrystusa dokonuje siê w ró¿noraki sposób
w sytuacjach kulturowych Papui Nowej Gwinei. Inicjatywa Bo¿a wzbogaca dotychczasowe dowiadczenia religijne cz³owieka tego regionu wiata. Z tego
wzglêdu zadaniem lidera i powierzonej jego pieczy wspólnoty bêdzie przyjêcie
tego Bo¿ego zaproszenia i s³u¿ba na rzecz jednoci klanu. Oczywicie Bikman
mo¿e pozostaæ poganinem, ale jeli przyjmuje chrzecijañstwo, otwiera siê na
uwiêcaj¹ce dzia³anie Boga w ¿yciu eklezjalno-sakramentalnym. Bikman mo¿e
staæ siê nowym Bikmanem, który jest wiadomy swej roli, odpowiedzialny za
wspólnotê i gotowy do realizacji zasad Ewangelii w swoim rodowisku. Dziêki
takiej postawie Bikmana mieszkañcy Papui bêd¹ mieli mo¿liwoæ wzbogacenia
swego dowiadczenia religijnego. Szczególnie istotny bêdzie tutaj trynitarny wymiar ¿ycia duchowego wspólnoty odzwierciedlaj¹cy g³êbiê relacji poszczególnych
Osób Trójcy wiêtej. Wspólnota bowiem stanowi centrum ¿ycia spo³eczno-kulturalnego mieszkañców Papui. Brakuje jej jednak wzorców pewnego paradygmatu
do naladowania, jeli idzie o relacje miêdzyosobowe. St¹d rola Bikmana  chrzecijanina jest zasadnicza, gdy chodzi o wprowadzanie i odwzorowywanie tych relacji boskich na grunt papuaski. Trynitarna koncepcja wspólnoty pomo¿e ludnoci
Papui Nowej Gwinei lepiej zrozumieæ wspólnotowy charakter Kocio³a. W tym
celu Bikman musi stosowaæ zasady ewangeliczne w ¿yciu i stawaæ w obronie wartoci spo³eczno-kulturalnych. Jego postawa wobec wspólnoty klanowej powinna
siê charakteryzowaæ mi³osierdziem, wiar¹, przyjani¹ i s³u¿b¹31.
Przeszczepienie postawy nowego cz³owieka mieszkañcom Nowej Gwinei,
w której proces chrystianizacji jest stosunkowo m³ody, nie by³o ³atwym zadaniem. Trudno opisaæ Boga, poniewa¿ ich dotychczasowe i wci¹¿ obecne wierzenia koncentruj¹ siê wokó³ tradycyjnych rytua³ów i mitów. Proces objawienia
odbywa siê stopniowo. Jednak dziêki dowiadczeniu religijnemu mog¹ poznawaæ
Boga jako Ojca (bikpela papa bilongyumi). To wyobra¿enie jest bliskie ich mentalnoci. Ono mo¿e stanowiæ pewien klucz chrystianizacji ludzi tego terenu.
W tym miejscu znaczenia nabiera postaæ Bikmana, dla którego przyk³adem relacji klanowej bêdzie stosunek mi³oci Ojca do Syna. Bikman, który, dziêki wie30

s. 71.
31

Por. W. Burzawa, Rola Bikmana w procesie inkulturacji w Papui Nowej Gwinei, dz. cyt.,
Por. tam¿e, s. 73-74.
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rze, sta³ siê homo novus, ma okazjê do budowania braterstwa i jednoci miêdzy
cz³onkami klanu dziêki mi³oci i wierze. Odgrywa rolê Ojca, który jest dla wspólnoty autorytetem, bezpieczeñstwem, cechuje siê mi³oci¹ i odpowiedzialnoci¹
za ni¹. Rola Bikmana wobec wspólnoty klanowej dotyczy rozstrzygania sporów,
podejmowania decyzji, stosowania systemu kar i nagród. Dlatego pojêcie Boga,
który jest wszechmocny i mi³osierny zarazem, jest dla niego sporym wezwaniem32.
Misja Bikmana chrzecijanina wobec jego wspólnoty polega na naladowaniu osoby Chrystusa  doskona³ego Bikmana, który pos³uszny woli Ojca i z mi³oci do ludzi oddaje swoje ¿ycie. Jest on nauczycielem, lekarzem, liderem zatroskanym o wszystkich swoich uczniów, s³uchaczy, podw³adnych. Bikman, jako
homo novus, w mocy Ducha wiêtego kszta³tuje swój charakter i wp³ywa na
kszta³towanie charakteru swego ludu w wietle Jezusa. Wzoruj¹c siê na postawie
Jezusa, Bikman troszczy siê o chorych, biednych, modli siê za swój lud. Pe³ni
funkcje prorockie, kap³añskie i królewskie33.
