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TEOLOGIA I WIZUALIZACJA TRÓJCY !WI"TEJ 
W KULTURACH AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ

W historii ewangelizacji Afryki mo$na wyró$ni% trzy zasadnicze etapy. 
Pierwszym z nich jest staro$ytna misja afryka&ska, która obejmowa'a tereny 
Afryki Pó'nocnej oraz dzisiejsze tereny Etiopii i Erytrei. Misja ta zaowoco-
wa'a powstaniem wielu pr($nych Ko)cio'ów, z których d'ugowiekow* prób( 
czasu przetrwa'y Ko)cio'y w Egipcie oraz na terenach dzisiejszej Etiopii 
i Erytrei. Druga, nieporównywalnie skromniejsza, ewangelizacja Afryki 
rozpocz('a si( w XII w. tak$e w Afryce Pó'nocnej, ale rozwin('a si( kilka 
wieków pó+niej tylko w dorzeczu Kongo, obejmuj*c tereny pa&stwa Kongo 
g'ównie w wiekach XVI–XVII. Trzecia ewangelizacja Afryki rozpocz('a si( 
w XIX w. i nabra'a wielkiego dynamizmu pomimo pocz*tkowych do)% sil-
nych zwi*zków z dzia'alno)ci* kolonizacyjn* pa&stw europejskich. W jej 
wyniku w Afryce Subsaharyjskiej powsta' Ko)ció', który z latami nabiera' 
coraz bardziej rodzimego charakteru.

Omówiony w tym artykule zarys trynitologii afryka&skiej i jej wizualizacji 
ukazuje jej rozwój w kontek)cie historycznym. Przedstawia zatem pocz*tki 
teologii afryka&skiej, rozwój chrystologii afryka&skiej i wreszcie wspó'czesne 
próby rodzimej refleksji o Trójcy ,wi(tej i przyk'ady jej wizualizacji.

Kontekst historyczny prowadzenia misji katolickich 
w drugiej po#owie XIX w. i pierwszej po#owie XX w. 

Dziewi(tnastowiecznemu odrodzeniu dzia'alno)ci misyjnej w Europie 
towarzyszy'a ekspansja kolonialna mocarstw zachodnich. Kanada, Afryka, 
Azja sta'y si( terenami walk, kolonizacji i przetargów pot(g europejskich. 
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Europa, zapatrzona w siebie, uwa$a'a si( za pionierk( jedynej dobrej cy-
wilizacji w )wiecie.

Pionierk* misji dziewi(tnastowiecznych w Afryce Subsaharyjskiej by'a 
Anna-Maria Javouhey (1779–1851), za'o$ycielka zgromadzenia sióstr )w. Jó-
zefa w Cluny (1805). W latach 1817–1818 pos'a'a ona pierwsze siostry 
do Senegalu, a pó+niej do Sierra Leone i na inne tereny Afryki Zachodniej. 
W 1840 r. trzej pierwsi ksi($a afryka&scy zostali wykszta'ceni i wy)wi(ceni 
dzi(ki matce Annie-Marii Javouhey.

Inna inicjatywa odnowienia misji na zachodnim wybrze$u Afryki wysz'a 
z USA, podczas obrad synodu w Baltimore (1833). W zwi*zku z t* inicjatyw* 
31 stycznia 1842 r. powsta' Wikariat Apostolski Obydwu Gwinei, obejmuj*cy 
tereny od Mauretanii po Angol(. T( dat( uwa$a si( za pocz*tek katolickich 
misji dziewi(tnastowiecznych w Afryce Subsaharyjskiej. W Afryce szeroko 
zakrojon* dzia'alno)% misyjn* prowadzili tak$e protestanci, g'ównie na 
terenach kolonizowanych przez Wielk* Brytani( i Niemcy1.

Ewangelizacja w XIX w. w Afryce Subsaharyjskiej skupia'a si( g'ównie na 
wybrze$ach oraz w wa$niejszych o)rodkach administracyjnych. Misjonarze 
mieli du$e trudno)ci z przenikni(ciem do interioru g'ównie ze wzgl(du na 
izolowanie si( poszczególnych kultur afryka&skich. Jednak mi(dzy innymi 
dzi(ki rozwijaniu systemu szkolnictwa i opieki zdrowotnej otwarcie na 
dzia'alno)% misyjn* stawa'o si( coraz wi(ksze.

Ko)ció' w Afryce w latach 1914–1960 rozwija' si( bardzo dynamicznie, 
pomimo strat personalnych i materialnych poniesionych podczas obydwu 
wojen )wiatowych. W tym okresie wyra+nie mo$na zauwa$y% odchodzenie 
Ko)cio'a od powi*za& kolonialnych i coraz mocniejsze zakorzenianie si( 
w kulturze afryka&skiej.

W pierwszym okresie ewangelizacji nauczano prawd wiary prawie 
wy'*cznie w j(zykach miejscowych. Zaowocowa'o to imponuj*c* ilo)ci* 
sporz*dzanych przez misjonarzy s'owników, gramatyk, notatek i innych 
materia'ów zwi*zanych z j(zykami afryka&skimi tak opublikowanych, jak 
i pozostawionych w archiwach zakonnych2. 

W wieku XIX i w pierwszej po'owie wieku XX powsta'y dos'ownie tysi*ce 
s'owników, gramatyk, katechizmów, czy te$ roboczych przek'adów tekstów 

1 Por. B. S u n d k l e r, Ch. S t e e d, A History of the Church in Africa, Cambridge 2001. 
Jest to jedna z najlepszych angielskoj(zycznych historii chrze)cija&stwa w Afryce, szeroko 
prezentuj*ca dzia'alno)% misji protestanckich.

2 Por. chocia$by o dzia'alno)ci przek'adowej polskich misjonarzy: J. Ró $ a & s k i, Polskie 
misjonarki i misjonarze w Afryce, Warszawa 2012, s. 253–256.
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religijnych zw'aszcza w Afryce Subsaharyjskiej, która dopiero w tym czasie 
zosta'a obj(ta intensywn* dzia'alno)ci* misyjn*. Tylko niewielka cz()% tej 
ogromnej spu)cizny j(zykoznawczej doczeka'a si( wydania. Wydaje si( 
te$, i$ w ogromnej wi(kszo)ci zapisy te maj* charakter roboczy i brak jest 
w nich profesjonalizmu, co by'o wynikiem braku przygotowania wi(kszo)ci 
misjonarzy do tego typu pracy. Dzisiaj jednak stanowi* one bezcenne +ród'o 
to poznawania miejscowych kultur.

Katechumenat i katechizmy

W praktyce misyjnej w Afryce w XIX i w pierwszej po'owie XX w. g'osze-
nie Ewangelii rozumiano g'ównie jako g'oszenie prawd katechizmowych. Tak 
by'o w szko'ach. Tak pojmowane g'oszenie Ewangelii przetrwa'o w'a)ciwie 
do lat sze)%dziesi*tych XX w. Pocz*tkowo sposób prezentowania prawd 
katechizmowych, jak równie$ ich dobór, uzale$niony by' od misjonarza. 
Ch(tni do przyj(cia chrze)cija&stwa byli przyjmowani do katechumenatu, 
gdzie poznawali dalsze prawdy wiary i mieli dowie)% szczero)ci swego na-
wrócenia przez praktykowanie modlitwy i zasad chrze)cija&skich w $yciu. 
Katechumenat trwa' z regu'y 2–3 lata. Ta praktyka jednak uzale$niona by'a 
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Ilustracja 1: Cz()% materia'ów w j(zyku bemba w archiwum misjonarzy Afryki 
(ojców bia'ych) w domu generalnym zgromadzenia w Rzymie – praca misjonarzy

fot. J. Ró$a&ski
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tak$e od stanowiska misjonarza odpowiedzialnego za dany region. Niektórzy 
opowiadali si( za krótszym katechumenatem. Jego przywrócenie w Afryce 
by'o zas'ug* ojców bia'ych. 

Katechumeni uczyli si( na pami(% katechizmu, a prowadz*cy wyja)nia' 
poszczególne poj(cia. Nie troszczono si( jednak o pe'ne zrozumienie i po-
g'(bienie prawd wiary. Katechizm za) by' owocem starej teologii sprzed 
trzydziestu, czterdziestu lat i nie by' dostosowany do miejscowej mentalno)ci. 
Ówczesne katechizmy, wzorowane na katechizmach francuskich, wiernie 
trzyma'y si( schematu pyta&-odpowiedzi, bez nale$ytego ich pog'(bienia, 
cz(sto ze stawianiem na czele prawd $ycia moralnego. K'adziono nacisk na 
jego pami(ciowe opanowywanie. Nieraz by'o ono posuni(te do tego stopnia 
– bez nale$ytego zrozumienia – i$ inna nieco forma pytania wprawia'a odpo-
wiadaj*cego w zak'opotanie: „Kto jest g'ow* Ko)cio'a?” „Chrystus” – pada'a 
odpowied+. „G'ow* Ko)cio'a jest kto?” Nast(powa'o k'opotliwe milczenie3. 
Ponadto pierwsze t'umaczenia na miejscowe j(zyki zawiera'y ogromn* 
ilo)% latynizmów, prowadz*cych cz(sto do niezrozumienia tre)ci. Bardzo 
trudnym do rozwi*zania by' bowiem problem wielu podstawowych termi-
nów, oddaj*cych najwa$niejsze idee biblijne, jak cho%by brak odpowiedniej 
terminologii soteriologicznej. Inny obszar trudno)ci wi*$e si( z oddaniem 
symboliki chrze)cija&sko-$ydowskiej, zapo$yczonej z codziennego $ycia 
albo z pod'o$a historycznego i kulturowego, oraz oddaniem $ydowskich 
realiów religijnych i zwi*zanego z nimi prawa. I wreszcie wielka trudno)% 
wynikaj*ca z odmienno)ci najbardziej podstawowych kategorii my)lenia, 
innego sposobu rozumowania, innej koncepcji czasu i przestrzeni4.

Pierwsze próby wizualizacji Trójcy !wi$tej 
w katechizmach sprzed Soboru Watyka%skiego II 

Bardzo skromne pocz*tkowo katechizmy dziewi(tnastowieczne, wyda-
wane w j(zykach miejscowych, pozbawione by'y w ogóle ilustracji. Bardzo 

3 Por. Le temps de la seconde évangélisation. Entretien avec Geoges-Hilaire Dupont, ancien 
évêque de Pala, Tchad. Propos recueillis par Laurence Evenos, w: 2000 ans de christanisme, t. 8, 
Paris 1976, s. 77.