Funkcja kap³añska Chrystusa jest bliska tradycji kulturowej mieszkañców
kraju rajskiego ptaka. Bikman pe³ni w niej funkcjê mediatora miêdzy cz³onkami
swego klanu a wiatem duchów. Nie przynosi zbawienia jak Chrystus, ale swoj¹
postaw¹ daje ludziom nadziejê i przez swoj¹ relacjê z absolutem wprowadza spo³ecznoæ w now¹ rzeczywistoæ. Jeli tym Absolutem bêdzie dla niego osoba
Jezusa Chrystusa, wówczas wprowadza swoich poddanych w rzeczywistoæ l u d z i n o w y c h.
Bikman uczestniczy w proroczej funkcji Jezusa, kiedy jako lider grupy przekazuje ludziom treci i wartoci ewangeliczne. Ukazuje w ten sposób perspektywê eschatologiczn¹. Cz³onkowie wspólnoty wierz¹, ¿e Bikman przemawia
w imieniu wiata duchów. G³osi s³owo Boga i ukazuje siê ludziom jako g³os
wiata duchowego. Niejednokrotnie interpretuje wydarzenia i sny w wietle wiata pozaziemskiego.
Z kolei funkcja królewska Chrystusa stanowi dla Bikmana wzór, jak zostaæ
przywódc¹ ludzi i jakim byæ dla nich liderem. Rola ta nie mo¿e pomijaæ aspektu
s³u¿by wobec wspólnoty, g³oszenia wartoci królestwa Chrystusowego, do którego zamierza sw¹ wspólnotê prowadziæ, kieruj¹c siê wartociami ewangelii. Dla
mieszkañca Papui Jezus jest Przywódc¹  Królem, który towarzyszy ludziom
w ich codziennych czynnociach i wydarzeniach. Jest z nimi w trudzie pracy, radociach i smutkach codziennoci34.
Tam¿e, s. 75-76.
Tam¿e, s. 84.
34
Por. A. Tippet, Salomon Islands christianity: A study in Growth and obstruction, London
1967, s. 5.
32
33
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Taki obraz Jezusa jako Kap³ana, Proroka i Króla, wymusza okrelon¹ postawê Bikmana, który jako homo novus nie mo¿e prezentowaæ postawy przywódcy
góruj¹cego nad swoim ludem i dalekiego od niego, a objawiaj¹cego siê jedynie
w czasie ceremonii liturgicznych. Ma byæ jego towarzyszem w codziennoci,
wzorem postêpowania i autorytetem moralnym. Ma zaanga¿owaæ siê i powiêciæ
dla swojego ludu zarówno w aspekcie doczesnym, gdy idzie o poprawê ich statusu spo³ecznego, jak i wiecznym, gdy chodzi o ich zbawienie35.
Ponadto Bikman jako homo novus kreuje wobec cz³onków swego klanu postawy mi³oci, jednoci, braterstwa i s³u¿by na rzecz potrzebuj¹cych. Wp³ywa
równie¿ na funkcjonowanie kocielnych wspólnot podstawowych. Bikman chrzecijanin zaanga¿uje siê w chrystianizacjê swojego klanu, dba o organizacjê kultu, prze¿ywanie ceremonii liturgicznych i kontakt z misjonarzami. Bêd¹c niejednokrotnie katechist¹, staje siê nauczycielem wiary w swoim ludzie. £¹czy funkcje
przywódcy z funkcj¹ nauczyciela i wiadka. Musi przy tym wszystkim pamiêtaæ,
¿e tylko krocz¹c drog¹ prowadz¹c¹ do jednoci z Chrystusem, a poprzez Chrystusa z ludem, mo¿e uczestniczyæ w chwale Boga. Dlatego powinien siê wystrzegaæ pokusy zajmowania miejsca Chrystusa w spo³ecznoci wierz¹cych. W ten
sposób wraz z innymi liderami wspólnot kocielnych Bikman mo¿e wp³yn¹æ tak¿e na zmianê mentalnoci politycznej, ekonomicznej, spo³ecznej i kulturalnej
w Papui Nowej Gwinei. Tylko w przestrzeni eklezjalnej, rozumianej jako tajemnica komunii w Chrystusie, objawia siê w pe³ni to¿samoæ i godnoæ wieckich
wierz¹cych. W taki równie¿ sposób w przysz³oci mo¿e siê przejawiæ zaanga¿owanie duszpastersko-misyjne liderów wspólnot kocielnych. Jak podaje ks. W³odzimierz Burzawa, promocja i rozwój tych wspólnot, to jeszcze przysz³oæ Papui. Dotychczasowe próby nie odnios³y spodziewanego rezultatu. Mo¿na jednak
zaobserwowaæ pozytywne symptomy dzia³alnoci misyjnej w postaci funkcjonowania grup przyparafialnych, w których pojedynczy chrzecijanie prze¿ywaj¹
dowiadczenie ¿ycia wspólnotowego. Wspólnoty takie staj¹ siê narzêdziem
ewangelizacji, przepowiadania oraz ród³em nowych form pos³ugi36.