4 Por. A. H a l e m b a, Historia i znaczenie przek!adu Nowego Testamentu na j"zyk Mambwe, 
w: Mi"dzy przek!adem biblijnym a rodzim# teologi#. Wybrane problemy przek!adów biblijnych 
i teologii afryka$skiej, red. A. Halemba, J. Ró$a&ski, Warszawa 2003, s. 39–51; J. Ró $ a & s k i, 
Biblia a inkulturacja w kontek%cie afryka$skim, w: Mi"dzy przek!adem biblijnym a rodzim# 
teologi#, s. 7–18.
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szybko jednak zacz(to je opatrywa% rzadkimi ilustracjami, kopiowanymi 
z katechizmów europejskich. I tak jedno z pierwszych i do)% powszechnych 
schematycznych przedstawie& Trójcy ,wi(tej znalaz'o si( w ilustrowanym 
podr(czniku liturgicznym w j(zyku suahili, opracowanym przez o. Émile 
Brutela pt. Kanuni takatifu za ibada, a wydanym w 1913 r. w Algierze5. 
Ilustracja nawi*zuje do jednego ze schematów ikonograficznych znanych 
w sztuce europejskiej, przedstawiaj*cego Trójcy ,wi(t* na tronie niebieskim, 
o czym mówi* okalaj*ce go ob'oki i promienie. Bóg Ojciec i Syn Bo$y s* 
przedstawieni jako postaci statecznych m($czyzn (starszy i m'odszy), o eu-
ropejskich rysach twarzy, z królewskimi koronami na g'owach, trzymaj*cych 
na kolonach tablic( z 'aci&skim napisem Ego sum A i :, Principium et Finis 
(„Ja jestem Alfa i Omega, Pocz*tek i Koniec”). Nad nimi unosi si( Duch 
,wi(ty w postaci go'(bicy. To samo przedstawienie Trójcy ,wi(tej mo$na 
znale+% tak$e w innych katechizmach, np. w katechizmie ojców bia'ych wy-
danym w Kirando w Tanzanii w 19276, czy te$ w katechizmie wydanym dla 
ludu Mossi w dzisiejszym Burkina Faso, wydanym w Wagadugu w 1922 r.7 
Ten ostatni katechizm dla ludu Mossi otwiera jednak inna rycina Trójcy 
,wi(tej na Tronie Chwa'y, prezentuj*ca Boga Ojca i Syna Bo$ego tak$e 
jako statecznych m($czyzn (starszy i m'odszy), ale bez królewskich koron, 
trzymaj*cych w d'oniach odpowiednio )wiat (kula ziemska – Bóg Ojciec) 
i krzy$ (Syn Bo$y). Nad nimi unosi si( Duch ,wi(ty w postaci go'(bicy. Tron 
wie&czy sklepienie z g'owami anio'ów, a ca'a scena otoczona jest ob'okami 
i promieniami8.

Jeden z wielu katechizmów, Catéchisme banda, wydany w 1946 r. w La 
Chapelle-Montligeon do u$ytku na terenach Wikariatu Apostolskiego Bangi, we 
wst(pie zawiera pouczenie, kim jest Bóg, Jezus i Duch ,wi(ty, co to jest chrzest. 
Nast(pnie podaje Symbol Wiary i obja)nia go na zasadzie pyta&-odpowiedzi, 
kim jest Bóg Ojciec, ,wi(ta Trójca, opowiada histori( Adama i Ewy, Jezusa – 
Syna Bo$ego, narodzonego z Maryi Dziewicy, wyja)nia Odkupienie, kim jest 

5 Imprimerie des Missionnaires d’Afrique: Maison-Carrée, Alger 1913. Drugie wydanie 
w 1926 r. w nak'adzie sze)ciu tysi(cy egzemplarzy. Ten sam misjonarz nieco wcze)niej – w 1911 r. 
– wyda' s'ownik francusko-suahili, suahili-francuski, poprzedzony podstawow* gramatyk*: 
E. B r u t e l, Vocabulaire Français-Kiswahili et Kiswahili – Français, précédé d’une grammaire 
élémentaire, Bruxelles 1911. S'ownik ten cieszy' si( popularno)ci* i mia' siedem wyda&.

6 Ufasiri wa katekismu ndogo kwa waalimu, Kirando 1927, s. 5.
7 Wennam Sore Sebre: Mossi, Ouagadougou 1922, s. 7.
8 T( sam* scen( znajdziemy w o wiele wcze)niejszym katechizmie z Afryki Wschodniej: 

Katekismu katolika: ndicho kitabu yaliyomo mambo ya kusadiki na ya kutenda tupate kuokoka, 
Apostoliches Vikariat Tanganika: 1911, strona przedtytu'owa.
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Duch ,wi(ty, co to jest Ko)ció', jaka 
jest jego struktura – po czym prze-
chodzi do najobszerniejszych cz()ci: 
przykaza&, sakramentów i modlitwy. 
Katechizm zawiera Symbol Apostolski 
i 384 pyta&-odpowiedzi, przy czym 
wi(kszo)% dotyczy chrze)cija&skiego 
$ycia i sakramentów9. 

Tre)% katechizmów i ksi*$eczek 
do nabo$e&stwa odwo'ywa'a si( do 
scen biblijnych. Najcz()ciej przedsta-
wienia Trójcy ,wi(tej pojawia'y si( 
jako ilustracje do sceny chrztu Jezusa 
w Jordanie. W Katekismu katolika: 
ndicho kitabu yaliyomo mambo ya 
kusadiki na ya kutenda tupate kuoko-
ka nad Jezusem, stoj*cym w p'ytkiej 
wodzie nad brzegiem Jordanu unosi 
si( Duch ,wi(ty w postaci go'(bicy, 
a w ob'oku Bóg Ojciec – w postaci 
starszego m($czyzny. Scen( chrztu 
adoruj* w skupieniu dwaj anio'owie 
– m($czy+ni ze skrzyd'ami10. T( sam* 
scen( znajdziemy m.in. w katechi-
zmie dla ludu Mossi Wennam Sore 
Sebre. Wizualn* prezentacj( Trójcy 
,wi(tej mo$na tak$e znale+% przy 
omawianiu ukoronowania Naj)wi(t-
szej Maryi Panny na Królow* nieba 
i ziemi. Rycina nawi*zuje do zapre-
zentowanej wy$ej symboliki m(skich 
postaci, nak'adaj*cych Naj)wi(tszej 
Maryi Pannie królewsk* koron( i trzy-
maj*cych odpowiednio: kul( ziem-
sk* z krzy$em (Bóg Ojciec) i ber'o 

9 Por. Catéchisme banda, La Chapelle-Montligeon 1946.
10 Tam$e, s. 45; por. tak$e: Ufasiri wa katekismu ndogo kwa waalimu, s. 164.
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Ilustracja 2: E. Brutel, Kanuni takatifu 
za ibada, Imprimerie des Missionnaires 
d’Afrique, Maison-Carrée (Alger), 1913, 
s. 17

Ilustracja 3: Wennam Sore Sebre: Mossi, 
Ouagadougou 1922, s. 2
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(Syn Bo$y). Ca'a scena rozgrywa si( 
na ob'okach niebieskich, a wszystko 
przenika )wiat'o pochodz*ce od Du-
cha ,wi(tego, ukazanego w postaci 
go'(bicy.

Oprócz próby wizualnego przed-
stawienia Trójcy ,wi(tej, przedstawia-
no tak$e poszczególne Osoby boskie. 
Tak jak i na ca'ym )wiecie, podobnie 
i w Afryce mo$na odnie)% nieodparte 
wra$enie, $e misjonarze nie potrafi-
li upora% si( z koncepcj* Boga Ojca 
– istoty najwy$szej, nie uwik'anej 
w sprawy ziemskie, a jednocze)nie 
istniej*cej w ka$dej cz*stce otaczaj*-
cego nas )wiata. Omawiaj*c histori( 
zbawienia uciekali si( z regu'y do 
przedstawie& Boga Ojca jako Boga 
oddalonego, Stwórc( wszechrzeczy, 
który usun*' si( do nieba. Paradoksal-
nie idee te by'y bardzo bliskie koncep-
cjom Boga w tradycyjnych religiach 
afryka&skich, gdzie Bóg to przede 
wszystkim Stwórca ziemi i cz'owieka. 
Od Niego pochodz* wszystkie ro)li-
ny i zwierz(ta. Ale w tych przedsta-
wieniach Boga rysuje si( tak$e jego 
druga, podstawowa cecha, jak* jest 
oddalenie od cz'owieka. Bóg zamiesz-
kuje niebo i ma'o interesuje si( lud+-
mi i ich $yciem. Wyra$a to szeroko 
rozpowszechniony protologiczny mit 
o odej)ciu Boga11. W ilustracjach kate-
chizmowych relatywn* blisko)% Boga 
zauwa$y% mo$na tylko w scenie stwo-

11 Por chocia$by: S. P i ' a s z e w i c z, Afryka$ska Ksi"ga Rodzaju. Mity i legendy ludów 
Afryki Zachodniej, Warszawa 1978. 
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Ilustracja 5: Ufasiri wa katekismu ndogo 
kwa waalimu, Kirando w 1927, s. 129

Ilustracja 4: Wennam Sore Sebre: Mossi, 
Ouagadougou 1922, s. 22

Ilustracja 6: Wennam Sore Sebre: Mossi, 
Ouagadougou 1922, s. 12
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rzenia Adama i Ewy, ale i w tej scenie 
Bóg jest „nieziemski”, co wyra$a bia'a 
po)wiata wokó' postaci Starca.  

Jednak w kolejnym wydaniu 
katechizmu dla ludu Mossi nawet 
w dziele stworzenia Bóg jest daleki 
od cz'owieka: jako Stwórca (posta% 
Starca o europejskich rysach twarzy) 
majestatycznie pozostaje jako Pan 
ponad ca'ym stworzeniem, co pod-
kre)la 'aci&ski napis Credo in unum 
Deum omnipotentem. To oddalenia 
pog'(bia si( po wyp(dzeniu Adama 
i Ewy z raju, gdzie oprócz oddalenia 
zaznaczono jeszcze i gniew Bo$y. 

Tak$e w innych scenach w'o$o-
nych do katechizmów z Biblii ilustro-
wano je postaci* starca wychylaj*cego 
si( z chmur, umieszczonych w górnej 
cz()ci obrazu. Jest on zdecydowanie 
ponad wszystkim, ponad ca'* rozgry-
waj*c* si( na dole (na ziemi) scen*. 
Tak mamy chocia$by w ilustracji sce-
ny nadania Moj$eszowi przez Boga 
kamiennej tablicy przykaza&.

Zupe'nie inaczej jest w przedsta-
wieniach Jezusa – Boga Wcielonego, 
Boga-Cz'owieka, dziel*cego z cz'o-
wiekiem jego ziemskie $ycie. Jezus 
pozostaje blisko cz'owieka. Wida% 
to chocia$by w poprzedzaj*cej opis 
$ycia i dzie'a Jezusa ilustracji z Afry-
ki zachodniej z 1913 r., w An marigi 
Yezou-Krista: Lévanjili sénoun. Wala 
Lévanjili sébé nani ladénin kili ti12. 
Na stronie przedtytu'owej widzimy 

12 Vicariat Apostolique du Soudan Français 1913.
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Ilustracja 7: Wennam Sor Sebre, Vicariat 
Apostolique de Ouagadougou Haut Volta 
A.O.F., Sodalité de St. Pierre Claver, 
Rome 1953, s. 34

Ilustracja 8: Wennam Sor Sebre, Vicariat 
Apostolique de Ouagadougou Haut Volta 
A.O.F., Sodalité de St. Pierre Claver, 
Rome 1953, s. 37
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Jezusa z mi'o)ci* przygarniaj*cego 
dzieci. Ten Jezus – bliski ludzi – jest 
wydany w ich r(ce, co wyra$a cho-
cia$by scena zdrady Judasza, przed-
stawiona na sposób europejski. 

Trzecia Osoba boska – Duch 
,wi(ty w starych katechizmach 
afryka&skich nie posiada samodziel-
nych wizerunków. Zawsze wyst(puje 
w postaci go'(bicy stanowi*cej za-
wsze jeden z elementów bardziej 
rozbudowanych kompozycji, podob-
nie jak w rycinach prezentuj*cych 
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Ilustracja 10: Wennam Sor Sebre, Vicariat 
Apostolique de Ouagadougou Haut Volta 
A.O.F., Sodalité de St. Pierre Claver, 
Rome 1953, s. 85

Ilustracja 9: Ufasiri wa katekismu ndogo 
kwa waalimu, Kirando w 1927, s. 41 

Ilustracja 11: An marigi Yezou-Krista: 
Lévanjili sénoun. Wala Lévanjili sébé 
nani ladénin kili ti, Vicariat Apostolique 
du Soudan Français 1913, strona 
przedtytu'owa

Ilustracja 12: Ufasiri wa katekismu ndogo 
kwa waalimu, Kirando w 1927, s. 51
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Trójc( ,wi(t*. Tak jest chocia$by 
w scenie Zwiastowania Bogurodzicy 
czyli objawienia si( Maryi Archanio'a 

Gabriela i jego zapowiedzi narodzenia Jezusa Chrystusa Podobnie dzieje 
si( w prezentacji Zes'ania Ducha ,wi(tego na Naj)wi(tsz* Maryj( Pann( 
i Aposto'ów w Wieczerniku. 

Od IV w., czyli od czasu sformu'owania dogmatu o Trójcy ,wi(tej, sta' 
si( on przedmiotem gwa'townych sporów teologicznych. Niezmiernie trudno 
by'o te$ zobrazowa% ten dogmat w sztuce, podobnie jak i zrozumie% jego 
istot(. St*d te$ pierwsze próby na terenie Afryki ucieka'y si( do wzorców 
europejskich, wykorzystuj*c przy tym najbardziej popularne i dost(pne jej 
formy – ilustracje drukowane.

Pierwsze próby adaptacji wizerunków Trójcy !wi$tej 
w katechizmach sprzed Soboru Watyka%skiego II

Teoria i praktyka misji na prze'omie XIX i XX w. trafi'a niejako na szczyt 
powi*zania chrze)cija&stwa z kultur* europejsk* i sformalizowan* form* 
wyznawania tej wiary. Ta rozpowszechniona w Europie mentalno)% tamtego 
czasu nie pozwala'a misjonarzom u pocz*tków na owocne spotkanie i po-
znanie mieszka&ców Afryki. Pisa' o tym z bólem na pocz*tku stulecia A. Le 
Roy, prze'o$ony generalny Zgromadzenia Ducha ,wi(tego, autor pierwszej 
gramatyki ki-swahili oraz La religion des Primitifs13: „Ka$dy lud posiada sw* 

13 A. L e  Ro y, La Religion des Primitifs, Paris 1909.
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Ilustracja 13: Wennam Sor Sebre, Vicariat 
Apostolique de Ouagadougou Haut Volta 
A.O.F., Sodalité de St. Pierre Claver, 
Rome 1953, s 171

Ilustracja 14: Bamana katésis: catéchisme 
bambara, Maison-Carrée (Alger), 1905, 
s. 23
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cywilizacj(, [...] swój sposób rozumienia $ycia, [...] To dlatego nie ma na 
ziemi )ci)le mówi*c Dzikich, grup ludzi, którzy nie znaj* $adnego prawa, 
$adnej rodziny, $adnych wi(zi spo'ecznych: dzikich spotka% mo$na tylko 
w spo'eczno)ciach cywilizowanych, i to cywilizacja ich takimi czyni”14. Do 
misjonarzy za) pisa': „Misjonarzom brakuje cz(sto formacji naukowej, ducha 
krytycznego, zwyczaju poszukiwa& i pracy intelektualnej, czasu, pieni(dzy, 
koniecznej zach(ty”15. Jednak wielu z nich potrafi'o prze'ama% powszechne 
schematy. Idee adaptacji i akomodacji k'ad'y nacisk na dostosowanie formy 
przepowiadania Ewangelii oraz naukowej systematyzacji tre)ci objawienia 
do mentalno)ci odbiorcy w zale$no)ci od rozwoju i zmienno)ci pr*dów 
umys'owych w ró$nych czasach i kulturach.

Zauwa$y% to mo$na tak$e w pró-
bach dostosowania ilustracji kate-
chizmowych do miejscowej kultury. 
Wida% to w kolejnym wydaniu kate-
chizmu dla ludu Mossi w 1953 r. Ide( 
tre)ci katechizmu wyra$a ilustracja, 
która ukazuje anio'a prowadz*cego 
afryka&skie dziecko drog* do nieba, 
gdzie w chmurach, w otoczeniu anio-
'ów Jezus – w towarzystwie Naj)wi(t-
szej Maryi Panny – nak'ada dziecku 
królewsk* koron(. Ilustracja ta wpla-
ta wiele detali afryka&skich (chata, 
ro)linno)%) w kompozycj( typowo 
europejsk*, bo i sam jej zamys', a tak-
$e poszczególne postaci (jak cho%by 
anio'owie) maj* wygl*d europejski.

W tym samym katechizmie, na 
przytaczanej ilustracji Boga Ojca pa-
nuj*cego nad stworzonym )wiatem 
(ilustracja 7) dostrzec mo$emy w)ród istot stworzonych tak$e afryka&skie 
zwierz(ta, np. s'onie oraz ptaki i ro)linno)%. Znale+% tam mo$emy tak$e 

14 Cyt. za: Ph. L a b u r t h e -To l r a, Pourqoi et comment un lien inextricable existe entre 
anthropologie et mission chrétienne, w: Anthropologie et missiologie XIXe–XXe siècles. Entre 
connivance et rivalité, red. O. Servais, G. Van’t Spijker, Paris 2004, s. 21.

15 Tam$e, s. 22.
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Ilustracja 15: Wennam Sor Sebre, Rome 
1953
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Ilustracja 17: Wennam Sor Sebre, Rome 
1953, s. 105

Ilustracja 16: Wennam Sor Sebre, Rome 
1953, s. 101

Ilustracja 18: Wennam Sor Sebre, Rome 
1953, s. 106

Ilustracja 19: Wennam Sor Sebre, Rome 
1953, s. 16
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grup( wizerunków przedstawiaj*cych Opatrzno)% Bo$*, czuwaj*c* nad 
codziennym $yciem afryka&skiej wsi (pasterstwo, zaj(cia domowe). Bóg 
Ojciec zosta' tam przedstawiony za pomoc* symbolu oka lub te$ w trady-
cyjnej chmurze z wyci*gni(t* r(k*. 

W tym samym katechizmie widzimy Jezusa z mi'o)ci* przygarniaj*-
cego dzieci, z tym $e tym razem s* to dzieci afryka&skie, w afryka&skim 
otoczeniu. 

Zmiany te dotykaj* tak$e $ycia Ko)cio'a. Omawiany katechizm prezen-
tuje ilustracj( )wi(ce& kap'a&skich, które otrzymuj* Afryka&czycy. Udziela 
ich bia'y biskup w rycie trydenckim. Jednak wszyscy pos'uguj*cy przy 
o'tarzu s* Afrykanami. 

W Historii &ycia naszego Pana Jezusa Chrystusa16 wydanej w j(zyku more 
dla mieszka&ców ówczesnej Górnej Wolty (Burkina Faso) wykorzystano 

16 Tond Soala Jésus Christa vim Kibaré, Issy-les Moulenaux 1956.
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Ilustracja 20: Wennam Sor Sebre, Rome 
1953, s. 153

Ilustracja 21: Tond Soala Jésus Christa 
vim Kibaré, Moulenaux 1956, s. 16

Ilustracja 22: Tond Soala Jésus Christa 
vim Kibaré, Moulenaux 1956, s. 67
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graficzne przedstawienie scen z $ycia Jezusa, jak chocia$by Jego chrztu 
w Jordanie czy te$ Przemienienia na Górze. 

Przyk#ady wykorzystywania obrazów 
z katechizmów w g#oszeniu Ewangelii 

Z regu'y po za'o$eniu misji na danym terenie rozpoczyna' si( bardzo in-
tensywny proces nawi*zywania kontaktów z okoliczn* ludno)ci* przez d'ugie 
wyprawy piesze, konne i drog* wodn*. Nawi*zywanie pierwszych kontaktów 
z okoliczn* ludno)ci* i metody ewangelizacji mo$na prze)ledzi% m.in. czytaj*c 
wspomnienia misjonarzy. I tak niezwykle aktywny o. Joseph Daigre z misji 
Saint-Joseph w Bambari przy pierwszym spotkaniu z wodzem wioski stara' 
si( zainteresowa% go rozmow* na tematy bardzo ogólne. Nast(pnie prosi' 
wodza o wskazanie mu chorych, których odwiedza' i leczy'. Chorym czy te$ 
innym ch(tnym przedstawia' prawdy wiary chrze)cija&skiej przy pomocy 
kolorowych obrazków, wyj(tych z katechizmu, a prezentuj*cych histori( zba-
wienia, pocz*wszy od wyja)nie& dotycz*cych Boga Ojca, stworzenia )wiata, 
raju, grzechu Adama i Ewy, potopu, przekle&stwa Chama, któremu podlegaj* 
jego potomkowie – mieszka&cy Czarnej Afryki, zbawienia przyniesionego 
przez Jezusa i chrztu, który jest konieczny do jego osi*gni(cia17.

O swoich zmaganiach z wyja)nieniem dogmatu o Trójcy ,wi(tej oraz wy-
korzystaniem obrazów do ewangelizacji wspomina tak$e ks. Adam Koz'owiecki, 
który niespe'na rok po przyje+dzie do Zambii tak opisuje swoj* katechez(: 
„W marcu mia'em porz*dn* harówk( z przygotowaniem katechumenów do 
chrztu )w., innych za) do pierwszej spowiedzi i Komunii )w. [...]. Niekiedy 
zdaje si( cz'owiekowi, $e ju$ wi(cej nie mo$e; nagle jednak, gdy widzi, $e 
musi to zrobi% – przekonuje si(, $e potrafi. Ponadto, w ci*gu jednego miesi*ca 
trzeba by'o z moimi czarnymi «teologami» przej)% ca'y kurs teologii. Nie chc( 
ujmowa% powa$nym profesorom i doktorom, ale zdaje mi si(, $e gdyby tu 
zjechali, to przekonaliby si(, $e teologi( 'atwiej wyk'ada% na uniwersytecie, ot 
np. w rzymskim Gregorianum, ni$ u nas w Kasisi. Zaczyna si( od traktatu De 
Deo uno et trino (o jednym Bogu w trzech osobach), w praktycznym uj(ciu, 
tj. od znaku krzy$a )w. Jednak$e trudno nieraz wyt'umaczy%, $e jest jeden 
Bóg, a nie trzech!... Trzeba nadto wy'o$y% reszt( dogmatyki, z moralnej za) – 
wed'ug skrótu Noldina – «o przykazaniach», «o sakramentach» itd. Na ko&cu 

17 Por. J. D a i g re, Méthode d’évangélisation, w: G. d e  B a n v i l l e, Le Père Joseph Daigre 
en son temps. Souvenirs, anecdotes et documents inédits, Bangui 1988, s. 58–62.
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urz*dza si( wielki egzamin z ca'ej teologii. Kto zdaje, zostaje dopuszczony do 
chrztu albo do pierwszej spowiedzi; kto nie zda, musi powtarza%”18.