Postawa tradycyjnego Bikmana i Bikmana nowego, odnowionego spotkaniem Chrystusa, ma znaczenie dla ¿ycia religijnego, kulturalnego i spo³ecznego
cz³onków wspólnoty. Jednak¿e aspekt duchowy pos³ugi Bikmana nie zosta³ jeszcze zg³êbiony przez naukowców. Jego rola jest zwi¹zana z postêpem ekonomicznym i technicznym wiosek, miast i ca³ego kraju. G³êbia duchowa nowego Bikmana opiera siê na Bikmanie tradycyjnym ubogaconym i przemienionym przez
wiarê i uczestnictwo w ¿yciu Kocio³a lokalnego. Uczestniczenie w dialogu
ewangelii i kultur Nowej Gwinei daje mu mo¿liwoæ rozwoju i wiadectwa ¿y35
Por. W. Burzawa, Rola Bikmana w procesie inkulturacji w Papui Nowej Gwinei, dz. cyt.,
s. 85-87.
36
Por. tam¿e, s. 86-90.
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cia duchowego oraz kulturowej i spo³ecznej s³u¿by dla wspólnoty. Musi byæ jednak przywódc¹ promuj¹cym wartoci chrzecijañskie37. Do tych wartoci w sposób szczególny nale¿¹ wolnoæ i s³u¿ba. Stanowi¹ one przedmiot szczególnej troski ludnoci Papui Nowej Gwinei. Dlatego w procesie ewangelizacyjnym pomo¿e
ich odwzorowywanie z postawy relacji trynitarnych Osób Boskich38.
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e pomimo tego i¿ cz³owiek z natury jest
istot¹ religijn¹, to jednak homo religiosus nie jest jednoznaczne z homo novus,
podobnie jak duchowoæ religijna nie jest to¿sama z duchowoci¹ chrzecijañsk¹. Cz³owiek staje siê novus poprzez kontakt z Chrystusem. Przyk³adem takiego uchrystusowienia s¹ chocia¿by kraje misyjne. Do nich nale¿y Papua Nowa
Gwinea. W niniejszym opracowaniu ukazano rolê Bikmana – lidera wspólnoty
klanowej jako homo novus w stosunku do chrystoformizacji wspólnoty. Przedstawiono jego donios³¹ rolê i zadania ewangelizacyjne wobec powierzonej jego
pieczy wspólnoty. W toku dokonywanych analiz badawczych postawionego
w tytule problemu zauwa¿ono, ¿e wa¿nym elementem dzia³alnoci nowego Bikmana jest dostosowywanie swej s³u¿by do potrzeb ludzi w³asnego klanu oraz do
oczekiwañ wspólnoty chrzecijañskiej poprzez uczestnictwo w ¿yciu Kocio³a
lokalnego. Nie jest to zadanie ³atwe, gdy¿ wspólnoty chrzecijañskie sk³adaj¹ siê
z ludzi zró¿nicowanych pod wzglêdem jêzykowym i kulturalnym. Dlatego Bikman powinien szukaæ metod integracji chrzecijan pochodz¹cych z ró¿nych czêci Papui, przyczyniaj¹c siê tym samym do umocnienia jednoci poszczególnych
wspólnot chrzecijañskich w Papui Nowej Gwinei39.

SUMMARY
It should be noted, that a human is a religious being. However, homo religiosus is not explicitly
synonymous to homo novus, just as it is impossible to identify the religious spirituality with the
Christian spirituality. A human becomes novus through the contact with Christ. Examples of such
an attainment of resemblance to Christ are to be found in missionary countries, such as Papua New
Guinea. The study shows the role of the Bikman  the leader of a clan  as a homo novus that
encourages the community to adopt the lifestyle of Christ. The author of the article presents the
Bikmans significant roles and evangelization tasks towards the community entrusted to his care.
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