Pod koniec tego samego miesi*ca, w którym napisa' list, dzi(kuje on 
ks. J. Szubie SJ za przys'anie ró$nego rodzaju pomocy, w tym pomocy kate-
chetycznych w postaci ilustracji, zwanych wówczas powszechnie „obrazami”: 
„Ogromnie mi wstyd i najmocniej przepraszam, $e tak d'ugo zwleka'em z po-
dzi(kowaniem za przesy'ki Biblii, Pisma )w. Nowego Testamentu, obrazów 
itd. Wspania'e! Mam nadziej(, $e przysporz* wiele chwa'y Bogu. Obrazy 
oddaj* mi nieocenione us'ugi tak podczas nauki religii, jak i w czasie podró$y. 
Ch'opaki i dziewcz(ta wytrzeszczaj* )lepia jak w kinie i lepiej zapami(taj*”19. 

Kontekst historyczny prowadzenia misji katolickich 
w drugiej po#owie XX w.

Niew*tpliwie wielkim prze'omem w $yciu tego Ko)cio'a by' rok 1960, 
„Rok Afryki”, w którym a$ siedemna)cie pa&stw uzyska'o niepodleg'o)%. Rok 
ten symbolicznie rozpoczyna' nowy rozdzia' w $yciu Ko)cio'a afryka&skie-
go. Wielu s*dzi'o, i$ po uzyskaniu niepodleg'o)ci przez wi(kszo)% pa&stw 
afryka&skich rozwój Ko)cio'a katolickiego zostanie zahamowany lub te$ 
nawet zacznie si( jego powolny upadek. Sta'o si( jednak odwrotnie. Misje 
katolickie zacz('y rozwija% si( jeszcze bardziej dynamicznie: liczba katolików 
w 1900 r. wynosi'a 1,9 mln, w 2000 – 139 mln, a w 2007 – 164,925 mln. 
Jest to tempo wzrostu znacznie szybsze ni$ wzrost populacji, co sprawia, 
i$ w 2007 r. katolicy stanowili 17,48% ca'ej populacji. Ko)ció' katolicki 
zorganizowany by' w ponad 516 jednostek administracyjnych (archidie-
cezje, diecezje, prefektury i wikariaty apostolskie), w których pracowa'o 
657 biskupów, 34 658 kap'anów zakonnych i diecezjalnych, 7921 braci 
zakonnych, 61 886 zakonnic, 3590 misjonarzy )wieckich i 399 932 katechi-
stów20. W trudnej sytuacji kontynentu Ko)ció' pozostawa' wci*$ dost(pn* 
i blisk* przeci(tnemu mieszka&cowi instytucj* – niekiedy jedyn* instytucj* 

18 A. Ko z ' o w i e c k i, List do redakcji Pos!a$ca Serca Jezusa, Kasisi, maj 1947 r., cyt. za: 
t e n $ e, Listy z misyjnego frontu. Wyboru dokona' i do druku przygotowa' L. Grzebie&, Kraków 
1977, s. 13–14. Por. tak$e: J. Ró $ a & s k i, Metody pracy misyjnej kard. Adama Koz!owieckiego, 
„,wiat'o Narodów”, 28(2007), nr 1, s. 65–118.

19 A. Ko z ' o w i e c k i, List do J. Szuby SJ, Kasisi, 29 maja 1948 r., cyt. za: Listy z misyjnego 
frontu, s. 27–28. Por. tak$e Ró $ a & s k i, Metody pracy misyjnej kard. Adama Koz!owieckiego, 
s. 74–76.

20 AP 2008.
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funkcjonuj*c* w pa&stwie – gdzie mo$na by'o znale+% nie tylko potrzebn* 
pomoc duchow*, ale w sytuacjach kryzysowych tak$e materialn*. 

Odkrycie rzeczywisto)ci „kultury”, które – zdaniem wielu antropologów 
– by'o najbardziej znacz*cym osi*gni(ciem antropologii pierwszej po'owy 
XX w., szybko przekroczy'o granice antropologii kulturowej, przenikaj*c do 
teologii, w tym tak$e do misjologii. O. Placide Tempels w swoim prze'omo-
wym dla odkrywania kultur Afryki dziele La philosophie Bantou krytykuje 
dawn* metod( tabula rasa i ró$ne jej przejawy21. 

Od pierwszych Kongresów Czarnych Pisarzy i Artystów22 na kontynencie 
wci*$ powraca'o pytanie o to$samo)% afryka&sk* w wymiarze )wieckim 
(négritude) i ko)cielnym („indygenizacja”, „adaptacja”, „inkulturacja”, „afry-
kanizacja”). Zbyt europejski charakter chrze)cija&stwa w Afryce powodowa' 
po cz()ci bowiem powstawanie tysi(cy ruchów afrochrze)cija&skich. Przy 
czym o ile )wiecka koncepcja négritude opiera si( przede wszystkim na 
afirmatywnym powrocie do przesz'o)ci i jest raczej tworem intelektualistów, 
o tyle koncepcje inkulturacji bior* tak$e pod uwag( zmian( kulturow* oraz 
wszystkie wspó'czesne trendy. Inkulturacj( zwykle definiuje si( – za ency-
klik* Redemptoris missio – jako wewn(trzne przekszta'cenie autentycznych 
warto)ci kulturowych przez ich integracj( w chrze)cija&stwie z jednej strony, 
z drugiej strony za) jako zakorzenianie chrze)cija&stwa w ró$nych kulturach23.

Kultura sta'a si( zatem jednym z wa$nych tematów podczas obrad So-
boru Watyka&skiego II. Zwo'any przez Jana XXIII, a kontynuowany przez 
Paw'a VI Sobór Watyka&ski II by' z pewno)ci* bezprecedensowym wyda-
rzeniem w dziejach Ko)cio'a XX w. Ten w'a)nie Sobór okre)li' i wyznaczy' 
szereg dróg, którymi powinni kroczy% uczniowie Chrystusa. Poj(cie „kultury” 
przenikn('o – poprzez konstytucje i dekrety Soboru Watyka&skiego II – do 
dokumentów Ko)cio'a. Dzi(ki temu rozwin('a si( )wiadomo)% teologicznego 
znaczenia kultury. Bóg bowiem objawi' siebie przez wydarzenia historyczne, 
które z jednej strony s* zawsze zakorzenione w jednej kulturze, z drugiej za) 
nosz* transcendentne znaczenia. Proces ten mo$na prze)ledzi% w Pi)mie 
,wi(tym, które zawiera transcendentne znaczenia wyra$one w konkretnym 
j(zyku i kulturze. Jest to depozyt wiary, który nie mo$e by% powi(kszony, 
aczkolwiek jego interpretacja nie mo$e te$ wyczerpa% si( i osi*gn*% dosko-

21 Por. P. Te m p e l s, La philosophie Bantou. Traduit du Néerlanais par A. Rubbens, Paris 
1949, s. 111–113.

22 Pary$ 1956, Rzym 1959.
23 Por. J a n  Pa w e '  II, Encyklika Redemptoris missio, w: J a n  Pa w e '  II, Dzie!a zebrane, 

t. 1: Encykliki, Kraków 2007, nr 52, s. 571. 

JAROS!AW RÓ"A#SKI OMI



81

na'o)ci w jednej kulturze. Zgodnie z wiar* Ko)cio'a, Duch ,wi(ty udziela mu 
swego natchnienia, prowadz*c przez wieki do interpretacji i reinterpretacji 
depozytu wiary, co jest wymogiem tak zmieniaj*cej si( konkretnej kultury, jak 
i ró$norodno)ci kultur, do których przenika Dobra Nowina. Depozyt wiary 
nie mo$e niejako pozosta% „zawieszony” w Tradycji, gdy$ jest rzeczywisto)ci* 
$yw*. Zachowuje on swoj* obiektywn* jedno)% i to$samo)%, ale dopuszcza 
mo$liwo)% ró$norodnego wyra$ania si( w ró$nych kulturach oraz rozpo-
znawania pewnej hierarchii prawd, uzale$nionego od )wiadomo)ci wiary 
w danym momencie historycznym. W tym procesie kultura traktowana jest 
jako wa$ny element przekazu prawd wiary. Proces ten jest mo$liwy dzi(ki 
temu, $e dzia'anie Ducha ,wi(tego nie ogranicza si( do jednej kultury czy te$ 
jednego kr(gu kulturowego, lecz jest uniwersalne, podobnie jak uniwersalna 
jest natura ludzka, pomimo partykularnych jej przejawów. Wszyscy jeste)my 
stworzeni na obraz i podobie&stwo Bo$e, niezale$nie od naszych kulturowych 
zró$nicowa& i uwarunkowa&. Zgodnie z nauczaniem soborowym w ka$dej 
kulturze mo$emy te$ odnale+% „zarodki s'owa” (semina verbi). I chocia$ w ta-
kim uj(ciu wiara pozostaje nadprzyrodzonym darem, w przeciwie&stwie do 
kultury, to jednak kultura nie pozostaje oboj(tna ani wobec niej, ani wobec 
Bo$ego planu zbawienia. W konkretnej kulturze w'a)nie odbywa si( prze-
dziwne i tajemnicze spotkanie cz'owieka z Bogiem. Wiara i kultura pozostaj* 
zatem w nieustannym dialogu. Wyra$a to Wcielenie Bo$ego S'owa. S'owo, 
które sta'o si( Cia'em w konkretnej kulturze, wyra$a swego rodzaju kenozis, 
wyniszczenie, obumarcie Chrystusa. Jednocze)nie te$ prowadzi do swoistego 
obumarcia kultury, jednak nie poprzez jej zniszczenie, ale przemienienie, 
otwarcie na transcendencj(, przede wszystkim za) na Jezusa Chrystusa, który 
jest sensem misji Ko)cio'a. Tak przemieniona kultura mo$e pokaza%, w jaki 
sposób Jezus Chrystus mo$e by% Afryka&czykiem, Azjat*, Amerykaninem czy 
te$ Europejczykiem. Ta konkretna kultura, w któr* na nowo wciela si( Chrystus, 
staje si( tak$e no)nikiem Jego 'aski. W ten sposób dokonuje si( ewangelizacja 
kultury. Wiara „staje si(” kultur* i przez to nabiera charakteru eklezjalnego. 
Powstaje nowa wspólnota tak eklezjalna, jak i kulturowa, która $yje wiar* 
i wyra$a j* na nowo w nowej kulturze. Tak zrodzony Ko)ció' lokalny pozo-
staje wspólnot* interpretuj*c* wiar( oraz +ród'em prawdy o samym Ko)ciele. 

Te za'o$enia teologiczne, prowadz*ce do ukazania Ko)cio'a jako wspólnoty 
(communio) zakorzenionej w kulturze, by'y zgodne z duchem dokumentów 
Soboru Watyka&skiego II, którego zasadniczym tematem by'a w'a)nie ekle-
zjologia. Ko)ció' prezentowany by' jako organiczna wspólnota, budowana 
poprzez wymian( duchowych darów. Mówi*c o potrzebie zakorzenienia 

TEOLOGIA I WIZUALIZACJA TRÓJCY $WI%TEJ W KULTURACH AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ



82

Ko)cio'a w miejscowej kulturze, dekret Ad gentes stwierdza, i$ konieczne 
jest rozbudzenie na ka$dym wielkim obszarze tzw. „spo'eczno-kulturowym” 
bada& teologicznych, w których czyny i s'owa objawione przez Boga, zapisa-
ne w Pi)mie ,wi(tym i wyja)nione przez Ojców Ko)cio'a oraz Magisterium, 
powinno si( na nowo przebada% w )wietle Tradycji Ko)cio'a powszechnego24.

Rozwój teologii afryka%skiej

Kiedy mówimy o „teologii afryka&skiej”, mo$emy j* zdefiniowa% na 
wiele sposobów. Wed'ug Charlesa Nyamiti „teologia afryka&ska” mo$e by% 
zdefiniowana jako przepowiadanie o Bogu (theos-logos) i o wszystkim tym, 
co si( do Niego odnosi stosownie do mentalno)ci i potrzeb mieszka&ców 
Czarnego L*du. Tak rozumiana teologia afryka&ska mo$e by% rozumiano 
jako (niechrze)cija&ska) teologia tradycyjnych religii afryka&skich. Teolo-
gia logos spermatikos wskazuje, $e jeszcze przed przybyciem misjonarzy 
chrze)cija&skich Chrystus dzia'a' w)ród Afryka&czyków, objawiaj*c si( im 
i poci*gaj*c ich do Ojca poprzez swojego Ducha25. Chrze)cija&ska teologia 
afryka&ska, czyli teologia afryka&ska w )cis'ym sensie mo$e by% traktowana 
jako zrozumienie i wyra$enie wiary chrze)cija&skiej odpowiadaj*cej mental-
no)ci i potrzebom afryka&skim, albo te$ jako przedstawienie jej w zgodno)ci 
z mentalno)ci* i potrzebami narodów afryka&skich”26.

Za ojca teologii afryka&skiej mo$na uzna% wspomnianego wcze)niej 
belgijskiego franciszkanina Placide’a Tempels, który pracowa' Katandze 
w Kongo Belgijskim. Jego dzie'o La Philosophie Bantou wydane po raz pierw-
szy w 1945 r. w Elizabethville by'o prób* dotarcia do kategorii my)lowych 
i religijnych Afrykanów. W ten sposób wykazywa' on oryginalno)% my)li 
afryka&skiej. W jego )lady poszed' ks. Vincent Mulago, rodzimy kap'an ka-
tolicki z Kongo Belgijskiego, który ws'awi' si( opublikowan* w 1956 r. prac* 
pt. L’Union Vitale Bantu, ou le Principe de Cohésion de la Communauté chez les 
Bashi, les Banyarwanda et les Barundi27. W tym samym roku ks. Alexis Kagame 

24 Por. J. Ró $ a & s k i, Wokó! koncepcji inkulturacji, Warszawa 2008.
25 Zob. J. Po b e e, The Sources of African Theology, w: A Reader in African Christian 

Theology, red. J. Parratt, London 1987, s. 33–34.
26 Zob. Ch. N y a m i t i, Cristologie africane contemporanee. Valutazione e suggerimenti 

pratici, w: Percorsi di teologia africana, red. R. Gibellini, Brescia 1994, s. 98–100. 
27 „Annali Lateranensi”, vol. 20, 1956, s. 61–263. Rok wcze)niej tekst ten ukaza' si( 

w maszynopisie jako doktorat: V. M u l a g o, L’union vitale chez les Bashi, les Banyarwanda 
et les Baundi faceal’unite vitale ecclesiale, Rome 1955 (mps). O jego teologii w j. polskim 
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z Rwandy zwróci' uwag( teologów na sw* prac( opublikowan* w Brukseli: 
La philosophie bantu-rwandaise de l’Etre28. Rok pó+niej grupa ksi($y afryka&-
skich zwróci'a ponownie uwag( na potrzeb( zintegrowanego chrze)cija&-
stwa w Afryce, publikuj*c prac( zbiorow* pt. Des pretres noirs s’interrogent29. 
Chocia$ w publikacjach tych nie pojawi' si( termin „teologia afryka&ska”, 
to jednak mówiono o potrzebie „afryka&skiego my)lenia”. Po raz pierwszy 
terminu „teologia afryka&ska” u$y' w 1958 r. belgijski teolog Alfred Vanneste, 
dziekan pierwszego afryka&skiego Wydzia'u Teologicznego w Uniwersytecie 
Lovanium w Kinszasie (Kongo)30. Debata o potrzebie „teologii afryka&skiej” 
szybko nabra'a tempa. W latach sze)%dziesi*tych pojawili si( te$ pierwsi „teo-
logowie afryka&scy”, m.in. E. Bolaji Idowu (Nigeria), J. Mbiti31 (Kenia) oraz 
wspomniany wy$ej V. Mulago. W latach siedemdziesi*tych teologia afryka&ska 
by'a ju$ w rozkwicie. W teologii tej pojawi'y si( trzy nurty: teologia inkultu-
racji, afryka&ska teologia wyzwolenia oraz po'udniowoafryka&ska „czarna 
teologia”, b(d*c* adaptacj* podobnego nurtu z USA. Najbardziej rozwin('a 
si( teologia inkulturacji, która w du$ej mierze zosta'a zdeterminowana przez 
chrystologi( afryka&sk*. Podobnie zreszt* jak i teologia wyzwolenia.

Próby wizualizacji Trójcy !wi$tej 
w sztuce sakralnej wspó#czesnej Afryki

Jednym z pierwszych )wiadectw o wierze Afrykanów w Wielkiego 
Boga by'a relacja Williama Bosmana z pocz*tkowego okresu akcji misyjnej 
w XVIII w.: „Posiadaj* mgliste poj(cie prawdziwego Boga i przypisuj* mu 
cechy wszechpot($nego i wszechobecnego. Wierz*, $e stworzy' wszech)wiat 
i dlatego wsz(dzie stawiaj* go nad innymi bóstwami-idolami. Nie modl* si( 
jednak do Niego, ani te$ nie sk'adaj* Mu $adnych ofiar”32. Do podobnych 
wniosków dochodzi'o wielu innych, do czego w znacznej mierze przyczyni' 
si( o. Wilhelm Schmidt, poszukuj*cy oparcia dla swej teorii monoteizmu 

zob.: K. S z y m c z y c h a, Zarysy teologii afryka$skiej, w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI 
wieku, t. 3, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2006, s. 239–248. 

28 A. K a g a m e, La Philosophie bantu-rwandese de l’Etre, Bruxelle 1956.
29 Paris 1957.
30 A. Va n n e s t e, Une Faculte de Theologie en Afrique, „Revue du Clerge Africain”, 

13(1958), s. 225–236.
31 O jego teologii w j. polskim zob.: S. G ro d +, „Chrzciciel” afryka$skich kultur i religii, 

w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. 3, s. 211–225. 
32 W. B o s m a n, A New and Accurate Description of the Coasts of Guinea, London 1705. 

Cyt. za: P i ' a s z e w i c z, Religie Afryki, s. 43.
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pierwotnego, wy'o$onej w pierwszych sze)ciu tomach 12-tomowego dzie'a 
na temat pochodzenia idei Boga Der Ursprung der Gottesidee. U podstaw 
jego teorii znajdowa'a si( teza, i$ religie wielu prakultur maja zasadniczo 
charakter monoteistyczny, gdy$ uznaj* i praktykuj* kult Istoty Najwy$szej, 
b(d*cej prawodawc* moralnym. Jego zdaniem religia monoteistyczna nie 
wyklucza innych istot, uwa$anych za wy$sze, nadnaturalne, pod warunkiem, 
$e s* stworzone przez Istot( Najwy$sz* i od niej pochodz* ich si'y i zdolno-
)ci, otrzymuj* od Istoty Najwy$szej uprawnienia i funkcje, nie ograniczaj* 
relacji mi(dzy lud+mi i Istot* Najwy$sz*33. Badacz ten w tym kontek)cie 
mówi' o monoteizmie Pigmejów, których zaliczy' do najstarszych warstw 
ludno)ci afryka&skiej. 

Niezale$nie od sporu o monoteizm tradycyjnych religii afryka&skich 
z licznych bada& wynika jednoznacznie, i$ u wi(kszo)ci ludów afryka&skich 
istnieje wiara w Istot( Najwy$sz*. „W mojej wi(kszej pracy Concept of God 
in Africa (1969) zebra!em wszystkie dost"pne informacje na temat tradycyj-
nych koncepcji Boga” – pisa' John Mbiti w Afryka$skich religiach i filozofii 
– „studium to obejmuje ponad 300 ludów z ca'ej Afryki, poza wspólnotami 
tradycyjnie chrze)cija&skimi i muzu'ma&skimi. U wszystkich tych ludów bez 
wyj*tku ludzie uwa$aj* Boga za Istot( Najwy$sz*. Jest to najbardziej ogólna 
i podstawowa idea Boga obecna we wszystkich spo'ecze&stwach afryka&-
skich”34. Bóg jest uwa$any przede wszystkim za Stwórc( wszystkich rzeczy. 
W wielu nawi*zaniach do Boga rysuje si( tak$e jego druga, podstawowa 
cecha, jak* jest oddalenie od cz'owieka. Jednak podobnie jak i w Europie, 
tak i w Afryce unika si( wizualizacji postaci Boga.

Bogata jest natomiast rodzima wizualizacja Jezusa Chrystusa – Boga 
Wcielonego. I tak w 1973 r. niewielka wspólnota chrze)cija&ska Mafa (Ma-
takam) z pó'nocnego Kamerunu wyrazi'a wol( prezentacji Ewangelii przez 
pryzmat lokalnej kultury i uwarunkowa& geograficznych. Do realizacji tej 
inicjatywy przyczyni' si( wybitnie o. François Vidil ze zgromadzenia Ma'ych 
Braci Jezusa35. Przez trzy tygodnie projekt realizowano w N’Djinglia w pobli$u 
Koza. Najbardziej charakterystyczne i podstawowe sceny Nowego Testa-
mentu zosta'y wyre$yserowane i wyra$one przez miejscowych chrze)cijan, 
mieszka&ców wsi. Sfotografowano pierwszych trzydzie)ci scen, a nast(pnie 

33 Por. H. Z i m o &, Znaczenie Wilhelma Schmidta w badaniach etnologicznych i religiolo-
gicznych, w: Werbi%ci a badania religiologiczne, red. A. W*s, Warszawa 2005, s. 51–52.

34 J. M b i t i, Afryka$skie religie i filozofia, prze'. K. Wierci&ska, Warszawa 1980, s. 48.
35 Ur. w 1927 r. w Douai, w diecezji Wersal we Francji, wy)wi(cony na kap'ana 31 lipca 

1965 r., zm. 3 listopada 2013 r. we Francji.

JAROS!AW RÓ"A#SKI OMI



85

Bénédite de la Roncière na ich pod-
stawie wykona'a artystyczne obrazy, 
które zosta'y przeniesione na papier, 
plastik, a nawet zaprezentowane 
w formie filmowej. W ten sposób od 
1977 r. rozpocz('a si( ich dystrybucja 
i wielka kariera w Afryce, a nawet 
w )wiecie. W 1980 r. projekt konty-
nuowano w podobnych warunkach, 
wzbogacaj*c seri( o kolejne trzydzie-
)ci scen. Ca'o)% przedstawia „"ycie 
Jezusa Mafa” i sk'ada si( z 62 scen 
z $ycia i nauczania Jezusa, pocz*w-
szy od Zwiastowania po Zes'anie Du-
cha ,wi(tego. Obrazy wypracowane 
w )rodowisku chrze)cijan Mafa s* 
bardzo spójnymi, afryka&skimi wi-
zualizacjami Ewangelii. S'u$* wier-
nym w zobrazowaniu Ewangelii czy-
tanej w niedziele, wykorzystywane 
s* w formacji katechistów, a tak$e 
w homiliach. Pozwalaj* tak$e pog'(-
bia% modlitw(, prezentuj*c Jezusa 
Wcielonego w Afrykanina36.

Rodzima chrystologia afryka&-
ska rozwin('a si( zw'aszcza w la-
tach osiemdziesi*tych XX w. Wydana 
w Pary$u w 1986 r. ksi*$ka Chemins 
de la christologie africaine37 prezento-
wa'a m.in. nast(puj*ce modele chry-

36 Specjalnie powo'ane w Wersalu pod Pary$em „Stowarzyszenie "ycie Jezusa Mafa” 
postawi'o sobie za cel rozpowszechnianie tych obrazów z Ewangelii w )wiecie. Dot*d roz-
prowadzono w)ród zainteresowanych ponad 6 mln obrazów. Por. J. Ró $ a & s k i, Przyk!ady 
wizualizacji Ewangelii i inkulturacji w architekturze sakralnej w pó!nocnym Kamerunie, w: Wi-
zualizacja a ewangelizacja. Przesz!o%' i tera(niejszo%', red. W. Cis'o, D. Jaszewska, A Piwko, 
Warszawa 2015, s. 217–234.

37 Red. F. Kabasele, profesor z Wydzia'u Teologii w Kinszasie, oraz J. Dore i R. Luneau 
z Instytutu Katolickiego w Pary$u.
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Ilustracja 23: Starzec Symeon i dzieci*tko 
Jezus w )wi*tyni. "ycie Jezusa Mafa

Ilustracja 24: Ustanowienie Eucharystii. 
"ycie Jezusa Mafa
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stologiczne: Chrystus jako W'adca 
(F. Kabasele), jako Przodek i Najstar-
szy Brat (F. Kabasele), jako Mistrz 
Inicjacji (A.T. Sanon), jako Lekarz 
(C. Kolie). Natomiast w pracy zbio-
rowej wydanej w Nairobi w 1989 r. 
pt. Jesus in African Christianity. Expe-
rimentation and Diversity in African 
Christology38 spotka% mo$na modele 
Chrystusa jako Proroka, Kap'ana 

i W'adcy (D.W. Waruta) oraz jako Wyzwoliciela (L. Magesa). Jednym 
z najbardziej rozpowszechnionych modeli by' ten przedstawiaj*cy Chry-
stusa jako Przodka, g'(boko zakorzeniony w mentalno)ci i )wiadomo)ci 
religijnej Afrykanów. Sta' si( on przedmiotem pog'(bionej refleksji teologów 
afryka&skich m.in. takich, jak Charles Nyamiti39, Bénézet Bujo40 (Kongo), 
John Samuel Pobee (Ghana), Kwame Bediako41 (Ghana), A. Ngindu Mu-
shete (Kongo)42.

38 Red. J.N.K. Mugambi, L. Magesa.
39 Christ as Our Ancestor. Christology from an African Perspective, Gweru 1984. O teolo-

gii Charlesa Nyamitiego w j. polskim m.in. S. G ro d +, Teologia w perspektywie ancestralnej, 
w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. 3, s. 250–265; t e n $ e, Ancestralna teologia 
Ch. Nyamitiego, „Nurt SVD”, 34(2000), nr 3, s. 81–97.

40 O jego teologii w j. polskim zob.: S. G ro d +, W trosce o rozwój afryka$skiej teologii, 
w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. 2, Warszawa 2004, s. 43–51. 

41 O jego teologii w j. polskim zob.: t e n $ e, Chrze%cija$stwo jako religia nieeuropejska, 
w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. 2, s. 24–31. 

42 O chrystologii afryka&skiej w j. polskim m.in.: t e n $ e, Chrystologia afryka$ska 
w rodzimym kontek%cie kulturowym, Lublin 2005; Z. M a j c h e r, Jezus Chrystus jedyny Zba-
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Ilustracja 26: Uzdrowienie op(tanego. 
"ycie Jezusa Mafa

Ilustracja 25: Scena pod krzy$em Jezusa. 
"ycie Jezusa Mafa
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W niezale$nych Ko)cio'ach afrochrze)cija&skich Chrystus jest cz(sto 
nazwany Nganga – Uzdrowicielem. Wed'ug teologa katolickiego A. Shortera, 
zdecydowanego zwolennika terapeutycznego modelu chrystologicznego, 
w kontek)cie afryka&skim jest to niezwykle wa$na cecha $ycia i misji zbaw-
czej Jezusa Chrystusa. Uwa$a on, i$ ze wzgl(du na zakorzenione w kultu-
rze afryka&skiej zainteresowanie uzdrowieniami, afryka&ska chrystologia 
powinna by% oparta na funkcji uzdrawiania Jezusa Chrystusa43. 

Trzecia osoba boska przedstawiana by'a w tych prezentacjach trady-
cyjnie, w postaci go'(bicy. 

Chrystologia afryka&ska mówi'a te$ o Trójcy ,wi(tej, podkre)laj*c hi-
storyczne zdarzenie identyfikacji Boga z Jezusem z Nazaretu skazanym na 
)mier% oraz uto$samienie tego$ Jezusa z cz'owiekiem $yj*cym w konkretnym 
miejscu, w konkretnej kulturze. 

wiciel w kulturze i teologii afryka&skiej (rozprawa doktorska), Kraków 1998 (mps); t e n $ e, 
Jezus Chrystus jako Proto-Przodek – afryka$ski model chrystologiczny, „Seminare”, 19(2003), 
s. 121–134; H. Z i m o &, Chrystus we wspó!czesnej teologii afryka$skiej, „Collectanea Theologi-
ca”, 4(1995), s. 69–79; t e n $ e, Chrystologia afryka$ska jako przyk!ad inkulturacji, w: Mi"dzy 
przek!adem biblijnym a rodzim# teologi#, s. 71–85.

43 A. S h o r t e r, Jesus and the Witchdoctor. An Approach to Healing and Wholeness, 
London 1985.
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Ilustracja 27: Uzdrowienie )lepego. Lud 
Chewa – Malawi

Ilustracja 28: Chrzest Jezusa. Lud Chewa 
– Malawi
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W 2008 r. ukaza'o si( obszerne 
dzie'o nigeryjskiego teologa, ks. Bede 
Ukwuije pt. Trinité et inculturation44 
(Trójca a inkulturacja). Autor patrzy 
na afryka&sk* teologi( trynitarn* 
przez pryzmat my)li lutera&skiego 
teologa Eberharda Jüngela, który 
krytycznie podchodzi' do idei Boga 
jako Istoty Najwy$szej, co podkre)lali 
teistyczni filozofowie i antropologo-
wie inspiruj*cy si( ewolucjonizmem 
w patrzeniu na religie afryka&skie. 
W tym uj(ciu ta koncepcja jawi si( 
wprost jako ateistyczna, gdy$ nie 
respektuje ró$nych koncepcji Boga 
w chrze)cija&stwie i tradycyjnych 
religiach afryka&skich. W uj(ciu 
chrze)cija&skim Bóg identyfikuje si( 
z Jezusem z Nazaretu, skazanym na 
)mier%. W tym uj(ciu krzy$ nie jest 
pora$k*, gdy$ na nim Bóg objawi' si( 
jako mi'o)%. Na krzy$u istota Bo$a 
objawi'a si( ju$ jako historyczna, hi-
storyczno)%, która nie jest sprzeczna 
z istot* Bo$*. Misja Ko)cio'a pole-
ga zatem na „przybli$eniu historii 
ludzko)ci Boga ka$demu m($czy+nie 
i ka$dej kobiecie”45. 

Autor podkre)la zatem niezb(d-
no)% wcielenia Or(dzia w konkretn* 

kultur( w ka$dym czasie. To sk'ania autora do krytycznego spojrzenia na 
dorobek afryka&skich autorów, odwo'uj*cych si( do teologii inkulturacji. Od 
strony metodologicznej jednak wydaje si(, i$ refleksje nigeryjskiego teologa 
s* nieco asymetryczne, co prowadzi do do)% stronniczych wyników i ocen do-

44 Desclée de Brouwe, Paris 2008, s. 503. Ksi*$ka jest drukiem doktoratu, obronionego 
w Instytucie Katolickim w Pary$u.

45 S. 443.
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Ilustracja 30: Jezus Ukrzy$owany. "ycie 
Jezusa Mafa

Ilustracja 29: Chrystus Ukrzy$owany – 
o'tarz g'ówny ko)cio'a w Figuil (pó'nocny 
Kamerun)  Foto: J. Ró$a&ski
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tychczasowego dorobku afryka&skiej 
chrystologii. Autor przy tym pomija 
ich ciekawe refleksje trynitologiczne46.

Temat Trójcy ,wi(tej poruszyli 
wcze)niej (w 2000 r.) tak$e teolo-
gowie afryka&scy podczas jubile-
uszowego, XX Mi(dzynarodowego 
Kongresu Mariologiczno-Maryjne-
go w Rzymie. W sekcji afryka&skiej 
zaprezentowali swoje refleksje teo-
logowie nigeryjscy z nurtu teologii 
emmanuelickiej, odwo'uj*cej si( do 
centralnego w dziejach )wiata faktu 
historiozbawczego, jakim by'o Wcie-
lenie S'owa – Emmanuela. Ks. John 
Egbulefu w referacie S!owo Wcielo-
ne – «Bóg z nami» – mówi o Trójcy; 
Maryja – «my z Bogiem» – wpatruje 
si" w Trójc" i odzwierciedla (odbija) to, co widzi odwo'ywa' si( do fundamen-
talnego dla emmanuelitów prze)wiadczenia, i$ misterium Trójcy ,wi(tej 
i Maryi zakorzenione jest ca'kowicie w tajemnicy relacji mi(dzy Bogiem 
a cz'owiekiem. Jest to misterium Boga-Cz'owieka, Jezusa Chrystusa – Em-
manuela, nierozdzielnie zjednoczonego z Trójjedynym Bogiem. Kolejnym 
etapem rozwa$a& nigeryjskiego teologa by'o przedstawienie za'o$e& meta-
fizyki „Boga z nami”, który jest z nami nie tylko poprzez nieustann* dialo-
giczn* obecno)% we wszystkim, co czynimy jako Jego rozumne stworzenia, 
ale tak$e poprzez zaszczepiony w cz'owieku Bo$y obraz (imago Dei). Bóg 
pragnie, by cz'owiek upodabnia' si( do Niego w )wi(to)ci i sprawiedliwo)ci. 
Anthony Dimpka w referacie zatytu'owanym Maryja – «my z Bogiem» – jako 
odbicie prawdy Trójcy )wi"tej przypomnia', $e jak ka$dy cz'owiek stworzony 
na obraz Bo$y i podobie&stwo Bo$e, równie$ Maryja wezwana zosta'a do 
urzeczywistniania doskona'ego podobie&stwa Bo$ego. 

Powy$sze refleksje nawi*zuj* tak$e w jaki) sposób do dawnej tradycji 
chrze)cija&skiej wychodz*c z przekonania, i$ ,wi(ta Rodzina (Jezus, Mary-

46 Por chocia$by: M. V ä h ä k a n g a s, Genuinely Catholic, Authentically African? The 
Encounter between Neo-Thomism and African Thinking in Charles Nyamiti’s Theological Me-
thodology, Helsinki 1997 – o Trójcy ,wi(tej na stronach 160–194.
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Ilustracja 31: Ucieczka do Egiptu. Fresk 
z kaplicy benedykty&skiej w Keur Mousa 
w Senegalu  Foto: J. Ró$a&ski
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ja, Józef) jest tajemnic* zbawienia. Tradycja ta wypracowa'a tzw. teologi( 
dwóch Trójc, w której spotykaj* si( „ziemska Trójca” i „Trójca niebieska”. Ta 
„ziemska” podobnie jak ikona odzwierciedla wy$sz* rzeczywisto)% w rze-
czywisto)ci naturalnej. A zatem „,wi(ta Trójca” odzwierciedla si( na ziemi 
najlepiej w ,wi(tej Rodzinie, z'o$onej z trzech osób: Jezusa, Maryi i Józefa. 
Temat ten by' cz(sto podejmowany przez artystów47.

Jedn* z ostatnich ksi*$ek po)wi(conych koncepcji Trójcy ,wi(tej w teo-
logii afryka&skiej jest obszerne dzie'o kongijskiego teologa, ks. Jeana Bonane 
Bakindika pt. Le mystère de la Trinité comme style de vie et forme de pensée 

47 Zob. obszernie na ten temat: T. S t r a m a re, )wi"ta Rodzina: perspektywa teologiczna, 
„Salvatoris Mater”, 4(2019), s. 25–30.

48 Ten obraz jest inspirowany przemy)leniami )w. Franciszka Salezego, który pisa': „Nie 
znaczy to, by tu zachodzi'o porównanie, jak tylko odno)nie do Pana Naszego, który jest jedn* 
z Osób Trójcy Przenaj)wi(tszej i najchwalebniejszej, bo co do innych s* one stworzeniami; ale 
jednak mo$emy powiedzie%, $e jest to trójca na ziemi jak Przenaj)wi(tsza Trójca na niebie. 
Marya, Jezus i Józef; Józef Jezus i Marya, trójca przedziwnie godna szacunku i godna czci”. 
F r a n c i s z e k  S a l e z y, Konferencje czyli rozmowy wed!ug dawnych r"kopisów wydane przez 
Siostry nawiedzenia z Annency, prze'. P. Kurtyka, Erie 1957, s. 517.
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Ilustracja 32: Francisco Camilo: ,wi(ta 
Rodzina i ,wi(ta Trójca, olej na p'ótnie, 
XVII w. Muzeum Prado, Madryt48

Ilustracja 33: Wennam Sor Sebre, Vicariat 
Apostolique de Ouagadougou Haut Volta 
A.O.F., Sodalité de St. Pierre Claver, Rome 
1953, ilustracja przed stron* tytu'ow*



91

dans le christianisme africain49 (Misterium Trójcy jako styl &ycia i my%lenia 
w chrze%cija$stwie afryka$skim). Autor stara si( w swym dziele pokaza%, w jaki 
sposób teologia trynitarna jest nie tylko elementem lub sk'adnikiem integralnie 
zintegrowanym z kultur* i $yciem afryka&skim; ale przede wszystkim w jaki 
sposób wyznanie wiary w Trójjedynego Boga wp'ywa na afryka&ski styl $ycia 
i afryka&skie my)lenie. Ten$e autor – podobnie jak i ks. Bede Ukwuije – nie 
szcz(dzi krytyki g'ównym przedstawicielom chrystologii afryka&skiej (nur-
towi inkulturacyjnemu oraz nurtowi teologii wyzwolenia) podkre)laj*c, i$ 
ich dyskurs pozostaje niedoko&czony. 
Krytycznie równie$ ocenia dotychcza-
sowe refleksje trynitologiczne Char-
lesa Nyamiti, J. Owino Kombo, Bede 
Ukwuije i Benezeta Bujo. Wskazuje 
na Boga Stwórc(, który jest +ród'em 
$ycia w sercu afryka&skiego, wci*$ 
$ywotnego eksperymentu. Istot* tego 
$ycia jest relacyjno)%, wzajemne dzie-
lenie si( we wszystkich wymiarach $y-
cia. To $ycie jest bezwarunkowym da-
rem Boga. Autor podkre)la, i$ nowe, 
afryka&skie tytu'y chrystologiczne 
(Wódz, Mistrz Inicjacji, Najstarszy 
Brat, Wyzwoliciel) przedstawiaj* 
w j(zyku kultury afryka&skiej osob( 
i krzy$ Jezusa Chrystusa jako bezin-
teresowny dar Boga z siebie. Boga, 
który ratuje cz'owieka, wyzwala go, 
leczy i doprowadza do spe'niania si( 
w byciu cz'owiekiem. To spe'nianie 
si( prowadzi do pojmowania Ko)cio'a jako Bo$ej Rodziny. Ko)ció' jest po-
strzegany jako wspólnota nawrócenia i pojednania, która oznacza lud Bo$y 
w procesie tworzenia. Bóg w Trójcy Jedyny staje si( wyzwaniem dla cz'owieka 
naszych czasów i dla wspó'czesnego spo'ecze&stwa afryka&skiego. 

W ten sposób autor nawi*zuje wyra+nie do tematów obydwu synodów 
biskupów, po)wi(conych Ko)cio'owi w Afryce. I Specjalny Synod Biskupów 
Afryki odby' si( w 1994 r. Jego g'ównym tematem by'a misja ewangeliza-

49 L’Harmattan, Paris 2015, s. 503.
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Ilustracja 34: Grafika z ok'adki ksi*$ki 
J. Bonane Bakindika, Le mystère de la 
Trinité, Paris 2015
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cyjna Ko)cio'a w Afryce. Synod zosta' zwo'any przez Jana Paw'a II, który 
podsumowa' obrady Synodu w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa, 
og'oszonej uroczy)cie w Jaunde (Kamerun) 14 wrze)nia 1995 r. Adhortacja 
papieska – zgodnie z za'o$eniami Synodu – omówi'a ówczesn* sytuacj( 
Ko)cio'a w Afryce, a nast(pnie zaj('a si( ró$nymi aspektami misji ewan-
gelizacyjnej tego Ko)cio'a, koncentruj*c si( na ewangelizacji, inkulturacji, 
dialogu mi(dzyreligijnym i ekumenicznym, sprawiedliwo)ci i pokoju oraz 
)rodkach spo'ecznego przekazu. Ta ewangelizacja powinna budowa% Ko)ció' 
jako Rodzin( Bo$*, b(d*cy zadatkiem – cho% niedoskona'ym – Królestwa 
na ziemi. „Ko)ció'-Rodzina Bo$a w Afryce ma dawa% )wiadectwo o Chry-
stusie, buduj*c tak$e sprawiedliwo)% i pokój na kontynencie i na ca'ym 
)wiecie” – podkre)li' Jan Pawe' II w posynodalnej adhortacji apostolskiej 
Ecclesia in Africa50. II Specjalny Synod Biskupów Afryki odby' si( w dniach 
4–25 pa+dziernika 2009 r. Skoncentrowa' si( w du$ej mierze na poszerzeniu 
jednego z pi(ciu g'ównych tematów pierwszego Synodu: „sprawiedliwo)ci 
i pokoju” jako wyzwaniu dla Ko)cio'a.

Odwo'anie si( do obrazu Trójcy Przenaj)wi(tszej jako pierwowzoru 
ludzkiej rodziny dostrzec mo$emy tak$e w my)li )w. Jana Paw'a II, jak cho%by 
w refleksji na Anio' Pa&ski w uroczysto)% Trójcy Przenaj)wi(tszej, „która za-
ch(ca nas do modlitewnej kontemplacji tajemnicy Boga – Ojca, Syna i Ducha 
,wi(tego. W Trójcy mo$na dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, z'o$onej 
z m($czyzny i kobiety, którzy zostali powo'ani, aby by% dla siebie nawzajem 
darem we wspólnocie mi'o)ci otwartej na $ycie. W Trójcy Przenaj)wi(tszej 
znajdujemy tak$e wzorzec rodziny Ko)cio'a, w której wszyscy chrze)cijanie 
maj* budowa% autentyczne wi(zi wspólnoty i solidarno)ci. To mi'o)% jest 
konkretnym znakiem wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha ,wi(tego”51.

BIBLIOGRAFIA

Jan Pawe' II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, w: Jan Pawe' II, Dzie!a 
zebrane, t. 2: Adhortacje, Kraków 2006, s. 423–490.

Jan Pawe' II, Encyklika Redemptoris missio, w: Jan Pawe' II, Dzie!a zebrane, t. 1: 
Encykliki, Kraków 2007, s. 509–616.

An marigi Yezou-Krista: Lévanjili sénoun. Wala Lévanjili sébé nani ladénin kili ti, 
Vicariat Apostolique du Soudan Français 1913.

50 J a n  Pa w e '  II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, w: t e n $ e, Dzie!a zebrane, 
t. 2: Adhortacje, Kraków 2006, s. 474.

51 J a n  Pa w e '  II, Anio' Pa&ski, 7 czerwca 1998. 

JAROS!AW RÓ"A#SKI OMI



93TEOLOGIA I WIZUALIZACJA TRÓJCY $WI%TEJ W KULTURACH AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ

Bonane Bakindika J., Le mystère de la Trinité comme style de vie et forme de pensée 
dans le christianisme africain, Paris 2015.

Brutel É., Kanuni takatifu za ibada, Alger 1913. 

Brutel E., Vocabulaire Français-Kiswahili et Kiswahili- Français, précédé d’une 
grammaire élémentaire, Bruxelles 1911.

Catéchisme banda, La Chapelle-Montligeon 1946.

Daigre J., Méthode d’évangélisation, w: G. de Banville, Le Père Joseph Daigre en 
son temps. Souvenirs, anecdotes et documents inédits, Bangui 1988, s. 58–62.

Des pretres noirs s’interrogent, Paris 1957.

Franciszek Salezy, Konferencje czyli rozmowy wed!ug dawnych r"kopisów wydane 
przez Siostry nawiedzenia z Annency, prze'. P. Kurtyka, Erie 1957.

Grod+ S., „Chrzciciel” afryka$skich kultur i religii, w: Leksykon wielkich teologów 
XX/XXI wieku, t. 3, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2006, s. 211–225.

Grod+ S., Ancestralna teologia Ch. Nyamitiego, „Nurt SVD”, 34(2000), nr 3, 
s. 81–97.

Grod+ S., Chrystologia afryka$ska w rodzimym kontek%cie kulturowym, Lublin 
2005.

Grod+ S., Chrze%cija$stwo jako religia nieeuropejska, w: Leksykon wielkich teologów 
XX/XXI wieku, t. 2, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2004, s. 24–31.

Grod+ S., Teologia w perspektywie ancestralnej, w: Leksykon wielkich teologów XX/
XXI wieku, t. 3, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2006, s. 250–265. 

Grod+ S., W trosce o rozwój afryka$skiej teologii, w: Leksykon wielkich teologów 
XX/XXI wieku, t. 2, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2004, s. 43–51. 

Halemba A., Historia i znaczenie przek!adu Nowego Testamentu na j"zyk Mam-
bwe, w: Mi"dzy przek!adem biblijnym a rodzim# teologi#. Wybrane problemy 
przek!adów biblijnych i teologii afryka$skiej, red. A. Halemba, J. Ró$a&ski, 
Warszawa 2003, s. 39–51.

Kabasele F., Dore J., Luneau R., Chemins de la christologie africaine, Paris 1986.

Kagame A., La Philosophie bantu-rwandese de l’Etre, Bruxelle 1956.

Katekismu katolika: ndicho kitabu yaliyomo mambo ya kusadiki na ya kutenda 
tupate kuokoka, Apostoliches Vikariat Tanganika: 1911.

Koz'owiecki A., Listy z misyjnego frontu. Wyboru dokona' i do druku przygotowa' 
L. Grzebie&, Kraków 1977.

Laburthe-Tolra Ph., Pourqoi et comment un lien inextricable existe entre anthropolo-
gie et mission chrétienne, w: Anthropologie et missiologie XIXe–XXe siècles. Entre 
connivance et rivalité, red. O. Servais, G. Van’t Spijker, Paris 2004, s. 15–23.

Le Roy A., La Religion des Primitifs, Paris 1909.



94

Le temps de la seconde évangélisation. Entretien avec Geoges-Hilaire Dupont, ancien 
évêque de Pala, Tchad. Propos recueillis par Laurence Evenos, w: 2000 ans de 
christanisme, t. 8, Paris 1976, s. 77–80.

Majcher Z., Jezus Chrystus jako Proto-Przodek – afryka$ski model chrystologiczny, 
„Seminare”, 19(2003), s. 121–134.

Majcher Z., Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel w kulturze i teologii afryka&skiej 
(rozprawa doktorska), Kraków 1998 (mps).

Mbiti J., Afryka$skie religie i filozofia, prze'. K. Wierci&ska, Warszawa 1980.

Mugambi J.N.K., Magesa L., Jesus in African Christianity. Experimentation and 
Diversity in African Christology, Nairobi 1989.

Mulago V., L’union vitale chez les Bashi, les Banyarwanda et les Baundi face-
al’unite vitale ecclesiale, Rome 1955 (mps).

Mulago V., L’Union Vitale Bantu, ou le Principe de Cohésion de la Communauté 
chez les Bashi, les Banyarwanda et les Barundi, „Annali Lateranensi”, vol. 20, 
1956, s. 61–263.

Nyamiti Ch., Christ as Our Ancestor. Christology from an African Perspective, 
Gweru 1984.

Nyamiti Ch., Cristologie africane contemporanee. Valutazione e suggerimenti pratici, 
w: Percorsi di teologia africana, red. R. Gibellini, Brescia 1994, s. 97–123.

Pi'aszewicz S., Afryka$ska Ksi"ga Rodzaju. Mity i legendy ludów Afryki Zachod-
niej, Warszawa 1978.

Pi'aszewicz S., Religie Afryki, Warszawa 2000.

Pobee J., The Sources of African Theology, w: A Reader in African Christian The-
ology, red. J. Parratt, London 1987, s. 29–36.

Ró$a&ski J., Biblia a inkulturacja w kontek%cie afryka$skim, w: Mi"dzy przek!a-
dem biblijnym a rodzim# teologi#. Wybrane problemy przek!adów biblijnych 
i teologii afryka$skiej, red. A. Halemba, J. Ró$a&ski, Warszawa 2003, s. 7–18.

Ró$a&ski J., Metody pracy misyjnej kard. Adama Koz!owieckiego, „,wiat'o Naro-
dów”, 28(2007) nr 1, s. 65–118.

Ró$a&ski J., Polskie misjonarki i misjonarze w Afryce, Warszawa 2012.

Ró$a&ski J., Przyk!ady wizualizacji Ewangelii i inkulturacji w architekturze sa-
kralnej w pó!nocnym Kamerunie, w: Wizualizacja a ewangelizacja. Przesz!o%' 
i tera(niejszo%', red. W. Cis'o, D. Jaszewska, A. Piwko, Warszawa 2015, 
s. 217–234.

Ró$a&ski J., Wokó! koncepcji inkulturacji, Warszawa 2008.

Shorter A., Jesus and the Witchdoctor. An Approach to Healing and Wholeness, 
London 1985.

JAROS!AW RÓ"A#SKI OMI



95

Stramare T., )wi"ta Rodzina: perspektywa teologiczna, „Salvatoris Mater”, 
4(2019), s. 11–31.

Sundkler B., Steed Ch., A History of the Church in Africa, Cambridge 2001.

Szymczycha K., Zarysy teologii afryka$skiej, w: Leksykon wielkich teologów XX/
XXI wieku, t. 3, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2006, s. 239–248. 

Tempels P., La philosophie Bantou. Traduit du Néerlanais par A. Rubbens, Paris 
1949.

Tond Soala Jésus Christa vim Kibaré, Issy-les Moulenaux 1956.

Ufasiri wa katekismu ndogo kwa waalimu, Kirando 1927.

Ukwuije B., Trinité et inculturation, Paris 2008.

Vähäkangas M., Genuinely Catholic, Authentically African? The Encounter be-
tween Neo-Thomism and African Thinking in Charles Nyamiti’s Theological 
Methodology, Helsinki 1997.

Vanneste A., Une Faculte de Theologie en Afrique, „Revue du Clerge Africain”, 
13(1958), s. 225–236.

Wennam Sore Sebre: Mossi, Ouagadougou 1922.

Zimo& H., Chrystologia afryka$ska jako przyk!ad inkulturacji, w: Mi"dzy przek!a-
dem biblijnym a rodzim# teologi#. Wybrane problemy przek!adów biblijnych 
i teologii afryka$skiej, red. A. Halemba, J. Ró$a&ski, Warszawa 2003, s. 71–85.

Zimo& H., Chrystus we wspó!czesnej teologii afryka$skiej, „Collectanea Theolo-
gica”, 4(1995), s. 69–79.

Zimo& H., Znaczenie Wilhelma Schmidta w badaniach etnologicznych i religio-
logicznych, w: Werbi%ci a badania religiologiczne, red. A. W*s, Warszawa 
2005, s. 47–63.

STRESZCZENIE

Omówiony w tym artykule zarys trynitologii afryka&skiej i jej wizualizacji 
ukazuje jej rozwój w kontek)cie historycznym (od XIX w. do dzisiaj). Katechi-
zmy wydawane w j(zykach miejscowych, w XIX w. i na pocz*tku XX w. zacz(to 
do)% szybko opatrywa% rzadkimi ilustracjami, kopiowanymi z katechizmów 
europejskich. Na wzorcach europejskich bazowa'o tak$e t'umaczenie tajemnicy 
Boga Trójjedynego. Oprócz próby wizualnego przedstawienia Trójcy ,wi(tej, 
przedstawiano tak$e poszczególne osoby boskie. Tak jak i na ca'ym )wiecie, 
podobnie i w Afryce mo$na odnie)% nieodparte wra$enie, $e misjonarze nie 
potrafili upora% si( z koncepcj* Boga Ojca – istoty najwy$szej, nie uwik'anej 
w sprawy ziemskie, a jednocze)nie istniej*cej w ka$dej cz*stce otaczaj*cego 
nas )wiata. Zupe'nie inaczej jest w przedstawieniach Jezusa – Boga Wcielo-
nego, Boga-Cz'owieka, dziel*cego z cz'owiekiem jego ziemskie $ycie. Jezus 
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pozostaje blisko cz'owieka. Trzecia osoba boska – Duch ,wi(ty w starych 
katechizmach afryka&skich nie posiada samodzielnych wizerunków. Zawsze 
wyst(puje w postaci go'(bicy i stanowi  ona zawsze jeden z elementów bar-
dziej rozbudowanych kompozycji. Po'owa XX w. wi*$e si( z pocz*tkami tzw. 
teologii afryka&skiej, a w latach po Soborze Watyka&skim II nast(puje rozwój 
zw'aszcza chrystologii afryka&skiej. Towarzysz* temu wspó'czesne próby 
rodzimej refleksji o Trójcy ,wi(tej i przyk'ady jej wizualizacji. W)ród ró$nych 
koncepcji i przedstawie& znale+% mo$na tak$e odwo'anie si( do obrazu Trójcy 
Przenaj)wi(tszej jako pierwowzoru ludzkiej rodziny.

S#owa kluczowe: Ko)ció' w Afryce, inkulturacja chrze)cija&stwa, teologia 
afryka&ska, chrze)cija&ska sztuka afryka&ska, chrystologii, trynitologia. 

SUMMARY

The outline of African Trinitology and its visualization discussed in this 
article follows its development in the historical context (from the 19th century 
until today). Catechisms published in the local languages in the 19th and at the 
beginning of the 20th centuries quickly began providing occasional illustrations, 
copied from European catechisms. The explanation of the mystery of the Triune 
God was also based on the European models. In addition to attempts at a visual 
representation of the Holy Trinity, also represented were the individual Divine 
Persons. In Africa, just as all over the world, it is possible to get the strong im-
pression that the missionaries were unable to manage the concept of God the 
Father – the supreme being, not enmeshed in earthly affairs yet at the same 
time existing in every particle of the world around us. It is completely differ-
ent for the representation of Jesus – God incarnate, the God-Man, sharing His 
earthly life with man. Jesus stays close to man. The third Divine Person – the 
Holy Spirit in old African catechisms did not have an independent image. He 
always appeared in the form of a dove and always was an element of a more 
extensive composition. The mid-20th century is linked to the beginnings of what 
is called African theology, and during the years following Vatican Council II the 
development of African Christology, in particular, took place. This was accom-
panied by efforts at indigenous reflections on the Holy Trinity and examples 
of visualizations of it. Among the various concepts and presentations can be 
found reference to the Most Holy Trinity as the prototype of the human family.

Key words: Church in Africa, Christian inculturation, African theology, 
African Christian art, Christology, Trinitology. 


